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1. Innledning og mandat 
 

«Prosjekt Indre Agder» 

 

Prosjektet består av kommunene Åseral, Bygland og Evje og Hornnes. 

Etter positive signaler fra politisk hold er en utredning satt i gang. Utredningen skal behandles innen 

juni 2015. 

Styringsgruppa består av medlemmer fra formannskapene, ansattes representanter og rådmann i 

hver av kommunene, Prosjektgruppa består av rådmennene. I tillegg er formannskapene 

referansegruppe. Rådgiver oppvekst i Evje og Hornnes kommune er sekretær for prosjektet. 

Hensikten med prosjektet er å se på mulig modeller for å utnytte det beste fra nåværende 

kommunestruktur og fordelene med en eventuell sammenslåing. 

 

Målsetting for prosjektet 

 

Økonomilederne i Åseral, Bygland og Evje og Hornnes er engasjert som en undergruppe under 

prosjektgruppa.  

Økonomigruppa har fått følgende oppgaver fra prosjektgruppa  

 Økonomisk grunnlag 
o Kostra 2013 
o Gevinst ved sammenslåing 
o Status investering 
o Kommunenes gjeld og kapital 
o Brutto og nettodriftsresultat 

 Inntektssystem og økonomiske virkemiddel knyttet til kommunereformen 

 Eiendomsskatt og kraftinntekter (kraftproduksjon) 

 Skatteinntekt 
 

 

 

 

  



3 
 

2. Kort sammendrag – økonomiske konsekvenser av Indre Agder 
 

Økonomisk grunnlag 

Rapporten viser at økonomisk status for Bygland og Evje og Hornnes er ganske lik, mens Åseral skiller 

seg ut med en bedre økonomi både når det gjelder resultat og fond.  Kommunene har relativt godt 

nivå på anleggsmidler, men det er variasjoner og i noen kommuner behov for oppgradering på 

enkelte områder.  Gebyrer og avgifter har nokså likt nivå i kommunene. Gjeldsnivået er noe under 

landsgjennomsnittet pr nå, og en ny kommune vil med dagens gjeldsbyrde ligge godt an når det 

gjelder gjeld sett opp mot driftsinntekter. . Kommunene planlegger imidlertid investeringer for til 

sammen ca. kr 360 millioner i perioden 2014-2018. Dette vil føre til redusert handlingsrom fremover. 

Kommunene har utfordringer i forhold til driftsunderskudd. Finansinntektene brukes i stor grad til å 

finansiere driften, og det er utfordrende når finansinntektene reduseres. Dette gjelder særlig for 

Åseral, mens de andre to kommunene har mindre finansinntekter, men har utfordringer knyttet til 

driftsutgifter sett opp mot driftsinntekter. 

 

Inntektssystemet og økonomiske virkemidler knyttet til kommunereformen 

Når det gjelder det nye inntektssystemet som kommer i 2017, skal følgende områder sees spesielt 
på:  

 Det vil bli gitt en vurdering av smådriftsulemper, og hvorvidt dette er en ufrivillig kostnad for 
kommunene eller om kommunestørrelse kan sees som en frivillig kostnad for kommunene.  

 Utforming og omfang av regionalpolitiske tilskudd vil bli vurdert (Nord- Norge- og 
Namdalstilskudd, småkommunetilskudd, distriktstilskudd Sør- Norge og storbytilskudd).  

 Regjeringen ønsker at kommunen skal beholde mer av skatteinntektene enn i dag. Dette 
betyr at skattelementene i inntektssystemet og systemet for inntektsutjevning vurderes.  

 

Det er sannsynlig at de tre kommunene vil komme svakere ut ved et nytt inntektssystem. 

Dersom kommunene fatter avgjørelse om sammenslåing før nytt inntektssystem trår i kraft er det 

dagens inntektssystem som skal legges til grunn. Dette vil ha stor betydning for den nye kommunen. 

Beregningene viser at en sammenslått kommune, bestående av Evje og Hornnes, Bygland og Åseral, 

vil få om lag 2,3 mill. kr mer i statlige rammeoverføringer pr år. Dette vil være tilfelle over en hel 15-

års periode etter en eventuell sammenslåing. Etter 15 år vil effekten gradvis avta, og etter 20 år vil 

rammeoverføringene ligge rundt 26,2 mill. kr lavere enn dagens tilskudd for de tre kommunene.  

Sammenslåingsalternativet vil utløse 35 mill. kr i engangsstøtte (etableringsmidler) fra staten.  

Ved en sammenslåing vil «Indre- Agder» få følgende tilskudd: 

Inndelingstilskudd på kr 28,5 millioner: For å stimulere til frivillige kommunesammenslåinger er det 
innført et særskilt inndelingstilskudd som en del av inntektssystemet. Denne ordningen skal sikre at 
kommuner ikke får reduserte rammeoverføringer som følge av en sammenslåing. 
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Inndelingstilskuddet kompenserer for bortfall av basistilskuddet (basistillegget) og en eventuell 
nedgang i regionalpolitiske tilskudd (for oss: småkommunestilskuddet).  

Kommunene mottar i 2015 til sammen ca. kr 38,4 millioner i basistilskudd (basistillegg) og ca. kr 5,4 
millioner i småkommunetilskudd. 

Dette betyr at «Indre Agder» vil beholde inntil kr 28,5 millioner som et særskilt tilskudd i en 15-

årsperiode. Deretter trappes tilskuddet ned lineært over 5 år. 

 Reformstøtte på kr 5 millioner: Kommuner som slår seg sammen vil få reformstøtte. Reformstøtten 

går til alle sammenslåtte kommuner med vedtak i reformperioden, med et minstebeløp på 5 mill. 

kroner per sammenslåing. Støtten er differensiert etter innbyggertall.  

Engangsstøtte på kr 30 millioner: Kommunal- og Moderniseringsdepartementet vil dekke nødvendige 

engangskostnader ved sammenslåingen etter en standardisert modell. For 3 kommuner vil dette gi kr 

30 millioner i støtte. 

 

Eiendomsskatt og andre kraftinntekter: 

Eiendomsskatt: Kommunene har i dag valgt samme alternativ for eiendomsskatt. Det nye 
kommunestyret trenger ikke å foreta noen endringer når det gjelder denne skatten. Det ligger 
muligheter for å øke inntektene fra eiendomsskatt i en ny kommune. 
Framtidige vannkraftutbygginger kan gi kommune mer i eiendomsskatt. 
 
Skulle Scheel-utvalget sitt forslag bli vedtatt, å gjøre eiendomsskatten statlig, ville det være negativt 

for disse inntektene. 

Konsesjonsavgift: De tre kommunene fikk samlet kr 9,1 mill. i konsesjonsavgifter i 2013. Beløpet ser 

ut til å bli noe høyere i 2014 da det har vært en prisjustering av beløpet. (Prisjustering hvert 5. år.) 

Avhengig av nye utbygginger kan konsesjonsavgiften øke noe, men potensialet for dette er lite. 

Konsesjonskraft: En sammenslåing av kommunene vil føre til økte inntekter av konsesjonskraftsalg på 

ca. kr 9 millioner i 2013 kroner. Verdien er betydelig lavere nå i 2015. 

Nye vannkraftutbygginger kan gi tilgang til mer konsesjonskraft.  

Naturressursskatt: Ved en eventuell sammenslåing av disse tre kommunene vil rammetilskuddet fra 

staten bli noe høyere, da naturressursskatten i dag medfører for Åseral kommune et betydelig trekk i 

denne overføringen. Dette er det tatt hensyn til i beregninger av rammetilskudd for en ny kommune. 

Nye vannkraftutbygginger vil også gi mer naturressursskatt til kommunene. 

 

Annet: 

Kommunene er i dag i ulike arbeidsgiveravgiftsoner. Bygland og  Evje og Hornnes er i sone 2, mens 

Åseral er i sone 1b. Vi forsøker å avklare hva en sammenslåing vil bety på dette området. 
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Økonomiske gevinster ved en større kommune 

Effektiviseringspotensial: En sentral målsetning ved en kommunesammenslåing vil være å hente ut 

stordriftsfordeler i form av mer effektiv drift, større og sterkere fagmiljøer og bedre tjenester. For 

Indre-Agder er det beregnet et effektiviseringspotensial opp til 60 mill. ved at tre kommuner blir til 

en. Effektiviseringspotensialet knyttet til administrasjon er opp til 29 mill, og når det gjelder 

tjenesteproduksjon er effektiviseringspotensialet tilsynelatende opp til 33,2 mill. dersom den nye 

kommunen kom ned på gjennomsnittlige driftsutgifter beregnet for kommuner med lignende 

inntekter og utgiftsbehov. Det er likevel slik at det ikke er verken realistisk eller ønskelig å hente ut 

hele innsparingspotensialet slik det er beregnet når det gjelder tjenesteproduksjon. Direkte 

økonomiske innsparinger vil ikke nødvendigvis være blant de viktigste effektene av en sammenslåing. 

De største gevinstene knyttet til en sammenslåing må være muligheter for større fagmiljøer og bedre 

og mer fleksibel utnyttelse av de ressurser som kommunene samlet sett har. Større og sterkere 

fagmiljøer vil være viktig som grunnlag for å kunne håndtere de framtidige utfordringene som 

kommunene står overfor.  

Inndelingstilskuddet for en evt. sammenslåing er beregnet til ca. 28,5 millioner og vil utfases etter 15 

år. Effektiviseringspotensialet som ligger i en sammenslått kommune bør være stort nok til at man 

kan håndtere denne utfasingen.  I tillegg vil man som tidligere nevnt få økte 

konsesjonskraftsinntekter. 

 

Mulige konsekvenser av å stå utenfor reformen 

Konsekvenser av å stå utenfor reformen: Regjeringen har varslet at de vil fremme forslag til nytt 

inntektssystem med virkning fra 01.01.2017. De distriktspolitiske virkemidlene i dagens 

inntektssystem - som har stor betydning for Indre Agder-kommunene - skal vurderes. Regjeringen 

har også varslet at de ønsker at kommunene skal beholde mer av sine skatteinntekter.  

Alt tyder på at endringene i inntektssystemet vil slå negativt ut for den enkelte kommune i Indre 

Agder dersom kommunene velger 0-alternativet.  
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3. Økonomisk grunnlag 
 

Det er tatt utgangspunkt i regnskapet til de fire kommunene for 2013. Gjennom noen oversikter og 

nøkkeltall vises den økonomiske statusen for kommunene.  

Beregningene per innbygger er basert på innbyggertall per 01.01.14;  

Bygland Åseral Evje og Hornnes Sum 

1 200 923 3 549 5 672 

 

Det kan også nevnes at innbyggertallet pr 01.01.15 er som følger: 

 

Bygland Åseral Evje og Hornnes Sum 

1 189 925 3 567 5 681 

 

3.1. Økonomisk grunnlag  
      

Langsiktig gjeld (2013-tall) 

 Langsiktig gjeld 
i mill. kr* 

LG per innbygger Gjeld i % av brutto 
driftsinntekter 

Bygland 75,8 63 164 54,8% 

Åseral 75,6 81.936 52,4% 

Evje og Hornnes  156,2 44 014 58,6% 

Storkommune 307,2 54 160 56,1% 
*Gjeld til investeringer, også til VAR-sektoren. Ikke videreutlån.  

I denne tabellen ser vi at sum gjeld i kommunene er ca. 307 millioner, og at vi har ca. 54.000 i gjeld i 

snitt per innbygger i de tre kommunene. Landssnittet er ca. kr 55.000.  

Når vi ser gjeld i forhold til brutto driftsutgifter ser vi at kommunene har et håndterbart gjeldsnivå. 

Landssnittet er her 75,9%, dvs. alle kommunene er bedre enn landssnittet 

Ved utgangen av 2014 har Åseral 81,3 i langsiktig gjeld, Bygland har 91,7 og Evje og Hornnes 163,5, til 

sammen 336,5 mill.  

