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Behandling: 
Rådmannens tilråding ble vedtatt med de endringer som følger av vedtak om Årsbudsjett 2019. 

  

 
Formannskapets tilråding. 

Økonomiplan for perioden 2019-2022, med konkretisering av kommuneplanens handlingsdel, vedtas 
som framlagt, med de endringer som følger av vedtak om Årsbudsjett 2019. 
  
 
  
Rådmannens forslag til vedtak: 
Økonomiplan for perioden 2019-2022, med konkretisering av kommuneplanens handlingsdel, vedtas 
som framlagt. 
 
 
 

Saksutredning 

 
Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 
Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2019-2022 legges med dette fram til behandling.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel for 2018-2029 ble vedtatt i juni 2018. Denne planen skal være et viktig 
redskap for utviklingen i kommunen i neste 10-års periode. Etter vedtak av planen har det i høst vært 
gjennomført et arbeid i enhetsledergruppa for å konkretisere planen og få på plass tiltak som skal 
gjennomføres i planperioden. 
 
I kommuneplanen er det vedtatt følgende satsingsområder, og følgende temaområder innen disse: 

- Levekår 
o Tidlig oppdagelse og innsats 
o Samfunnssikkerhet 
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o Tilrettelegging 
- Kultur, fritid og frivillighet 

o Identitet 
o Lokalhistorie og kultur 
o Forutsigbarhet og samarbeid 
o Mangfold og kvalitet 
o Barn og unge 

- Næringsutvikling 
o Kompetanse 
o Landbruk 
o Reiseliv og turisme 
o Nærings- og handelsutvikling 
o Utbygging 

- Regionsenter Evje 
o Vekst og utvikling 
o Kultur og opplevelse 
o Trafikalt knutepunkt 
o Regionen som bosted 
o Evje som tettsted og handelssenter 
 

I kommuneplanen er det mål, strategier og føringer under hvert satsings- og temaområde. 
 
Det er viktig at kommuneplanen er levende og gjenspeiler seg i våre budsjetter og i økonomiplanen. 
Økonomiplanen er derfor samfunnsdelens handlingsdel, og revideres/konkretiseres hvert år. 
 
Det er også slik at når satsingsområder skal ned i økonomiplaner og budsjett, vil det være økonomiske 
begrensninger for hva man kan gjennomføre. En god del tiltak kan gjennomføres innen eksisterende 
rammer. Andre tiltak krever økonomi, og da må det enten settes av midler, eller utsettes/ikke 
gjennomføres. Det vil ikke være midler til å gjennomføre alt som er ønskelig, det gjelder derfor å satse 
mest mulig målrettet for å få en god gjennomføring av planen.  
 
Økonomiplanen vi nå legger frem bygger mye på den gamle malen. Først i økonomiplanen er en 
innledning som sier noe om kommunens plansystem. Deretter følger en tekstdel som er lik 
kommuneplanens samfunnsdel. På side 12 i økonomiplanen starter tiltaksdelen, som sier hvordan vi 
skal nå de forskjellige målene som ligger i kommuneplanen.  I tabellen er det merket av: 

- Hva gjelder tiltaket? 
- Hvem har ansvaret? 
- Har det økonomiske konsekvenser 
- Er det noe som må utredes før det igangsettes? 
- Når skal det gjennomføres? 

 
Noen av tiltakene som ligger er tiltak som allerede er i gang og som videreføres i 
økonomiplanperioden, eller det kan være arbeid som pågår kontinuerlig. 
 
Når det gjelder innarbeidede tiltak som allerede har gitt økonomiske konsekvenser, kan vi nevne: 

- Familiesenter, lagt inn med 164 000 i 2019, deretter 285 000,-. Vi håper å få tilskuddsmidler til 
drift de to første årene. Videre drift fra 2021 skal vurderes. 

- Flomsonekartlegging Otra, lagt inn 125 000,-  
- Trafikksikkerhetsplan, en satsing i investering på kr 250 000,- per år (I 2019 bygges fortau 

mellom barnehage og skole på Hornnes 
- Utredning nærmiljøanlegg Evjeskolene, lagt inn investeringsmidler på 4 mill netto i 2022. 

Denne saken må utredes videre, dette er lagt inn som en oppstart, 
- Etablere treningsapparater på uteområde Evjeheimen, lagt inn netto 100 000,- i investering i 

2019. 
- Videreutvikle hjemmetjenestetilbudet med å opprette et nytt årsverk innen hjemmesykepleien. 

Bygges opp til et fullt årsverk i perioden 19-21. 
- Ny læreplan i grunnskolen, nye læremidler må anskaffes. Det er satt av 300 000 i driftsmidler i 

2020, det må også avsettes midler i 2021, men det har vi foreløpig ikke funnet rom for. 
- Tilrettelegge øvingsarenaer for barn og unge innen musikk: Det er avsatt kr 230 000,- i 2020. 
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I tillegg kan det komme økonomiske konsekvenser ut av de utredningene som skal gjennomføres, 
f.eks. utredning om nedsatt foreldrebetaling i sfo. 
 
