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Innledning - handlingsdelen  
 

Handlingsdelen er en konkretisering av kommuneplanens samfunnsdel. Handlingsdelen angir 

hvordan kommuneplanen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. 

 

 
Figur 1. Det kommunale plansystemet. 

 

Handlingsdelen er delt inn etter tema på samme måte som kommuneplanens samfunnsdel. 

Denne delen peker på hvordan strategier og føringer skal følges opp, anbefalte utredninger og 

planer, prosjekter og enkelttiltak som det skal jobbes med. 

 

I Evje og Hornnes kommune har man valgt å samordne handlingsdelen med økonomiplanen. 

 

Økonomiplanen 
 
Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over 

sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal 

være satt opp på en oversiktlig måte. Det skal være midler til å dekke utgifter og oppgaver 

som er satt opp i planen. 

 

Økonomiplanen er 4- årig og skal revideres hvert år.  

I Evje og Hornnes kommune vedtas den sammen med årsbudsjett for kommende år. 
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Satsingsområder  
 

Satsingsområde LEVEKÅR 

 

Mangfold gir muligheter! 

 
TIDLIG OPPDAGELSE OG INNSATS  

Mål: Vi skal legge til rette for at alle skal føle trygghet og tilhørighet. 

Strategier: 

 God kvalitet på tilbudet som gis 

 Fokus på å løse problemer ved å ta tak i dem tidlig  

 Lytte til og involvere brukerne slik at de kan gjøre gode valg  

 Barnehage- og skolemiljø med nulltoleranse mot mobbing 

 Helhetlig og langsiktig satsing i rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid (SLT)  
 

Føringer: 

 Jobbe for å være i front når det gjelder å skaffe kompetent personale gjennom etter- og 

videreutdanning og rekruttering. 

 Videreutvikle modell for tidlig innsats i barnehage og skole 

 Ha fokus på nettvett og digital dømmekraft 

 Arbeide for å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom tjenestene med fokus på god 

kvalitet 

 Jobbe for etablering av miljøteam i skolen  

 Videreføre arbeidet med samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak  

 Jobbe for å etablere aktivitetsvenn- ordning 

 Følge opp tiltak i handlingsplan mot barnefattigdom 

 Sørge for oppdatering og aktiv bruk av oversiktsdokument folkehelse som grunnlag 

for tjenesteutvikling 

 Arbeide for å videreutvikle skolehelsetjenesten 

 Arbeide for å styrke det forebyggende og helsefremmende arbeide blant eldre 

 Følge opp boligpolitisk handlingsplan 

 

 

SAMFUNNSIKKERHET 

Mål: Vi skal skape trygghet for innbyggerne med hensyn til liv, helse og eiendom 

Strategier: 

 Sikkert samfunn 

 Begrense forurensing 

 Bærekraftig samfunnsutvikling 

 

Føringer: 

 Jobbe for å utrede klimakonsekvenser, slik som flomsonekartlegging av bebygde 

områder 

 Stimulere til mer effektiv energibruk, bruk av alternative energiformer og mer 

klimavennlige løsninger 

 Følge opp handlingsdel i kommunens Trafikksikkerhetsplan 

 Utrede muligheten for lokalbuss mellom Hornnes og Evje 
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 Kartlegge oljekjeler og informere om støtteordninger 

 Ta hensyn til klimaendringer i all planlegging 

 Fokus på aktiv skogpleie for å binde Co2 

 Videreføre arbeidet med overvåking avrenning fra Flåt gruveområde  

 Fokus på forurensning fra landbruket 

 Forebygge nedbygging av matjord 

 Videreføre det interkommunale beredskapssamarbeid i Setesdalsregionen i forhold til 

risiko- og sårbarhetsanalyser, planverk og øvelser 

 Revidere klima- og energiplanen 

 

TILRETTELEGGING 

Mål:  Vi skal sørge for at alle får hjelp til å mestre hverdagens utfordringer 

Strategier: 

 Fokus på samarbeid mellom fagområder 

 Fremme likestilling, inkludering og mangfold. 

 Videreutvikle det systematiske folkehelsearbeidet  

 Ruste skolen til å kunne gi et godt grunnskoletilbud og ta imot framtidig 

befolkningsvekst. 

 Videreutvikle rammevilkårene for kulturskolen  

 Fokus på at alle elever skal gjennomføre videregående skole 

 Utvikle voksenopplæringen til et attraktivt ressurssenter  

 Styrke tettstedene Hornnes og Evje 

 Synliggjøring av det som skjer av aktiviteter i kommunen 

 Bidra til en trygg alderdom 

 

Føringer: 

 Jobbe for å bevare og skape gode møteplasser 

 Legge til rette for økt tilgjengelighet slik at alle får like muligheter 

 Arbeide aktivt for at mennesker med nedsatt arbeidsevne får utnytte sitt potensial 

 Gjennomføre rehabilitering av Evjeskolene 

 Jobbe for utbedring av uteareal/nærmiljøanlegg i kommunen 

 Tilrettelegge for at eldre kan bo i eget hjem lengst mulig. 

 Videreutvikle hverdagshabilitering og ha fokus på bruk av aktivitetsplan 

 Jobbe for å ta i bruk velferdsteknologi 

 Vurdere alternativ organisering og lokalisering av kulturskolen 

 Arbeide aktivt for å bosette flyktninger i begge skolekretser 

 Legge til rette for medvirkning i planprosesser (eldreråd, barn og unges representant, 

rådet for funksjonshemmede, ungdomsråd, skolemiljøutvalg) 

 Arbeide for at likestillingsperspektivet er en naturlig del av planlegging, 

strategiarbeid, budsjettering og analysering i kommunens arbeid 

 Videreutvikle voksenopplæringstilbudet i samarbeid med offentlige tjenester 

 Jobbe for å legge til rette for praksisplasser (språk, nettverk, inkludering) 

 Jobbe for datahjelp til eldre 

 Fokus på universell utforming i planlegging  

 Fokus på tilrettelagte tilbud til ulike brukergrupper 

 Følge opp handlingsdelen i kommunens LIM –plan 
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Satsingsområde KULTUR, FRITID OG FRIVILLIGHET 
 

Et godt og variert kultur- og fritidstilbud til ALLE! 