Kommunene har ulik avdragsprofil, der Evje og Hornnes kommune har lengst avdragstid og Åseral 

har kortest avdragstid. 
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 Avdrag 2014 Gjenstående 
avdragstid 

Avskrivninger 
2014 

Bygland 3,5 mill 27,8 år 5,5 mill 

Evje og Hornnes  5,5 mill 29,4 år 9,2 mill 

Åseral 4,3 mill 17,5 år 10,7 mill 

 

 

Pensjon 

Alle kommunene i Indre Agder er medlem av KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og SPK (Statens 

Pensjonskasse). 

Premieavvik er en utsatt utgiftsføring av deler av det enkelte års pensjonsutgift. Evje og Hornnes og 

Bygland fordeler utgiftsføringen over flere år, mens Åseral utgiftsfører året etter at avviket oppstår.. 

Evje og Hornnes har pr 31.12.13 avsatt 4,3 mill. på øremerket disposisjonsfond for å dekke 

premieavviket. Bygland har ikke fond. 

31.12.2013 
Tall i mill. kr 

Skyldig 
premieavvik 

Bygland 8,6 

Evje og Hornnes 9,2 

Åseral 0,6 

Storkommune 18,4 

 

Anleggsmidler  

Anleggsmidler i balansen sier noe om hvor mye kommunene har investert, og hvilke verdier vi har. 

Investeringene kan være finansiert med lån eller egenkapital. 

Tall i mill. kr pr 
31.12.2013 

Bygland 
 

Evje og 
Hornnes 

Åseral 

Tomter 3,2 11,3 9,2 

Tekniske anlegg, 
idrettsanlegg mv 23,2 23,5 72,8 

Veier, ledningsnett 12,4 30,3 68,6 

Skoler, bhg, boliger 55,4 110,6 107,7 

Institusjoner, adm.bygg 40,2 66,6 89,4 

Annet 4,7 12,2 12,0 

Sum anleggsmidler 139,1 254,5 359,7 

 

Oversikten viser bokført verdi (investert beløp redusert med avskrivninger) i regnskapene til 

kommunene, og denne reflekterer som regel ikke en markedsverdi eller en reell verdi. Oversikten gir 

likevel et grunnlag for å vise noe om hva det er investert i de siste 20-25 årene. 

Viser til tabell som beskriver dagens situasjon på anleggsmidler på de ulike områder. 
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Oversikten i tabellen under viser investeringer i regnskapet for 14, samt vedtatt handlingsplan for 

2015-2018. Når det gjelder handlingsplanen er det kun første året som er bindende. Det betyr at det 

kan bli endringer for perioden 2016-2018. 

Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2014- 2018: 

Tall i mill. kr, inkl. mva Bygland Åseral 
Evje og 

Hornnes Totalt 

Vann-avløp-renovasjon 1,9 2,8 8,6 13,3 

Skoler og barnehager  0,9 2,0 2,9 

Helse-sosial-omsorg 3,0 0,8 3,3 7,1 

Annet 2,5 4,0 12,0 18,5 

Sum regnskap 2014 7,4 8,5 25,9 41,8 

     

Vann-avløp-renovasjon 7,3 22,2 4,8 34,3 

Skoler og barnehager  1,5 13,3 14,8 

Helse-sosial-omsorg 12,4 0 0 12.4 

Annet 34,5 3,7 26,5 64,7 

Sum budsjett 2015 54,2 27, 4 44,6 126,2 

      

Vann-avløp-renovasjon 3,9 38,0 11,3 53,2 

Skoler og barnehager  0 66,5 66,5 

Helse-sosial-omsorg  43,8 20,0 63,8 

Annet 8,2 0,3  8,5 

Sum HP 2016-2018 12,1 82,1 97,8 192,0 

  
    Totalt inv per kommune 73,7 117,9 168,3 359,9 

Annet vedr.  Evje og Hornnes 2014 er for det meste vei. Det samme gjelder for 15, med utbygging av Evje sentrum. Det store løftet innen 

skole er utbygging av flerbrukshall, her er det påregnet å få en god del finansiering via spillemidler. Når det gjelder Bygland ligger i budsjett 

15 bygging av ny normalhall på Bygland med 27,9 mill. 

 

Det er planlagt gjennomført investeringer for ca. 360 millioner i perioden 2014-2018. Når det gjelder 

finansiering kan det være ulike valg mht. om man vil bruke av fondsreserver eller ta opp lån. Evje og 

Hornnes kommune har en handlingsregel vedtatt av kommunestyret som sier at 15 % av 

investeringene skal finansieres via egenkapital, dette skal komme i tillegg til tilskudd som evt. 

spillemidler mv. 

I tabellen nedenfor er det forsøkt å gi en beskrivelse av situasjonen på de ulike områdene når det 

gjelder nivå samt fremtidige behov: 

 Bygland Evje og Hornnes Åseral 

VAR-sektoren Påbegynt prosjekt med 
vann til og avløp fra 
Byglandsfjord og 
Neset/Grenda.  
 

Oppgradert 
hovedrenseanlegg 2014.  
Ledningsnettet har en del 
eldre områder, men det 
er lite reparasjoner. Lite 

Nytt ledningsnett, 
renseanlegg/pumpe-
stasjoner i 
hytteområdene. 
Eldre ledningsnett i 
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Trenger nytt renseanlegg 
på Bygland. Forprosjekt 
ligger inne i økonomi 
planen for 2016 
 
Renseanlegg på 
Byglandsfjord ferdigbygd 
2013. 
 
Vannverk på Bygland, i 
Åraksbø og på Ose.  
 
Grendi vannverk blir faset 
ut når prosjekt VA – 
Grendi / Byglandsfjord er 
ferdigstilt i 2015. 

større investeringer på 
dette området i 
nærmeste framtid, ihht 
gjeldende vann- og 
avløpsplan. 

sentrum. Bygger nytt 
renseanlegg avløp til 
sentrum. 
Trenger nytt 
renseanlegg på 
Ljosland (Kapasitet) 
 

Kommunale veier 35 km derav 30 km med 
fast dekke. Brukt 3 mill 
siste 3 år hvor det meste 
er gått til reasfaltering og 
grøfterensking  
Investert kr 1,8 mil på veg 
til Haugetveit i 2010. 
Behov for mer 
reasfaltering.  
 
13 kommunale bruer. 

Ca 45 km, ca 75 % med 
fast dekke. Trengs 
kontinuerlig reasfaltering.  

25 km, 95% fast 
dekke. 
27 kommunale bruer. 
Stort lager/verksted/ 
adm.bygg for drift og 
utvikling. 
God standard. 

Tomteområder Nytt boligfelt på Bygland 
med ledige tomter. Ledige 
flotte tomter i nytt 
byggefelt på 
Byglandsfjord.  
 
BFK 4 (Tomtefelt på 
Bygland) er under 
planlegging. 
 
Også byggeklare tomter 
på Austad, i Åraksbø og 
Grendi.   

8-10 kommunale tomter 
ledige på Hornnes. Det 
samme på Evje. Det er 
også større 
utbyggingsområder i 
privat regi, som har 
tomter klare pr nå. 100 
nye tomter er regulert. 
Større byggefelt på Evje 
legges ut for salg til 
private utbyggere. 
Konklusjon: God 
tomtesituasjon. 

Mange ledige tomter i 
Kyrkjebygd. Ledige 
tomter også ved 
Lognavatn og på 
Kylland 

Næringsområder Ledig plass på Nesmoen 
industriområde, Bygland. 
Kommunalt eid 

Evjemoen Næringspark 
har ledige arealer. (Eid av 
kommunalt AS.)  
Verksmoen, mest privat 
men også noe 
kommunalt. 
Områder også på 
Hornnes: Ved 
Trebyggeriet (privat eid.)  
Store utviklingsmuligheter 
for handel og industri på 

Få ledige tomter på 
eksisterende 
næringsområder. 
Kommunen har 
vedtatt å kjøpe et 
opparbeidet 
næringsområde. Areal 
til næring og 
nødvendig 
infrastruktur vil 
utgjøre ca 24 daa. 
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disse områdene.  
I sentrum: Ikke mye ledige 
tomter, men det satses på 
oppgradering og 
forskjønning av sentrum. 

I tillegg planlegges 
utvikling av mindre 
næringsområde i 
sentrum. 

Mobildekning/ 
bredbånd 

 Er med i DDA-prosjektet 
ang mobildekning (4g). 
 
Sentrale områder har 
fiberdekning, men 
mangler en del i 
utkantene. Prosjekt er 
igangsatt i kommunen for 
å få fiber til alle 
innbyggere i kommunen. 

Er med i DDA-prosjektet 
ang mobildekning (4g). 
 
Sentrale områder har 
fiberdekning, men 
mangler en del i 
utkantene.   

Er med i DDA-
prosjektet/ 
Lindesnesregionen ang 
mobildekning (4G) 
 
Fiberdekning i 
Kyrkjebygd og noe i 
utkanter.   

Skoler Bygland barne- og 
ungdomsskole: Renovert 
2006 
 
Byglandsfjord barneskole: 
Eldre bygg fra 70 og 80 
tallet.  
 
Kontinuerlig vedlikeholdt. 

Hornnes barneskole: 
Renovert 2006. 
 
Evje barneskole: 
Påbygd med sfo mv. 
Trenger en større 
oppgradering.  
 
Evje ungdomsskole: 
Noe ombygd rundt 
årtusenskiftet. 
Trenger en større 
oppgradering.  
 
 

1 skole (1 – 10) 
U.skole nybygg i 2013 
Lokaler til barnetrinn 
renovert i 2012. 
 

Barnehager Bygland barnehage: 
3 avdelinger. 
Bygd ny sent på 90 tallet. 
God standard. 
 
Byglandsfjord barnehage: 
2 avdelinger 
Bygd i 95. Trenger snart 
nytt varmestyrings- 
system, ellers grei 
standard 

Hornnes barnehage, 4 
avdelinger, 2007. 
 
Oddeskogen barnehage, 6 
avdelinger, ferdig 2012. 
 
Ikke behov for utvidelse. 
 

1. barnehage -3 avd. 
renovert i 2008. 
God standard. 

Boliger 8 omsorgsboliger 
8 aldersboliger 
7 boenheter i 
habiliteringstjenesten 
(PUH). 
4 boliger til Psykriatri. 
Bygger ny flyktningebolig. 
2 mannsbolig ferdig 2015. 
Ny 2 mannsbolig for 
flyktninger lagt inn i 

8 boliger til PUH. 
4 leiligheter psykiatri. 
21 aldersboliger. 
25 omsorgsboliger inne 
på Evjeheimen.  
3 bolighus for utleie. 
Leier inn ca 20 boliger 
som leies ut igjen til 
brukere. 
Behov for oppgradering 

7 boenheter 
tilrettelagte – god 
standard. 
8 boenheter personal-
/ flyktningeboliger. 
5 Boliger – noe behov 
for renovering. 
3 bolighus – 1 trenger 
renovering 
Det planlegges oppført 
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budsjett 2016 på en del av boligene. ny flykningebolig. 

Institusjoner 1 omsorgshjem sykehjem 
– 17 langtidsplasser + 4 
korttid. Pr. februar 2015. 
Ok standard – trenger 
enklere 
overflaterenovering.  
 
I tillegg vil 6 ubenyttede 
«institusjonsplasser» 
bygges om til bofellesskap 
i en fløy av 
omsorgssenteret 

2 sykehjem:  
Evjeheimen: Delvis 
renovert, ligger inne 
ytterligere renovering i 
økonomiplan. 
 
Hornnesheimen: 
Institusjon for demente. 
Ok standard, trenger ikke 
oppgradering- 

1 omsorgshjem – 16 
plasser, trenger 
omfattende 
renovering 

Administrasjonsbygg Rådhus på Bygland. Bygd i 
82/94. Grei standard. 