Økonomiplanen – økonomiske utsikter 
Økonomiplanen legges fram i balanse og med positivt netto driftsresultat for perioden 2019 – 2022. 
Resultatet ligger i perioden med en gjennomsnitt på 0,48 %, dersom vi ser på netto driftsresultat 
korrigert for bundne fond.   Økende utgifter på en del av våre tjenesteområder, økende gjeldsbyrde og 
høye pensjonsutgifter bidrar til at vi må fortsette en prosess med effektivisering hvert år.  Enhetene må 
være forberedt på at handlingsrommet blir lite framover.  
 
Når det gjelder netto driftsresultat er tommelfingerregelen at det bør være 1,75 % for å ha til 
nødvendige avsetninger/framtidige investeringer. Netto driftsresultat korrigert for bundne fond er fra 
0,06 til 1,02 % i økonomiplanperioden, med dårligst resultat i 2021.  
 
Resultatet i økonomiplanperioden er dårligere enn det som er ønskelig, men vi har ikke funnet rom for 
å løfte resultatet opp til 1,75 % uten at dette ville gi store negative utslag for tjenestetilbudet, og gå 
utover de områdene det er fastsatt at vi skal satse på.  Framover må vi arbeide videre med å finne 
rom for ytterligere effektivisering og innsparing for å ha en sunn økonomi. Resultatene som ligger i 
økonomiplanen stemmer for øvrig godt med Kommunal Rapport framtidsbarometer, der følgende blir 
sagt: «I  Evje og Hornnes venter vi et driftsresultat i 2020 som ligger litt over null, langt under anbefalt 
nivå på 1,75 %.» 
 
Dersom vi korrigerer også for premieavvik på pensjon, ville resultatet se langt dårligere ut. I 2019 ville 
vi da ha et netto driftsresultat som er negativt med 1,53 %. Premieavviket er ingen egentlig inntekt, 
ettersom inntektsføringen i 2019 skal utgiftsføres igjen over de neste 7 årene. Slik sett kan det være 
naturlig å korrigere for det. Hva premieavviket i 2020 blir, har vi ikke gode prognoser for nå, slik at vi 
vanskelig kan vise et korrekt driftsresultat korrigert for premieavvik for økonomiplanperioden. 
Pensjonsutgiftene har vært stigende de siste årene, og i økonomiplanperioden har vi derfor lagt inn 
økning på 0,250 mill fra 2020. Det er imidlertid også lagt inn økte rentekostnader og høyere rente. 
Høyere rente kan gi en positiv effekt på pensjonsutgiftene, men det er ingen stor renteøkning det 
legges opp til.  
 
I økonomiplanperioden ser det slik ut (alle tall i hele 1000):  
 

Netto driftsresultat 2019 2020 2021 2022 

Netto driftsresultat korr for bundne fond: 1 421 1 048 186 3 218 

Netto driftsresultat i % 0,45 0,34 0,06 1,02 

Det er lagt opp til følgende låneopptak i perioden (utenom startlån): 
2019: 23,500 mill 
2020:  26,000 mill 
2021:  13 000 mill 
2022:     7,500 mill 
 
Ordinær lånegjeld (utenom startlån) og disposisjonsfond har en slik forventet utvikling i 
økonomiplanperioden (vi har da gjort et nøkternt anslag på disposisjonsfond per 01.01.19): 

Lån og handlingsregel 2019 2020 2021 2022 

Inntekter 313 285 312 820 316 887 315 220 

Gjeld 01.01 219 540 234 060 249 818 251 875 

+ lån 23 500 26 000 13 000 7 500 

-avdrag -8 980 -10 242 -10 943 -11 071 

Gjeld 31.12 234 060 249 818 251 875 248 304 

Gjeld i % av driftsinntekter 74,71 79,86 79,48 78,77 

Disposisjonsfond per 01.01: 37 000 33 8828 30 461 28 992 

Bruk disposisjonsfond investering -4 593 -4 415 -1 655 -1 705 

Bruk disposisjonsfond drift 0 0 0 0 
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Avsetning disposisjonsfond drift 1 421 1 048 186 3 218 

Netto bruk disposisjonsfond -3 173 -3 367 -1 469 1 513 

Disposisjonsfond 31.12. 33 828 30 461 28 992 30 504 

Disposisjonsfond i % av inntekter 10,80 9,74 9,15 9,68 

 
 I følge vedtatt handlingsregel for gjeld skal gjeld ligger under 80 % av driftsinntektene. Det oppfylles i 
hele økonomiplanperioden, men vi nærmer oss taket og vil ikke kunne tåle større låneopptak uten å 
bryte handlingsregelen. 
 
Når det gjelder disposisjonsfond i % av inntekter er det ikke vedtatt måltall i kommunen. Anbefaling fra 
fylkesmannen er 5-10 % av brutto driftsutgifter. Vi er innenfor en slik anbefaling i 
økonomiplanperioden. 
 
 
 
Formelt grunnlag 
Økonomiplanens vedtas ihht kommunelovens § 44. Vedtak om økonomiplan skal treffes på grunnlag 
av innstilling fra formannskapet, og innstillingen skal legges ut til offentlig ettersyn i minst 14 dager før 
behandling i kommunestyret.  
 
 
 
 
Evje, 21.11.2018 
 
 
Rådmann 
 
Vedlegg 
1 Kommunens handlingsdel og økonomiplan 2019-2022 
  

 
 