Rådhus på Evjemoen. 
Gammelt bygg men ok 
standard. 
Sentrumsbygget og Soltun 
barnehage (nedlagt) 
brukes også delvis som 
adm. bygg.  

Bra standard på alle 
administrative bygg.  
(Rådhus, helsehus og 
kontorlokale 
til  Idiva/kirkelig 
fellesråd) 

Kulturbygg/ 
idrettsanlegg 

Flerbrukshall på 
Byglandsfjord. Bra 
standard. Bygd i 2006.  
 (16 x 24 m) 
 
Ny normalhall på Bygland 
blir påbegynt i 2015 
 
Ose grendehus: 
Forsamlingslokale i 2 etg 
på totalt ca 870 kvm. 
Bygd tidlig 90 talet og i 
god stand.   

1 ny kunstgressbane og 1 
gressbane på Evje.  
Ligger bygging av 
flerbrukshall inne i 
øk.plan. (Skal også brukes 
til gym for barne- og 
ungdomsskolen på Evje.) 
 
Hornnes stadion, 
gressbane, oppgraderes i 
2015 som friidrettsanlegg 
med gummidekke. 
  
Evjemoen kino brukes til 
kino/forestillinger. Ligger 
noe oppgradering i 
økonomiplan. 
 
Furuly flerbrukshus 
brukes også til 
arr./ungd.klubb/kultur-
skole. 
 
Bibliotek lokalisert på 
Verksmoen i leiebygg. 
Jobbes med prosjekter for 
å få dette inn i sentrum. 

1 Flerbrukshall – god 
standard. 
I tilknytning til 
flerbrukshallen er det 
og skytebane, 
mekkeklubb og 
svømmehall. 
 
Nybygd fotballbane og 
friidrettsanlegg. 
2 ballbinger. 
 
Nybygd Minne 
kultursenter. 
 
2 Grendehus. 
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Aksjer i Agder Energi 

Alle kommunene har eierandeler i Agder energi. De balanseførte verdiene på aksjene ble beregna i 

forbindelse med salget i 2002, og kommunene vurderte da selskapet til å være verd ca. 8 milliarder 

kr. Hvor mye selskapet er verd i dag, er avhengig av etterspørsel i markedet. I tabellen nedenfor er 

det likevel lagt inn et usikkert anslag på verdi av selskapet, på 14,5 milliarder for å se hvordan dette 

hadde sett ut i regnskapene. I forrige eiermøte i Agder Energi, februar 2015, anslo Pareto en verdi på 

selskapet på mellom 17,2 og 19,5 mrd. 

Tall i mil kr  Eierandel Anslått verdi Utbytte 2013 

Bygland 1,11 % 161,0 7,9  

Åseral 1,028 % 149,1  7,2  

Evje og 
Hornnes 

1,528 % 221,6  10,8  

Sum 3,666% 531,7 25,9 

 

Åseral solgte 50 % av aksjene.  Bygland og Evje og Hornnes har ikke solgt noe av aksjene. Åseral har 

satt av midlene i et kraftfond. Fondet er på 124,4 mill. ved utgangen av 2013. 

 

Fondsmidler 

Pr 31.12.2013 
i mill. kr 

Disposisjons- 
Fond 

Bundne 
driftsfond 

Ubundne 
investeringsfond 

Bundne 
investeringsfond 

Sum fond 

Bygland 12,4 27,3 2,5 0 42,2 

Åseral 70,0 23,5 74,4* 6,2 174,1 

Evje og 
Hornnes 

23,2 22,5 0 0 45,7 

Sum 105,6 73,3 76,9 6,2 262 

*Dette er deler av kraftfondet for Åseral kommune. 

 

Oversikt over nivået på gebyrer og avgifter i de fire kommunene 

(Gebyrer per 31.12.2013) Bygland Åseral Evje og Hornnes 

Årsgebyr vannforsyning 2 768 3 693 4 130 

Årsgebyr avløpstjenester 7 236 3 952 5 450 

Årsgebyr renovasjon 2 389 2 954 2 230 

Sum 12 393 10 599 11 810 
*Gjennomsnitt for boliger og fritidseiendommer (takst eller formuesverdi) 

Alle kommunene har nå (tilnærmet) makspris på barnehager. Når det gjelder betaling for tjenester 

innen helse og omsorg er dette lovregulert. Totalt sett er derfor nivået på de årlige gebyrene ganske 

likt i de 3 kommunene.  

Evje og Hornnes kommune har full selvkost på vann- og avløp. Åseral og Bygland har tilnærmet 

selvkost. 
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Brutto og netto driftsresultat 

Brutto driftsresultat, forteller hvordan balansen mellom ordinære driftsutgifter og ordinære 
driftsinntekter er. En god økonomi har høyere driftsinntekter enn driftsutgifter. Når vi korrigerer 
brutto driftsresultat for finansinntekter og finansutgifter får vi netto driftsresultat. Dette bør være 
positivt over tid for at kommunen skal kunne sette av til uforutsett/ prosjekter eller finansiere 
investeringer. Fylkesmannen anbefaler at kommunene oppnår et netto driftsresultat på 3% av 
driftsinntektene over tid.  
 
Vi korrigerer for følgende poster for å få et mer reelt bilde av driften;  

 Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer inngår i driftsinntektene (siden dette er 
2013-tallene), men overføres til investering. Fjernes fra beregningen.    

 Premieavvik pensjon – påvirker regnskapet over to eller flere år, men med motsatt fortegn. 
Fjernes fra beregningen. 

 Konsesjonsavgift disponeres etter retningslinjer fra departementet. Den delen som ikke går 
til drift fjernes derfor fra beregningen. (Gjelder kun for Åseral) 

 
( Tall 1 000 kr. ) 

  

 

Tekst / år Bygland Åseral 
Evje og 

Hornnes 
Driftsinntekter: 138 204 142 489 266 434 
Driftsutgifter: -140 488 -146 439 -267 586 

Brutto driftsresultat: (Iflg. regnskap) -2 283 -3 951 -1 151 

   
 

Brutto driftsres. i % av driftsinnt. -1,7 % -2,8 % -0,4 % 

   
 

Korreksjoner av brutto driftsresultat 
  

 
Mva. kompensasjon investering -3 393 -1 767 -6 889 
Premieavvik pensjon - netto  -204 2 828 -86 
Konsesjonsavg.  - netto virkning 0 -2 645 0 

Brutto driftsresultat – KORR -5 880 -5 535 -8 126 

   
 

Korr brutto Driftsres i % av driftsinnt. -4,3 % -3,9 % -3,0 % 

   
 

Avskrivinger 5 507 10 730 8 006 

Brutto driftsresultat – KORR -373 5 196 -20 

   
 

Korr. Br. driftsres. eks. avskr. i % av br. driftsinnt. -0,3 % 3,6 % 0 % 

   
 

Netto driftsresultat - Korrigert: 
  

 

Brutto driftsresultat - KORR. (eks. avskr.) -373 5 196 -20 

   
 

Res. ekst. Finanstransaksjoner 3 664 10 727 -1 237 

           
Netto driftsresultat - KORR. 3 291 15 923 -1 257 

   
 

Korr. netto Driftsres. i % av driftsinnt. 2,4 % 11,2 % -0,47 % 
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Oversikten viser at kommunene har utfordringer med å tilpasse driften til sine driftsinntekter.  Alle 

kommunene jobber med å bedre brutto driftsresultat. Evje og Hornnes kommune har vært gjennom 

en prosess i 2014 med innsparinger for budsjettet i 2015, og dersom vi ser på budsjettet for 2015 

ligger korrigert brutto driftsresultat på +0,95 og korrigert netto ligger på 1,1 %, når det er tatt hensyn 

til premieavvik mv. 

 

3.2. Oppsummering økonomisk grunnlag 
 

Tallene er hentet fra regnskapene for 2013. 

Millioner kr Bygland Åseral Evje og 
Hornnes 

Sum 

Sum gjeld 75,8 75,6 156,2 307,6 

Sum anleggsmidler 139,1 359,7 254,5 753,3 

Aksjer Agder Energi (anslått verdi) 
161,0 149,1 221,6 

 
531,7 

Fondsmidler 42,2 174,1 45,7 262,0 

Korrigert brutto driftsresultat ( i mill. kr) -0,4 5,2 0 4,8 

Korrigert netto driftsresultat ( i mill. kr)  3,3 16,0 -1,3 18,0 

 

Kommunene har i tillegg planlagt investeringer i perioden 2014 til 2018 på ca. 360 millioner. 

Gebyrnivået er relativt likt i de fire kommunene. 

Underskuddet på drift er en utfordring som kommunene må jobbe videre med. 
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4. Inntektssystemet og økonomiske virkemidler knyttet til 

kommunereformen 

4.1. Inntektssystemet – utsikter 
 
Nåværende regjering legger opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene i 
løpet av perioden. Gjennomgangen vil sees i sammenheng med kommunereformen.  

 Det vil bli gitt en vurdering av smådriftsulemper, og hvorvidt dette er en ufrivillig kostnad for 
kommunene eller om kommunestørrelse kan sees som en frivillig kostnad for kommunene.  

 Utforming og omfang av regionalpolitiske tilskudd vil bli vurdert (Nord- Norge- og 
Namdalstilskudd, småkommunetilskudd, distriktstilskudd Sør- Norge og storbytilskudd).  

 Regjeringen ønsker at kommunen skal beholde mer av skatteinntektene enn i dag. Dette 
betyr at skattelementene i inntektssystemet og systemet for inntektsutjevning vurderes.  

 
Regjeringen vil legge fram et nytt opplegg for inntektssystemet for kommunen i 
kommuneproposisjonen for 2017 som kommer våren 2016. 
 

Våren 2015 i forbindelse med kommuneproposisjonen for 2016, vil det bli lagt frem en modell i 

forhold til å tilbakeføre selskapsskatten til kommunene. For kommunene i utredningen vil dette blir 

et tap. 

Retningslinjene for tildeling av skjønn er endret fra 2015. En rekke særskilte temaer som tidligere har 

fått egen omtale i retningslinjene er nå tatt ut, bl.a. kompensasjon for økt sats på differensiert 

arbeidsgiveravgift. Dette innebærer ikke at fylkesmannen ikke lenger kan gi skjønnsmidler til disse 

formålene, men at disse formålene ikke nødvendigvis skal gis fortrinn framfor andre lokale 

utgiftsdrivende forhold som ikke fanges opp i inntektssystemet eller gjennom andre faste tilskudd. 

Det er departementets ønske at fylkesmannen skal tilpasse skjønnstildelingen etter lokale forhold og 

etter behov som måtte oppstå i løpet av budsjettåret. Det blir derfor presisert at fylkesmennene også 

skal sette av skjønnsmidler til uforutsette hendelser. 

I tillegg er skjønnspotten noe redusert for 2015. 

 

4.2. Vesentlige elementer i dagens inntektssystem 
 

Innbyggertilskuddet: Dette er basert på innbyggertall 01.01 gjeldende år, og er et likt beløp per 

innbygger for alle landets innbyggere. I 2014 er dette beregnet til ca. kr 22.800 per innbygger. 

Utgiftsutjevningen: Dette er en omfordeling av innbyggertilskuddet da det kan bli noe urettferdig å 

fordele midlene med et likt beløp per innbygger. Utgiftsutjevningen tar utgangspunkt i en indeks for 

utgiftsbehov for hver kommune. Denne skal vise hvor dyr eller billig kommunene er å drive, basert på 

en rekke indikatorer (eks. befolkningssammensetning, antall uføre, antall skilte, utdanningsnivå etc.) 

2014 Bygland Åseral E & H 

Kostnadsindeks  1,365 1,430 1,085 
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Vi har fått beregnet kostnadsindeksen i en sammenslått kommune. Det er da tatt utgangspunkt i 

kostnadsindeksen for 2015, og resultatet er som følger: 

2015 Bygland Åseral E & H Sammenslått 

Kostnadsindeks  1,36293 1,37442 1,10538 1,1306 

 

En indeks på 1,0 viser at kommunen er gjennomsnittlig dyr å drive. Kommunene i samarbeidet er 

dyrere enn snittet av kommuner å drive. Vi får derfor tilført midler gjennom utgiftsutjevningen. 

En vesentlig komponent i kostnadsindeksen er basiskriteriet: analyser har vist at små kommuner har 
høyere utgifter knyttet til administrasjon enn større kommuner. Basiskriteriet i kostnadsnøkkelen 
skal utjevne disse ulempene. Basistilskuddet (basistillegget) som følge av dette kriteriet utgjør kr 
12,8 mill per kommune som får dette tilskuddet i 2015. 

2015 Bygland Åseral E & H 

Basistilskuddet 
(basiskriteriet) 12,8 mill 12,8 mill 12,8 mill 

 

Småkommunestilskuddet: Gis til kommuner med under 3.200 innbyggere, og utgjør for 2015 kr 

5.475.000,- per kommune. Bygland kommune får dette tilskuddet i 2015. Åseral får ikke dette 

tilskuddet pga. for høye frie inntekter per innbygger. Evje og Hornnes kommune har over 3 200 

innbyggere og kommer ikke inn under ordningen.  

Regionalpolitiske tilskudd: For oss er dette basistilskuddet og småkommunetilskuddet. Andre 

regionalpolitiske tilskudd er Nord-Norge- og Namdaltilskuddet, distriktstilskudd Sør-Norge og 

storbytilskudd).  

Overgangsordninger: Det er en rekke overgangsordninger som skal hindre brå endringer i 

rammetilskuddet. 

Ordinært skjønn: Fordeles av fylkesmannen i hvert fylke. Det har inntil 2014 blitt kompensert 

endring av arbeidsgiveravgiftssone. Dette er under endring. Det er usikkert hvor mye kommunene får 

kompensert av dette tapet ved tildeling av skjønnsmidler i årene fremover. 

Oversikt over ordinært skjønn i 2015: 

Tilskudd 2015 Bygland Åseral E & H 

Ordinært skjønn        800 000  800 000          500 000  

 

Inntektsutjevning:  
Kommuner som har skatteinntekter under et gitt nivå i forhold til landsgjennomsnittet 

("referansenivået") mottar en bestemt andel ("kompensasjonsgraden") av differansen mellom eget 

nivå og referansenivået gjennom inntektsutjevningen. Samtidig trekkes kommuner som har 

skatteinntekt over et gitt nivå i forhold til landsgjennomsnittet (”trekknivå”) en viss andel 

("trekkgraden") av skatteinntektene som overstiger dette nivået. 
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Prognose 2015 Bygland Åseral E & H 

Andel skatteinntekter av landssnitt 86,7 % 136,8 % 77 % 

Inntektsutjevning 2,5 mill -5,7 mill 16,0 mill 

 

 

Skatteinntekter:  

2015 Åseral Bygland E & H 

Anslag skatteinntekter  33,3 mill   27,3 mill   72,4 mill  

 

 

4.3. Økonomiske virkemidler i reformperioden 
 

For å legge til rette for overgangen til en ny kommune for kommuner som slår seg sammen, vil 

regjeringen benytte økonomiske virkemidler som kan stimulere til kommunesammenslåing i 

reformperioden. 

Departementet vil dekke nødvendige engangskostnader ved sammenslåing etter en standardisert 

modell. Kommuner som slår seg sammen vil kunne få reformstøtte for å lette overgangen til ny 

kommune, og dagens ordning med inndelingstilskuddet videreføres. 

Virkemidlene gjøres gjeldende for kommuner som slår seg sammen i reformperioden, dvs. 

sammenslåinger der det er fattet nasjonale vedtak innen 01.01.2018. 

 

4.3.1. Inndelingstilskudd 
 

For å stimulere til frivillige kommunesammenslåinger, er det innført et særskilt inndelingstilskudd 
som en del av inntektssystemet. Denne ordningen skal sikre at kommuner ikke får reduserte 
rammeoverføringer som følge av en sammenslåing. Inndelingstilskuddet kompenserer for bortfall av 
basistilskuddet (basistillegget) og en eventuell nedgang i regionalpolitiske tilskudd (for oss: 
småkommunestilskuddet).  

Dagens inndelingstilskudd videreføres, det vil si at en ny, sammenslått kommune får beholde tilskudd 
som om den fortsatt var to (eller flere) kommuner i 15 år etter sammenslåingen, før 
inndelingstilskuddet trappes ned over fem år.  

Etter reformperioden vil ordningen bli strammet inn. Hvordan omfanget og innretningen på 
ordningen, herunder perioden for inndelingstilskuddet, skal være vil bli vurdert.  
 
Det er viktig å være oppmerksom på at inntektssystemet er under stadig endring, og at langsiktige 
konsekvenser derfor er høyst usikre.  
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Kommunalministeren sendte i november ut en pressemelding der det bekreftes at regjeringen har 

bestemt at inndelingstilskuddet for kommuner som slår seg sammen skal ta utgangspunkt i 

inntektssystemet slik det er i 2016. 

«Dette styrker den økonomiske forutsigbarheten for kommuner som planlegger å slå seg sammen» 

sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

4.3.2. Reformstøtte 

 

Kommuner som slår seg sammen vil få reformstøtte. Reformstøtten går til alle sammenslåtte 

kommuner med vedtak i reformperioden, med et minstebeløp på 5 mill. kroner per sammenslåing. 

Støtten er differensiert etter innbyggertall. Maksimalt beløp er 30 mill. kroner for de mest folkerike 

sammenslåingene. Stortinget har bedt regjeringen om å komme tilbake innretningen på 

reformstøtten for kommuner som etter sammenslåing får under 10 000 innbyggere, jf. Innst. 300 S 

(2013-2014). Regjeringen vil komme tilbake med forslag til dette i forbindelse med statsbudsjettet 

2015. Utbetalingen blir gitt uten ytterligere søknad fra kommunene, og utbetales på tidspunktet for 

sammenslåingen.  

Modell for reformstøtte i reformperioden: 

Antall innbyggere i sammenslåingen Reformstøtte 

0-14999 innbyggere 5 mill 

15 000-29 999 innbyggere 20 mill 

30 000-49 999 innbyggere 25 mill 

Over 50 000 innbyggere 30 mill 

 

Det legges ikke opp til en modell der støtte til infrastrukturtiltak knyttes opp til 
kommunesammenslåingen, men at den nye kommunen får en reformstøtte som kan benyttes til det 
kommunen selv anser som mest hensiktsmessig.  

 

4.3.3. Engangskostnader 
 

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet vil dekke nødvendige engangskostnader ved 

sammenslåingen etter en standardisert modell. Støtten gis slik: 

 

Antall kommuner og 
innbyggere i 
sammenslåingen 

0-19 999 
innbyggere 

20 000-49 999 
innbyggere 

50 000-99 999 
innbyggere 

Over 100 000 
innbygger 

2 kommuner 20 mill 25 mill 30 mill 35 mill 

3 kommuner 30 mill 35 mill 40 mill 45 mill 

4 kommuner 40 mill 45 mill 50 mill 55 mill 

5 eller flere 
kommuner 50 mill 55 mill 60 mill 65 mill 
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4.3.4. Oppsummert inntektssystemet og økonomiske virkemidler 
 

Departementet vil dekke nødvendige engangskostnader ved sammenslåing etter en standardisert 

modell. Kommuner som slår seg sammen vil kunne få reformstøtte for å lette overgangen til ny 

kommune, og dagens ordning med inndelingstilskuddet videreføres. 

Engangstilskuddet vil utgjøre kr 30 mill for de 3 kommunene med under 10.0000 innbyggere. 

Reformstøtten vil være en engangsutbetaling på kr 5 mill. 

Inndelingstilskuddet skal sikre at kommuner ikke får reduserte rammeoverføringer som følge av en 

sammenslåing. Inndelingstilskuddet kompenserer for bortfall av basistilskuddet (basistillegget) og en 

eventuell nedgang i regionalpolitiske tilskudd. Inndelingstilskuddet beholdes i 20 år med en gradvis 

nedtrapping de siste 5 årene. Det er dagens inntektssystem som legges til grunn. 

Ved utforming av det nye inntektssystemet skal følgende forhold få særskilt fokus: 

 Er smådriftsulemper en frivillig kostnad? 

 Regionalpolitiske tilskudd 

 Øke skatteandelen 

Følgende tilskudd som vi får i dag, kan endre seg: 

Tilskudd 2015 Åseral Bygland E & H Sum 

Småkommunestilskudd 0 5,5 0 5,5 

Basistilskuddet 12,8 12,8 12,8 38,4 

Skjønn 0,8 0,8 0,5 2,1 

Sum 13,6 19,1 13,3 46 

 

I tillegg er både Bygland og Evje og Hornnes skattesvake kommuner, og dersom skatteinntekter skal 

utgjøre en større andel av inntektene, vil dette være negativt. 
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5. Eiendomsskatt og andre kraftinntekter 
 

Kommunene har en del inntekter utover rammeoverføringer fra staten, skatteinntekter og 

brukerbetalinger. Størrelsen på disse inntektene varierer for den enkelte kommune. Noen av 

inntektene blir samordnet med de statlige rammeoverføringene, mens andre inntekter ikke gjør det. 

Eiendomsskatt og andre kraftinntekter er lovhjemlede ordninger.  

 Konsesjonskraft – industrikonsesjonsloven § 2 nr. 12 og vassdragsreguleringsloven §12 nr. 15 

 Konsesjonsavgift – industrikonsesjonsloven § 2 nr. 13 og vassdragsreguleringsloven §11 nr. 1 

 Eiendomsskatt – eiendomsskattelova av 6. juni 1975 nr. 29 

 Naturressursskatt – skatteloven § 18-2 

De tre første inntektsordningene blir ikke samordnet med inntektssystemet, mens naturressurs-

skatten er en del av det statlige inntektssystemet til kommunene. (inntektsutjevning kommunene 

imellom)   

Når det gjelder lovhjemlede rettigheter til en vertskommune for vannkraftkraftutbygginger, er den 

store hovedregel, at det ved en kommunesammenslåing vil det være den nye kommunen som er 

rettighetssubjekt.  

 

5.1. Konsesjonskraft 
 
Konsesjonskraftordningen har stor økonomisk betydning for kommuner og svært mye for 
vertskommuner for vannkraftutbygginger. 
 
En kraftkommune anser kommunenes rett til konsesjonskraft som en lovbestemt rett til en varig 
andel av kraftproduksjonen. Ordningen ble etablert allerede på begynnelsen av 1900-tallet, og må 
sees på bakgrunn av at det først og fremst var staten og de store bykommunene som fikk anledning 
til å bygge ut fossekraften, i mange tilfeller på bekostning av vertskommunene som ønsket å bygge ut 
selv. Konsesjonskraften skulle opprinnelig sikre at ikke bare byene, men også distriktskommunene 
var sikret elektrisk kraft. I dag er formålet å sikre vertskommunene en varig fordel ved den 
kraftproduksjon som gjennom regulering er tatt i bruk av andre. 
 
Eierne (kraftselskapene) av konsesjonskraft er pliktig til å levere en andel – inntil 10 % - av den 
kraften som produseres til de kommunene som er berørt av kraftutbyggingen. Jf. 
Vassdragsregulerings-loven (Vregl) § 12 nr. 15 og industrikonsesjonsloven § 2 nr. 12. 
 
Kommunene sin rett til konsesjonskraft er avgrensa til behovet kommunene har for alminnelig 
elektrisitetsforsyning slik det måles hos sluttbruker. Overstiger konsesjonskraftmengde kommunens 
behov, blir resten av krafta (overskytende kraft) midlertidig fordelt til Fylkeskommunen hvor 
kraftanlegget ligger. Begrensningen i forhold til alminnelig elektrisitetsforsyningen finner vi i lov - Ikl 
§2 nr. 12 og Vregl §12 nr. 15. 
Lovene gir ingen nærmere definisjon av begrepet alminnelig elektrisitetsforsyning.  
 
Alminnelig el-forsyning er i dag definert som alt forbruk av elektrisk energi til husholdning, jordbruk 
og foretak med unntak fra kraftintensiv industri. Vest-Agder fylkeskommune har akseptert at en kan 
regne inn 10 % nett-tap i tillegg til den alminnelige el.forsyningen. 
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I kommuner med lavt folketall og hvor det har vært store kraftutbygginger vil det innebære at den 
overskytende mengden blir overført til fylkeskommunen. I Vest-Agder gjelder det Åseral, Kvinesdal 
og Sirdal kommune. 
 
En kommunesammenslåing mellom en kraftkommune med få innbyggere og kommuner med et 
større innbyggertall, vil gi et større behov for alminnelig el-forsyning. En større del av 
konsesjonskrafta (gjerne hele krafta) vil dermed gå til den nye kommunen, mens fylket si mengde blir 
tilsvarende redusert.  
 
Konsesjonskraften skal leveres til definert selvkost, med tillegg av innmatings- og 
overføringskostnader. Det er NVE som beregner mengde konsesjonskraft, og fordelingen mellom de 
berørte kommunene. I denne sammenhengen er det bare Åseral kommune som har fått tildelt en 
konsesjonskraftmengde som er større enn den alminnelige elektrisitets-forsyningen i kommunen. 
Åseral kommune er tildelt 92,65 GWh og det sist kjente forbruket er fra år 2013 og var på 26,2 GWh. 
Inklusiv nett-tap, ble forbruket på 28,8 GWh. 
 
De siste talla som er tilgjengelige for alminnelig el-forsyning er fra år 2013. Den alminnelige 
el.forsyningen vil variere fra år til år. Det har sammenheng med temperaturen for året, endring i 
innbyggertall og etablering av industri. For Åseral sin del har økt hyttebygging over tid økt det 
alminnelige forbruket.  
 
I tabellen under vil en vise tall for tildelt konsesjonskraftmengde, alminnelig forbruk og overskytende 
konsesjonskraftmengde for kommunene Bygland, Åseral og Evje og Hornnes  
 

 
 (Mengde er angitt i GWh.inkl. 10 % nett-tap og alm. el. forsyning fra år 2013) 

 
Kommune 

Konsesjonskraft- 
mengde 

Alm. 
El. Forsyning 

Overskytende 
konsesjonskraft 

 
Bygland 

 
27,988 

 
30,328 

 
0,000 

Evje og Hornnes 3,483 59,624 0,000 
Åseral 92,654 32,171 60,483 

    
Totaler 124,125 122,123 60,483 

 
Som det går frem av tabellen for de undersøkte kommunene, er det bare Åseral kommune som har 
overskuddskraft. Det er viktig å ha med seg at de tabellene som vises, er ment som eksempler og 
resultatene vil kunne variere mellom år alt etter som mengde og pris endres. 
 
Som nevnt skal krafta leveres til selvkostpris og da har det betydning om konsesjonen er gitt før eller 
etter 1959. For konsesjoner etter 1959 blir produksjonskost (selvkost) gitt av OED, et gjennomsnitt 
basert på selvkostprisen av mange kraftverk. For konsesjoner gitt før 1959 er det selvkostprisen for 
det enkelte kraftverket som gjelder. Størstedelen av tildelt konsesjonskraft til Åseral kommune er fra 
konsesjoner gitt før 1959. I tillegg til selvkostpris kommer innmatings- og overføringskostnader som 
også varierer mellom de forskjellige kraftverk. 
 
Netto resultatet for de undersøkte kommunene går frem av neste tabell. Verdien (salgspris – 
selvkostpris og innmatingskostnader) er hentet fra kommunene sine regnskapet for år 2013. 
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Kommune Konsesjonskraft- 
mengde (GWh) 

Netto inntekt 
konsesjonskraft 

 
Netto per GWh 

 
Bygland 

 
27,988 

 
7 331 763 

 
261 950 

Evje og Hornnes 3,483 852 152 244 650 
Åseral 32,171 6 148 450 191 100 
Vest-Agder fylkeskommune – 
konsesjonskraft fra Åseral 

 
60,483 

 
9 250 000 

 
152 900 

    
Totaler 124,125 23 582 365  

 
 
Da den alminnelige elektrisitetsforsyningen i Åseral kommune er lavere enn tildelt konsesjonskraft vil 
det få betydning for inntektene ved en kommunesammenslåing. 
 
Tabellen under baserer seg på mengde og inntekt fra regnskapsår 2013. 

 
 
Kommuner 

 
Kons.kraft, 

Mengde kraft 
(GWh) 

 
Alminnelig  
Elektrisitet-
forsyning 

 
Verdi av  

Kons. Kraft 
(regnskap 

2013) 

 
Økt inntekt ved 
sammenslåing 
(Verdi 2013) 

Anslag 

 
Evje og Hornnes, Bygland 
og Åseral 

 
124,125 

 
122,123 

 

 
23 582 000 

 
9 000 000 

 
 
Åseral kommune har en avtale med Vest-Agder Fylkeskommune fra og med år 2015, som går ut på at 
5 % av «overskuddskrafta» skal gå tilbake til kommunen. Inntekta fra denne krafta er knytta til å 
oppfylle samarbeidsavtalen mellom kommunen og fylkeskommunen. Basert på beregninger fra år 
2013 utgjør dette i mengde 3 GWh. Hvordan dette vil stille seg ved en eventuell 
kommunesammenslåing er ikke diskutert og da heller ikke avklart. Denne avtalen er ikke tatt inn i 
beregningen i tabellen over. 
 
Kommunene vil uansett ved en slik ny kommune, kunne ta ut og selge det meste av konsesjonskrafta 
som i dag går til Vest-Agder Fylkeskommune.  
 
Det er også viktig å ha med seg at verdien av denne krafta ble betydelig mindre i 2014 og vi regner 
med en ytterligere nedgang for år 2015. Inntekta av konsesjonskraft for Vest-Agder kommunene i 
2014 ble ca. 16 % lavere enn i år 2013 og for kommune i Aust-Agder ca. 20 % lavere. Kostprisen for 
konsesjonskrafta fra anlegg som Åseral tar ut kraft fra er også noe høyere i dag, da det har vært 
utført mye vedlikehold/opprustninger på kraftverka i kommunen. (kraftverk/konsesjoner før 1959)  
 
Ny kraftutbygging vil gi mer konsesjonskraft og dermed grunnlag for større inntekter. Det er planer 
om to større prosjekter i Åseral og et prosjekt i Evje og Hornnes.  
 
Det er beregnet følgende mengde konsesjonskraft til kommunene: 

 Skjerka dammer – 9,69 GWh. Det er gitt konsesjon til prosjektet og Agder Energi har tatt 
investeringsbeslutning. (Prosjektet er beregnet å stå ferdig i 2018) 

 Åseralprosjektet – 11,31 GWh. Prosjektet har vært på høring og NVE arbeider med en 
innstilling om prosjektet til OED. (Prosjektet er beregnet å være ferdig innen 2020) 
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 Fennefossen – 3,6 GWh. 1,5GWh refererer seg til konsesjoner meddelt før 1959, mens 2,1 
GWh refererer seg til konsesjoner gitt etter 1959. Prosjektet har vært på høringer og NVE har 
sendt innstilling om prosjektet til OED. (Byggetiden for kraftverket er anslått til ca. 2 år.) 

 
Etter at Agder Energi fikk konsesjon på Skjerka dammene er det oppstått uenighet om forståelsen av 
vilkårene. Kommunen leser vilkårene slik at kostprisen på de fleste konsesjonene gitt før 1959, nå 
skal beregnes etter OED pris. Agder Energi hevder at de fremdeles skal beregnes etter en individuell 
selvkostpris. Skulle konklusjonen bli at individuell selvkostpris skal gjelde, vil investeringskostnadene 
øke selvkostprisen så mye (konsesjoner før 1959) at ny mengde konsesjonskraft, ikke vil gi noe særlig 
mer inntekter til den som tar ut krafta.  
 
 

5.2.  Konsesjonsavgift 
 
Ved konsesjoner gitt etter industrikonsesjonsloven (Ikl) eller vassdragsreguleringsloven (Vregl) av 
1917, plikter kraftverkseierne å betale en årlig avgift til staten og til de berørte kommunene. 
Kraftverk bygd etter reglene i vannressursloven fra år 2000 kan også pålegges å betale 
konsesjonsavgift, dersom midlere årsproduksjon er over 40 GWh, Jf. vannressurslovens § 19. 
 
Formålet med konsesjonsavgiften er dels å gi kommunene en andel av verdiene som blir skapt ved 
utbyggingen og/eller reguleringen og dels ment som en kompensasjon for skader og ulemper av 
allmenn karakter som ikke blir erstattet på annen måte. 
Konsesjonsavgiftene kan sammenlignes med miljøavgifter på andre samfunnsområder. Mens 
miljøulempene ved andre energikilder er av global karakter, som for eksempel CO2-utslipp, er 
miljøulempene ved vannkraftutbygging av lokal karakter.  
 
Det er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som beregner avgiften som kraftverkseierne må 
betale til kommunene. 
 
I tabellen under vil en vise beløp for utbetalt konsesjonsavgifter for kommunene Åseral, Bygland og 
Evje og Hornnes. Totalt har kommunene mottatt 9,101 mill. i 2013. 
 

 
Konsesjonsavgift: 

 
Bygland 

 
Evje & Hornes 

 
Åseral 

 
Utbetalt avgift til 
kommunene i år 2013 

 
2 726 680 

 

 
728 903 

 
5 645 432 

 
 
NVE har ikke beregnet avgiftens størrelse for konsesjonen gitt til Skjerka dammer i 2014 og av den 

grunn kjenner vi ikke beløpet som Agder Energi må betale kommunene. Åseralsprosjektet vil også 

kunne gi noe konsesjonsavgift viss det blir gitt konsesjon i tråd med Agder Energi sin søknad. 

Utbyggingen av Fennefossen er beregnet å gi 50 000,- i konsesjonsavgift til Evje og Hornnes 

kommune. 
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5.3. Eiendomsskatt 
 

Eiendomsskatt er en frivillig og «fri» kommunal inntekt. Det enkelte kommunestyre må bestemme 

om det skal skrives ut eiendomsskatt og på hvilke kategorier. Inntekten fra eiendomsskatt kan 

kommunen bruke slik den selv ønsker og inntekten inngår ikke i statens system for inntektsutjevning 

kommunen imellom.   

 

5.3.1. Utfordringer og muligheter ved en kommunereform 

 
Kommunens valg 
Når kommunestyret beslutter å innføre eiendomsskatt i kommunen, må kommunestyret samtidig ta 
stilling til en rekke andre spørsmål. Nedenfor følger en kort oppsummering av hvilke oppgaver som 
ligger til kommunestyret. 
 
Kommunestyrets viktigste oppgave er å fatte det årlige vedtaket om utskriving av eiendomsskatt. Det 
skjer i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten før skatteåret (kalenderåret), jf. 
Eiendomsskatteloven (eskl.) § 10. Det er ikke etter dagens eiendomsskattelov anledning til å skrive ut 
eiendomsskatt i bare deler av kommunen. Hele kommunen må behandles likt.  
 
Som et ledd i vedtaket om utskriving av eiendomsskatt, må kommunestyret også ta stilling til 
eiendomsskattens virkeområde, jf. § 3. Kommunestyret må videre ta stilling til skattesats, jf. eskl. § 
10, jf. §§ 11 og 12. Satsene kan innenfor visse rammer differensieres. De obligatoriske unntakene fra 
skatteplikt følger av eskl. § 5.  
 
For øvrig tar kommunestyret stilling om det skal være bunnfradrag. Kommunestyret bestemmer 
terminene for eiendomsskatt og kommunestyret vedtar takstvedtekter. Dersom kommunen ønsker å 
benytte reduksjonsfaktor, bør dette være besluttet av kommunestyret. Verken takstnemnda eller 
eiendomsskattekontoret vil ha myndighet til å beslutte at det skal være slike fradrag på egen hånd. 
Fra og med 1. januar 2012 har kommunen syv ulike alternativer å skrive ut eiendomsskatt i henhold 
til. Det vanligste er å ha eiendomsskatt i hele kommunen eller bare på verk og bruk. 
 
Eiendomsskattelovens § 3 gir kommunen syv valgmuligheter. 
"Kommunestyret kan skrive ut eigedomsskatt på anten 
a) faste eigedomar i heile kommunen, eller 
b) faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der  
     slik utbygging er i gang, eller 
c) berre på verk og bruk i heile kommunen, eller 
d) berre verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, eller 
e) eigedom både under b) og c), eller 
f) eigedom både under b) og d) 
g) faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom." 
 
Alternativene i bokstav d og f er nye fra og med 1. januar 2011 og ble tatt inn av hensyn til å kunne 
behandle alt næringsliv likt i kommunen, uavhengig om det var tale om verk og bruk eller typisk 
tjenesteytende virksomhet. Alternativ g) kom inn i loven fra 1. januar 2012. 
Muligheten til å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen kom inn i loven i 2006 og trådte i kraft fra 
og med skatteåret 2007.  
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Lovens virkeområde forut for skatteåret 2007 må sees i sammenheng med at eiendomsskatteloven i 
hovedsak var en videreføring av byskatteloven som nettopp var tilpasset skattlegging av byer. At 
skatten var forbeholdt byer eller tettsteder, må sees i sammenheng med at skatten tidligere var 
ment å finansiere kommunens utgifter i forbindelse med tettstedene. Ettersom eiendomsskatten i 
dag er en ren skatt og ikke en avgift knyttet opp mot kommunens utgifter, gjør at denne 
begrunnelsen ikke lenger er aktuell. Begrunnelsen for å skille mellom tettsteder og kommunen for 
øvrig er med andre ord historisk.  
 
Ot.prp. nr. 77 (2005-2006) begrunner utvidelsen av lovens virkeområde slik: 
”Endringa vert fremma som eit tiltak for å minske avgrensingsproblema ved utskriving av 
eigedomsskatt og for å skape større likskap i skattelegginga i den einskilde kommunen. Ved å gje 
moglegheit for kommunane til å velje bort omgrepet klårt avgrensa område som heilt eller delvis er 
utbygde på byvis, eller der slik utbygging er i gang , vil det ikkje lenger vere naudsynt å trekkje ei 
grense innanfor kommunen ved utskriving av eigedomsskatten. Framlegget gir klarare reglar ved at 
alle eigedomar skal ileggjast eigedomsskatt i kommunar som vel å skrive ut skatten etter dette 
alternativet. Alternativet til vilkåret om utbygd på byvis vil etter departementet sitt syn kunne 
redusere usemje om utskrivinga, og redusere talet på tvistar mellom kommunane og skattytarane. 
Framlegget inneber òg ein moglegheit til skattemessig likestilling av eigedom i same kommune.” 
 
Kommunene har ikke anledning til å lage egne alternativer selv om alternativet ville være mindre 
inngripende. Kommunen må holde seg til en av de løsningene loven gir anvisning på. 
 
Likhetsprinsippet er sentralt i skatteretten. Kommunestyret har likevel en viss mulighet til å 
differensiere eiendomsskattesatsene i henhold til eskl. § 12. Fremgangsmåten er at kommunestyret 
fastsetter en ordinær sats for kommunens eiendommer, og samtidig fastsetter hvilke eiendommer 
som skal ha en annen skattesats. Kommunen har kun mulighet til å foreta en differensiering etter 
alternativene i eskl. § 12, og kan ikke selv beslutte at andre eiendommer enn de som er nevnt i eskl § 
12 skal ha andre satser. Kommunen kan velge om den vil benytte seg av alle 
differensieringsmulighetene som eskl. § 12 gir, eller kun enkelte av disse.  
 
Ordlyden i eskl. § 12 trekker i retning av at kommunestyret står fritt til å pålegge både høyere og 
lavere skattesatser for eiendommene nevnt i bokstav a til e, jf. ”Kommunestyret kan fastsetja ulike 
skatteøyre”. Det fremgår imidlertid av forarbeidene at i enkelte tilfeller vil ”ulike” skattesatser bety 
en lavere sats, eksempelvis verk og bruk. Videre er det en forutsetning at skattesatsene alltid må 
settes mellom 2 til 7 promille, jf. eskl. § 11. 
 
Hus og hytter kan ha lavere sats:  
Etter lovens første alternativ kan det settes ulike skattesatser for selvstendige boenheter 
(”sjølvstendige bustaddelar”). Bestemmelsen innebærer at kommunestyret kan sette en annen sats 
for boligeiendom enn for andre eiendommer. Finansdepartementet har gitt uttrykk for at 
fritidseiendommer i så fall må ha samme sats som boliger. Det er vanligst at kommunene fastsetter 
en lavere sats for boliger og fritidsboliger enn øvrige skattepliktige eiendommer.  
Kommunen vil også ha mulighet til å benytte seg av bunnfradrag for selvstendige boenheter, jf. eskl. 
§ 11, annet ledd, dersom det er ønskelig med en lempeligere skatteordning for boliger og 
fritidsboliger. 
 
Lavere/høyere sats for bebygd og ubebygd eiendom, bokstav b) 
Det fremgår av eskl. § 12 bokstav b at ulike skattesatser kan settes for bebygde eiendommer og 
ubebygde eiendommer. Bestemmelsen innebærer at kommunen i så fall må foreta en sondering 
mellom bebygd og ubebygd eiendom, ikke mellom bebyggelse og grunn (jf. alternativ c). Det fremgår 
av Harboes Eiendomsskatt kommentarutgave, 2. utgave at kommunestyret står fritt i forhold til om 
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eiendomsskattesatsen på ubebygd eiendom settes lavere eller høyere, jf. side 106. Det vanligste er å 
sette en lavere sats for ubebygd grunn. 
 
 
Lavere/høyere sats for bygning og grunn, bokstav c) 
Det tredje alternativet loven oppstiller er fastsettelse av ulike skattesatser for bygninger og grunn, jf. 
§ 12 bokstav c. Det følger av juridisk litteratur, jf. bl.a. Harboes kommentarutgave til 
eiendomsskatteloven at kommunestyret vil kunne velge om eiendomsskattesatsen skal være høyest 
eller lavest på henholdsvis bygning eller grunn. 
 
 
Høyere sats for eiendom i tettsteder, bokstav d) 
Videre gir loven hjemmel for å fastsette ulike skattesatser for ”[a]vgrensa område som nemnde i § 
3”, jf. eskl. § 12 bokstav d, dvs. tettstedsbeskatning etter eskl § 3. Bestemmelsen innebærer at 
kommunen kan sette en annen skattesats for tettsteder. Kommunen kan imidlertid ikke sette ulike 
skattesatser i områder som anses for å ha lik utbyggingsgrad. 
Det fremgår av forarbeidene at eskl. § 12 bokstav d i utgangspunktet kun hjemler muligheten til å 
fastsette lavere satser for områder der utbyggingen er mindre.  
 
Lavere sats for verk og bruk utenfor tettsteder, bokstav e) 
Etter eskl. § 12 bokstav e kan det settes ulike eiendomsskattesatser for verk og bruk i områder som 
ikke er utbygd på byvis. Bestemmelsen hjemler kun en differensiering av skattesatsene i tilfeller der 
det ligger verk og bruk utenfor områder som er bymessig bebygd. I den forbindelse har forarbeidene 
fremhevet at for disse verk og bruk kan eiendomsskattesatsen kun settes lavere. 
Finansdepartementet har uttalt at det vil være en adgang til å anvende reduserte satser på verk og 
bruk utenfor område som er bymessig bebygd, selv om det ikke befinner seg noen verk og bruk 
innenfor området, jf. uttalelse av 19.09.97. 
 
Finansdepartementet har videre uttalt 08.05.07 at kommunen ikke kan benytte differensierte satser 
etter denne bestemmelsen dersom kommunen skriver ut skatt i hele kommunen etter § 3, første 
alternativ. Bestemmelsen vil dermed kun få anvendelse i tilfeller der kommunen skriver ut 
eiendomsskatt kun i tettsteder og på verk og bruk. 

 

5.3.2. Eiendomsskatt i de tre kommunene i dag  

 
Kommunenes utskrivninger. 
Kommunene i denne utredningen har skrevet ut eiendomsskatt kun på verker og bruk og har en lik 
skattesats på 0,7 promille.   
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Oversikt over eiendomsskatten i dag  

 

Mill kr 

Verker og bruk (7‰) 
 

Næring 
 
 

Boliger 
 

Ubebygd 
eiendom 
  

 
Sum 

Kraftverk Linjer etc Prod.bedrifter 

Bygland 
4,8 2,1 0,3   - 7,2 

Evje & 
Hornnes 

1,8 1,3 0,5    3,6 

Åseral 
23,4 1,7 0,2 - - - 25,3 

Sum 
      

 

 

Ny kraftutbygging i Åseral kan gi mer eiendomsskatt og dermed større inntekter. Viser til omtale av 
de tre prosjektene i Åseral og Evje og Hornnes i siste avsnitt under punkt 4.1 Konsesjonskraft.    
 
Agder Energi har i utredning og i arbeidet med å få konsesjon gitt Åseral kommune løfte om ca. 3 
mill. mer i eiendomsskatt. Det er under forutsetning av at utbyggingene blir slik de ønsker og søker 
om. Utbygging av Fennefossen i Evje og Hornnes kan gi ca. 1 mill. i økt eiendomsskatt. 
 

 

5.3.3. Utfordringer ved utskriving av eiendomsskatt 

 
Eiendomsskatt på vannkraftverk er en stor og viktig inntektskilde for en vertskommune for vannkraft. 
Eiendomsskatt på vannkraftverk innebærer at de lokalsamfunn hvor anleggene ligger får en andel av 
verdien som ligger i kraftanleggene. Enhver kraftutbygging innebærer naturinngrep, som isolert sett 
normalt anses som en ulempe. For en rekke kommuner som har stilt naturressurser til rådighet, har 
løftene om betydelige eiendomsskatteinntekter vært avgjørende for tilslutningen til evigvarende 
naturinngrep. Etter en kommunesammenslåing vil det være kommunestyret i den nye kommunen 
som fullt ut har beslutningsmyndigheten over den fremtidige eiendomsskatten i kommunene. 
  
Eiendomsskatteloven § 3 gir kommunen syv valgmuligheter ved utskriving av eiendomsskatt. Som 
tidligere nevnt har ikke kommunene anledning til å lage egne alternativer. Kommunene må holde seg 
til en av de løsningene loven gir anvisning på. 
 
Utskrivningsalternativene må være de samme innenfor kommunens grenser. De vil si at vedtar 
kommunestyre å skrive en ut eiendomsskatt etter alternativ c – verk og bruk, må det gjelde alle 
eiendommer som kommer inn under denne kategorien. En kan ikke behandle en tidligere kommune 
annerledes – skatten må gjelde innenfor hele den nye kommunegrensen. 
 
Utskrivningsalternativ b –«faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde 
på byvis eller der slik utbygging er i gang», gir mulighet for å forskjellsbehandle områder. Men ikke 
mellom tidligere kommunegrenser. Dette utskrivningsalternativet er lite egnet for kommunene 
utredningen gjelder for. 
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Så konklusjonen blir, ved en eventuell sammenslåing av kommuner, at eiendomsskatten må vedtas 
etter de alternativene loven gir (eskl. - § 3, a-g) og gjelde for hele den nye kommunen. Det er ikke 
etter dagens eiendomsskattelov anledning til å skrive ut eiendomsskatt i bare deler av kommunen. 
Hele kommunen må behandles likt.  
 
Høsten 2014 kom Scheel-utvalget med forslag til nytt skattesystem. Mange kommuner er kritisk til en 
statliggjøring av kommunenes eiendomsskatt. Viser i denne forbindelse til et LVK nytt av 2. desember 
2014 (LVK – Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar) og vi gjengir deler av det: 
 
«Kommunenes eiendomsskatt er satt i spill med Scheel-utvalgets forslag i dag til nytt skattesystem. 
Utvalget anbefaler at eiendomsskatten vurderes gjort statlig eller at de kommunale 
verdsettelsesreglene harmoniseres med statens sjablongregler for formuesskatt. 
 
Scheel-utvalget mener det er uheldig med ulike regler for fastsettelse av ligningsverdier for formues- 
og eiendomsskatteformål. Ettersom Scheel-utvalget foreslår økt formuesbeskatning av fast eiendom, 
vil utvalget samtidig sikre at samlet skattebelastning gjennom formues- og eiendomsskatt ikke blir for 
høy. Utvalget mener derfor det enten er behov for en overgang til statlig eiendomsskatt eller en bedre 
koordinering av reglene mellom stat og kommune. 
 
Kommunenes eiendomsskatteinntekter utgjør om lag 8,9 milliarder kroner, hvorav 2,2 milliarder 
kroner kommer fra vannkraftanlegg. Eiendomsskatt inngår ikke i systemet for inntektsutjevning, slik 
at kommunene kan anvende inntektene slik de selv ønsker. I Norge har det blitt skrevet ut 
eiendomsskatt i over hundre år. 
 
LVK er svært kritisk til utvalgets vurderinger om en statliggjøring av kommunenes eiendomsskatt. En 
statliggjøring av eiendomsskatten vil være et alvorlig inngrep i kommunenes egne inntektsgrunnlag, 
og innebærer en klar svekkelse av det lokale selvstyre. Dette er i strid med Regjeringens uttrykte 
målsetning om å styrke det lokale selvstyret, både reelt og økonomisk. LVK forventer derfor at 
Regjeringen straks tilbakeviser utvalgets vurderinger. 
 
Utvalgets begrunnelse for en statliggjøring er begrenset til at den såkalte "velgerkontrollen" er 
svakere i Norge enn i andre land, fordi eiendomsskatten utgjør en mindre del av de samlede inntekter 
for kommunene. Videre hevdes at velgerkontrollene svekkes "ved at eiere av fritidseiendommer eller 
andre eiendommer som ilegges skatt (kraftverk, industrianlegg mv.), ikke nødvendigvis bor i 
kommunen", og at dette taler for statlig eiendomsskatt.» 

 
 

5.4. Naturressursskatt 
 

Naturressursskatt er en særskatt for kraftproduksjonsanlegg, og utgjør 1,3 øre/KWh, hvor 1,1 øre går 

til primærkommunen og 0,2 øre til fylkeskommunen. 

Naturressursskatten sees sammen med inntektsskatt fra forskuddspliktige, er en del av det statlige 

inntektssystem for kommuner. For mange kraftkommuner som mottar en betydelig inntekt fra 

naturressursskatt, vil de ofte medføre at de samlede skatteinntekter vil være over et 

landsgjennomsnitt.  
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Prognosen for skatteinntekter 2015 var for Åseral kommune på i underkant av 140 % av 

landsgjennomsnittet. Prognosen gav derfor et trekk (inntektsutjevningen mellom kommuner) ved 

rammeoverføringen på 5,7 mill. Ved en sammenslåing av kommunene i denne utredningen ville det 

ikke være grunnlag for å trekke i overføringene fra staten, da en samlet sett vil ligge under et 

landssnitt.  

Åseral kommune sine skatteinntekter drar opp de samlede inntekter for en ny kommune. 

Kompensasjonen som andre kommuner i utredningen har mottatt ville blitt noe mindre, men totalt 

sett vil en ny kommune komme positivt ut dette. Ny kraftutbygging vil gi kommunene økt 

naturressursskatt. 

 

5.5. Oppsummering eiendomsskatt og andre kraftinntekter 
 

Konsesjonskraft: 

Gjennomgangen viser at kommunene kan øke sine inntekter med det meste av den andelen 

konsesjonskraft som fylkeskommunen i dag mottar. For 2013 utgjorde dette ca. kr 8,5 mill. Framtidig 

utbygging kan gi tilgang til mer konsesjonskraft. Verdien av konsesjonskraften er betydelig lavere i 

dag enn i 2013. 

Framtidige vannkraftutbygginger kan gi tilgang til mer konsesjonskraft. 

Konsesjonsavgift: 

De tre kommunene fikk samlet kr. 9,1 mill. i konsesjonsavgifter i 2013. Beløpet ser ut til å bli noe 

høyere i 2014 da det har vært en prisjustering av beløpet. (Prisjustering hvert 5. år.) Avhengig av nye 

utbygginger kan konsesjonsavgiften øke noe, men potensialet for dette er lite. 

Konsesjonsavgiften vil øke noe ved utbygging av de planlagte prosjektene. 

Eiendomsskatt: 

Kommunene har i dag valgt samme alternativ for eiendomsskatt. Det nye kommunestyret trenger 
ikke å foreta noen endringer når det gjelder denne skatten.  
 
En eventuell ny kommune kan øke sine eiendomsskatteinntekter ved å velge å skrive ut 
eiendomsskatt i hele kommunen. Nye vannkraftutbygginger kan gi kommunene mer i eiendomsskatt. 
 
Følgende tabell viser betydningen til eiendomsskatten til kommunene i dag: 
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Mill kr 

Verker og bruk (7‰) 
 

Næring 
 
 

Boliger 
 

Ubebygd 
eiendom 
  

 
Sum 

Kraftverk Linjer etc Prod.bedrifter 

Bygland 

4,8 2,1 0,3 - - - 7,2 

Evje & 
Hornnes 

1,8 1,3 0,5 - - - 3,6 

Åseral 
23,4 1,7 0,2 - - - 25,3 

Sum 
30,0 5,1 1,0 

   

36,1 

 

Skulle Scheel-utvalget sitt forslag bli vedtatt, å gjøre eiendomsskatten statlig, ville det være negativt 

for disse inntektene. 

 

Naturressursskatt: 

Ved en eventuell sammenslåing av disse tre kommunene vil rammetilskuddet fra staten bli noe 

høyere, da naturressursskatten i dag medfører for Åseral kommune et betydelig trekk i denne 

overføringen. Dette er det tatt hensyn til i beregninger av rammetilskudd for en ny kommune. 

Nye vannkraftutbygginger vil også gi mer naturressursskatt til kommunene.  
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6. Økonomiske gevinster ved en større kommune 
 

En sentral målsetning ved en kommunesammenslåing vil være å hente ut stordriftsfordeler i form av 

mer effektiv drift, større og sterkere fagmiljøer og bedre tjenester. Hva som vil være målsetningene, 

vil avhenge av hvordan utgangspunktet er. Det kan tenkes at tjenestene blir bedre fordi en større 

kommune har mer ressurser, og dermed mulighet til å bygge opp et større og bedre fagmiljø. På den 

andre siden kan en mindre kommune ha bedre kjennskap til lokalmiljøet, være mer fleksibel og 

tilpasningsdyktig, sånn at en kan forvente mer tilfredse innbyggere i små kommuner. 

Christiansenutvalget (NOU 1992: 15) pekte på at smådriftsulemper i kommunal administrasjon for de 

minste kommunene, og at en sammenslåing til større enheter gir mulighet til å flytte ressurser fra 

administrasjon til tjenesteproduksjon. Det har vi sett eksempler på ved flere av de frivillige 

sammenslåingene som har blitt gjennomført (Brandtzæg 2009). Samtidig skal en ikke overvurdere 

innsparingsmuligheter innen tjenesteområdene, erfaringer tilsier at det er vanskelig å hente ut 

direkte økonomiske effektiviseringsgevinster for førstelinjetjenester. Spesielt for tjenester hvor 

nærhet til innbyggerne er viktig. Erfaringer fra de gjennomførte kommunesammenslåingene er at 

skoler, barnehager, sykehjem og lignende gjerne blir liggende hvor de er (Brandtzæg 2009).  

 

6.1. Innsparingspotensial innen administrasjon 
 

Erfaringene fra tidligere kommunesammenslåinger viser at det er størst effektviseringspotensiale 

knyttet til administrasjon. Dette fordi man gjennom en sammenslåing får én administrativ og politisk 

organisasjon, og at man unngår doble funksjoner, oppgaver, rutiner og systemer på ulike områder. 

(Ofoten-rapporten) 

 

Analyse av KOSTRA-statistikken fra 2013 gir et bilde av mulige innsparingsgevinster. Samtidig vil vi 

presisere at det kan være forskjeller i kommunene på hva som vurderes som administrasjonsutgifter. 

Vår definisjon av ”administrasjonsutgifter” i denne analysen er netto driftsutgifter på følgende 

KOSTRA-funksjoner:  

 

100 - Politisk styring  

110 – Kontroll og revisjon  

120 – Administrasjon  

121 – Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen  

130 – Administrasjonslokaler  

 

Det er benyttet kostra-konsern tall i tabellen under, dvs. at også kommunens andel av utgifter fra 

interkommunale samarbeid, iks’er og evt. kommunale foretak er med. Det er likevel ikke stor forskjell 

fra de tallene som framkommer dersom en bruker den enkelte kommunens tall, tallene i tabellen 

under er litt høyere enn de rene kommune-tallene. 
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Innbyggere Netto drifts- Totale  

  01.01.2014 utg. pr innbygger utgifter  

      
(i hele 
1000) 

Bygland 1 200 12 711 15 253 

Åseral 923 19 983 18 444 

Evje og Hornnes 3 549 5 693 20 204 

Sum 5 672 9 503 53 902 

Landsgjennomsnitt   3 885   

Gjn.snitt kostragruppe 1   5 415   

Gjn.snitt kostragruppe 6   10 852   

Gjn.snitt kostragruppe 11   4 316   

        

Utgifter ved nivå som E&H     32 291 

Gevinst ved nivå som E & H     21 611 

Utgifter ved nivå som gruppe 11   24 480 

Gevinst ved nivå som gjn.snitt i gruppe 11 29 422 
Tabell: Netto driftsutgifter pr innbygger, kostra-konsern 

(Det kan nevnes at både Bygland og Evje og Hornnes vil få lavere administrasjonsutgifter fra og med 2014, som følge av at mer ikt-

kostnader er fordelt ut til riktige tjenestefunksjoner. Dette betyr at det vil bli noe lavere adm.kostnader for disse kommunene fra og med 

14.) 

Når det gjelder Åseral, Bygland og Evje og Hornnes kommune tilhører disse pr i dag forskjellige 

kostragrupper. Bygland og Åseral tilhører kostragruppa 6, som er små kommuner med høye frie 

inntekter og høye bundne kostnader. Evje og Hornnes kommune tilhører kostragruppe 1, som er små 

kommuner med lave frie inntekter og middels bundne kostnader. Etter sammenslåing vil vi trolig 

havne i kostragruppe 11, som er middels store kommuner med middels frie inntekter og middels 

bundne kostnader.  

 

Av kommunene i indre Agder har Evje og Hornnes lavest nivå på administrasjonsutgiftene. Dersom 

den nye kommunen klarer å operere med dette utgiftsnivået, vil det være et innsparingspotensiale 

på 21,611 mill. sammenliknet med 3 kommuner. Dersom den nye kommunen klarer å legge seg på 

nivået til den kostragruppen den vil tilhøre, vil innsparingspotensialet være 29,422 mill. 

 

 

6.2. Effektiviseringsgevinster på tjenesteproduksjon 
 

I tillegg til innsparing i administrasjon vil en sammenslått kommune også kunne hente ut 

innsparingsgevinster på tjenesteområdene gjennom realisering av stordriftsfordeler og 

harmonisering av utgiftsnivået. 

  

Tabellen under viser driftsutgiftene på utvalgte sentrale områder i tjenesteproduksjonen til de fire 

kommunene sammenlignet med gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 11, 6 og 1 og hele landet. Om 

man klarer å hente ut et innsparingspotensiale er blant annet avhengig av samlokalisering og om 

man klarer å redusere stillinger. 
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  Bygland E & H Åseral Gjn.snitt 11 Gjn.snitt 6 Gjn.snitt 1 Landet 

                

Barnehage (1-5 år) 138 085 96 130 122 151 115 485 125 194 111 948 119 760 

Grunnskole (6-15 år) 142 173 102 850 173 243 106 433 150 702 109 502 98 433 

Kommunehelse 5 645 2 533 6 086 2 394 4 358 2 424 1 232 

Pleie og omsorg 29 710 16 247 27 482 17 855 27 723 16 918 15 245 

Pleie og omsorg (67 år 
+) 180 061 102 414 201 317 110 506 141 310 104 845 111 471 

Sosialtjeneste (20-66 
år) 1 533 4 003 2 093 3 019 2 512 2 064 3 322 

Barnevern (0-17 år) 11 880 8 558 10 600 7 391 9 640 9 326 7 290 

Brann/ulykkesvern 1 442 480 993 786 1 176 646 682 

Fysisk planlegging 1 303 677 1 260 379 601 459 291 

Samferdsel 1 985 979 4 111 1 031 2 346 969 745 

Kirke 1 512 945 1 569 611 1 209 773 521 

Kultur 2 748 2 278 7 866 1 777 2 745 1 677 1 921 
Tabell: Netto driftsutgifter pr innbygger, kostra-konsern. Det er kun på kultur og brann/ulykkesvern det er forskjell mellom kostra-konsern-

tallene og kostratall pr kommune, når det gjelder våre tre kommuner. 

Åseral og Bygland har generelt sett høye utgifter på de fleste områdene i forhold til gjennomsnittet i 

KOSTRA gruppe 11, unntatt på området sosialtjeneste der de ligger under. På dette området ligger til 

gjengjeld Evje og Hornnes over. Evje og Hornnes ligger også over snittet i gruppe 11 når det gjelder 

kultur, kirke, fysisk planlegging, barnevern og kommunehelse, men under på de andre områdene.  . 

Tabellen under viser innsparingspotensialet på utvalgte sentrale områder i tjenesteproduksjonen til 

Indre Agder-alternativet hvis den nye kommunen har samme nivå på driftsutgiftene som 

gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 11.   

  Bygland E & H Åseral Samlet 

          

Barnehage (1-5 år) 1 062 -4 606 353 -3 191 

Grunnskole (6-15 år) 5 361 -1 623 9 353 13 091 

Kommunehelse 3 901 493 3 408 7 802 

Pleie og omsorg 14 226 -5 707 8 886 17 405 

Sosialtjeneste (20-66 år) -1 085 2 020 -487 448 

Barnevern (0-17 år) 1 082 980 754 2 816 

Brann/ulykkesvern 787 -1 086 191 -108 

Fysisk planlegging 1 109 1 058 813 2 980 

Samferdsel 1 145 -185 2 843 3 803 

Kirke 1 081 1 185 884 3 151 

Kultur 1 165 1 778 5 620 8 563 

Sum 29 835 -5 693 32 619 56 761 

Behovsjustering -10 081 553 -13 987 23 515 

Sum etter justering 19 754 -5 139 18 632 33 246 

 

Innsparingspotensiale i kr 1000 på utvalgte tjenesteområder sammenlignet mot gjennomsnittet i kostra-gruppe 11 i 201. Kilde: KOSTRA. 
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Det er tatt høyde for kommunenes utgiftsbehov ved å justere for bruk av kostnadsindeksen, jfr 

kapittel 2. (Dette blir jo ikke helt korrekt, for det forutsetter jo at kommunegruppe 11, som vi her 

sammenligner med, har kostnadsindeks 1,0, altså ligger på gjennomsnittet. Det gjør den nok ikke, så 

den nederste linja må ses på som veiledende. Den viser like vel at samlet innsparingspotensiale for 

den nye kommunen er betydelig sammenlignet med gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 11. 

Det er det ikke nødvendigvis verken realistisk eller ønskelig å hente ut hele innsparingspotensialet 

slik vi har beregnet det i disse tilfellene. I forhold til tjenesteproduksjon vil ikke direkte økonomiske 

innsparinger være blant de viktigste effektene av en sammenslåing. De største gevinstene knyttet til 

en sammenslåing må være muligheter for større fagmiljøer og bedre og mer fleksibel utnyttelse av 

de ressurser som kommunene samlet sett har. Større og sterkere fagmiljøer vil være viktig som 

grunnlag for å kunne håndtere de framtidige utfordringene som kommunene står overfor.  

Erfaringene fra de siste, frivillige kommunesammenslåingene er at det største innsparingspotensialet 

på kort sikt ligger innenfor administrasjon. Dette gir seg også utslag i at delen av utgiftene til 

administrasjon har blitt redusert til fordel for en økning av delen av utgiftene som går til 

tjenesteproduksjon. I den sammenhengen er det også viktig å være oppmerksom på at det i alle disse 

sammenslåingsprosessene har vært gitt garantier om at ingen av de ansatte skulle miste jobben som 

følge av kommunesammenslåingene. Slike garantier har vært viktig for å skape trygghet blant de 

ansatte. Ansatte som har vært direkte påvirket av kommunesammenslåing har fått tilbud om nye 

jobber, og overskudd av ansatte har vært håndtert gjennom naturlig avgang. Når slike garantier blir 

gitt, tar det lengre tid å hente ut stordriftsfordelene. Inndelingstilskuddet som kommunen mottar de 

første 15 årene etter sammenslåing, tar nettopp hensyn til at det tar tid å hente ut 

effektiviseringsgevinster i en ny kommune. (Ofoten-rapporten) 

 

6.3. Oppsummering økonomiske gevinster 
 

Erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger viser at det er størst effektiviseringspotensial 

knyttet til administrasjon.  Innsparingspotensialet til den nye kommunen er 29,4 mill. hvis det 

sammenlignes med gjennomsnittet i KOSTRA gr. 11. Av kommunene i Indre-Agder alternativet, har 

Evje og Hornnes kommune lavest nivå på administrasjonsutgiftene.  Hvis den nye kommunen klarer å 

operere med samme utgiftsnivå vedr. administrasjon som Evje og Hornnes, vil gevinsten være 21,6 

mill. 

I tillegg til innsparing i administrasjon vil en sammenslått kommune også kunne hente ut 

innsparingsgevinster på tjenesteområdene gjennom realisering av stordriftsfordeler og 

harmonisering av utgiftsnivået.  

Det er det ikke nødvendigvis verken realistisk eller ønskelig å hente ut hele innsparingspotensialet 

slik det er beregnet det i disse tilfellene. I forhold til tjenesteproduksjon vil ikke direkte økonomiske 

innsparinger være blant de viktigste effektene av en sammenslåing. De største gevinstene knyttet til 

en sammenslåing må være muligheter for større fagmiljøer og bedre og mer fleksibel utnyttelse av 

de ressurser som kommunene samlet sett har. Større og sterkere fagmiljøer vil være viktig som 

grunnlag for å kunne håndtere de framtidige utfordringene som kommunene står overfor.  
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7. Mulige konsekvenser av å stå utenfor reformen 
 

Kan en kommune stå utenfor kommunereformen og fortsette innenfor samme grenser som 
tidligere? Vil det gi økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser? 
 
Det å stå alene, vil kalles et alternativ 0. 
I dette avsnittet skal vi prøve å belyse mulige konsekvenser av dette 0-alternativet. 
 

Økonomiske konsekvenser 
 
Inntektssystemet skal endres fra og med 2017, og i den forbindelse har følgende forhold fokus: 
 

 Er smådriftsulemper en frivillig kostnad? 

 Regionalpolitiske tilskudd 

 Øke skatteandelen 
 

Regjeringen har også sagt at målet for å gjennomføre en kommunereform er større, mer robuste 
kommuner med økt makt og myndighet. Det gir i seg selv grunn til å tro at det ikke vil lønne seg å stå 
alene/være liten.  
 
Rammetilskudd 
Som tidligere nevnt så mottar kommunene en del inntekter som skal kompensere for at vi er små, 
slik som basistilskuddet og småkommunetilskuddet. I tillegg fordeler fylkesmannen ut skjønnsmidler i 
hvert fylke, og hittil har mye av skjønnsmidlene gått til å kompensere for økt arbeidsgiveravgift (AGA) 
i vårt fylke.  
 
Tabellen under viser de tilskuddene kommunene i Indre Agder får fordi vi er «små». 

Tilskudd 2015 Åseral Bygland E & H Sum 

Småkommunestilskudd 0 5,5 0 5,5 

Basistilskuddet 12,8 12,8 12,8 38,4 

Sum 12,8 18,3 12,8 43,9 

I forbindelse med endring av inntektssystemet fra 2017 så har de regionalpolitiske tilskuddene og 
smådriftsulempene særlig fokus. Det kan bety at man kan miste noen av disse tilskuddene fra og med 
2017 ved å stå alene.  
 
Man kan også se på NOU 2005 Borge utvalgets gjennomgang av inntektssystemet. Der står det 
følgende om kommunestruktur: 
 
«Små kommuner har smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduksjon. I utvalgets forslag til nytt 
inntektssystem er det lagt til grunn at små kommuner skal få full kompensasjon for 
smådriftsulempene gjennom basistilskuddet i utgiftsutjevningen. Utvalget er i mandatet bedt om å 
utrede et forslag til nytt inntektssystem hvor det tas hensyn til at smådriftsulempene i noen grad er 
en frivillig kostnadsulempe. Smådriftsulempene er frivillige hvis de kan reduseres gjennom 
Kommunesammenslutninger, eller gjennom interkommunalt samarbeid. Utvalget har vurdert et 
alternativ hvor basistilskuddet differensieres ut fra i hvilken grad smådriftsulempene er frivillige og i 
hvilken grad de er ufrivillige. Differensieringen er basert på et strukturkriterium som fanger opp 
reiseavstanden til befolkningskonsentrasjoner utenfor kommunen. Smådriftsulempene er ufrivillig i  
kommuner som har lang reiseavstand, mens smådriftsulempene er frivillig i kommuner som har korte 
reiseavstander. 
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Oppsummert så kan dette bety at for kommuner som har lang reiseavstand, vil smådriftsulempene 

ikke være frivillige, og dermed videreføres om man velger å stå alene.» 

Det er lite trolig at noen av våre kommuner vil anses for å ha lang reiseavstand.  

 
Skatteinntekter 
Skatteinntektene utgjør ca 40 prosent av de frie inntektene til kommunene. Bygland og Evje og 
Hornnes er skattesvake kommuner, og får kompensert for dette gjennom dagens inntektssystem 
nesten fullt ut. Hvis skatteandelen økes i forbindelse med nytt inntektssystem, så vil det kunne slå 
negativt ut for de skattesvake kommunene. 
 
Oppsummering  
 
Regjeringen har varslet at de vil fremme forslag til nytt inntektssystem med virkning fra 01.01.2017. 

De distriktspolitiske virkemidlene i dagens inntektssystem - som har stor betydning for Indre Agder-

kommunene - skal vurderes. Regjeringen har også varslet at de ønsker at kommunene skal beholde 

mer av sine skatteinntekter.  

Alt tyder på at endringene i inntektssystemet vil slå negativt ut for den enkelte kommune i Indre 

Agder dersom kommunene velger 0-alternativet.  
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