 

LOKALHISTORIE- OG KULTUR 

Mål: Aktiv bruk av vår lokalhistorie og kulturarv 

 

Strategier: 

 Synliggjøre lokalkulturen  

 Styrke lokalkunnskapen  

 Bevare og videreformidle kulturarven 

 

Føringer: 

 Jobbe med å etablere kulturminnestier 

 Utrede og utvikle opplevelsessenter for gruvehistorie og mineraler i Agder 

 Utrede Hornnes hjelpefengsel som kulturminne og møteplass 

 Jobbe for å få Flåt gruveområde på statsbudsjettet 

 Jobbe for aktiv bruk av lokalhistorie og kulturminner i barnehage, skole og kulturskole 

 Arbeide for å øke fokuset på lokal mat som kulturhistorie 

 

IDENTITET  

Mål: skape tilhørighet og fellesskap for alle 

 

Strategi: 

 Skape bevissthet og stolthet over vår historie og kulturarv. 

 

Føringer: 

 Videreutvikle tilbud i de nasjonale ordningene som den kulturelle bæremeisen, den 

kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokk 

 Arbeide for å registrere og tilrettelegge for bruk av kulturminner 

 

FORUTSIGBARHET OG SAMARBEID 

Mål: Utvikle et tettere samarbeid mellom frivillige og kommunen 

 

Strategier: 

 Verdsette det frivillige arbeidet 

 Legge til rette for en langsiktig planlegging av tiltak  

 Legge til rette for gode rammebetingelser.  

 

Føringer: 

 Synliggjøre muligheten for å delta i frivillig arbeid 

 Arbeide for å styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige 

 Arbeide for å markere frivilligdagen 

 Arbeide for å utvikle Frivilligsentralen som en koordinator  

 Jobbe for at aktivitetskalenderen holdes løpende oppdatert og brukes aktivt 

BARN OG UNGE 

Mål: Vi skal tilrettelegge for at barn og unge kan ha en aktiv hverdag 
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Strategier: 

 Barn og unge skal prioriteres  

 Medvirke til god kvalitet og trygge bomiljø 

 Nærfriluftsliv og tilgjengelighet 

 

Føringer: 

 Legge til rette for at barn og unge får medvirke i planprosesser 

 Stille krav til størrelse på lekeplasser i reguleringsplaner 

 Legge til rette for gode nærmiljøanlegg 

 

MANGFOLD OG KVALITET 

Mål: Vi skal ha et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper  

 

Strategier: 

 Fokus på å legge til rette for aktiviteter som er tilgjengelige for alle 

 Skape aktivitet og tilhørighet for alle 

 Sørge for at vi har kompetanse innen fagområdene 

  

Tiltak: 

 Arbeide for et fritidstilbud som er helsefremmende og av høy kvalitet 

 Utrede muligheten for etablering av et motorsportsenter 

 Arbeide for en plan for utvikling og drift av turløyper i nærområdet. 

 Jobbe for å styrke nærfriluftslivet gjennom etablering av sentrumsnære turstier 

 Arbeide for å utvikle bredere spekter av anlegg og aktivitetstilbud innen kultur, idrett 

og friluftsliv 

 Videreutvikle biblioteket som en sosial møteplass med et bredere tilbud 
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Satsingsområde NÆRINGSUTVIKLING 
 

Tradisjonsrik og nyskapende næring! 

 
REISELIV OG TURISME 

Mål: Vi skal ha økt besøkstall i kommunen 

 

Strategier: 

 Styrke egen identitet 

 Tettere samarbeid om reiseliv i indre Agder 

 Synliggjøring av aktiviteter  

 Knytte kommunen sterkere sammen 

 

Føringer: 

 Jobbe for bedre kommunal informasjon  

 Bruke områdets særegne geologi som grunnlag for turisme 

 Legge til rette for konsepter med lokal kultur, helse og næring. 

 Jobbe for skilting og tilrettelegging av turstier  

 Jobbe for skilting og tilrettelegging av kulturminner langs riksvei 9 

 Utrede muligheten for etablering av lokal sommerbuss mellom turistfasiliteter  

 Videreutvikle turistinformasjonen  

 Jobbe for å få til en sammenhengende tursti Dåsnes- Evjemoen- Evje sentrum 

 

NÆRINGS- OG HANDELSUTVIKLING.  

Mål: Vi skal tilby tjenester og kompetanse innen næringsutvikling til regionen 

 

Strategier: 

 Utvikle faglige nettverk 

 Legge til rette for offentlige arbeidsplasser 

 

Tiltak: 

 Være pådriver for etablering av næringsforening 

 Utvikle informasjonspakke til mulige etablerere av nærings- og handelsvirksomhet 

 Vurdere videreføring av næringsfond 

 Jobbe for å etablere helsesenter for regionale helsetjenester 
 

KOMPETANSE 

Mål: Vi skal ha et attraktivt arbeidsmarked i kommunen 

 

Strategier:  

 Ha fokus på å finne tiltak som stimulerer til etablering av kompetanse-arbeidsplasser 

 Øke kompetanse og kunnskap i bedriftene 

 Øke kunnskap og forståelse for næringslivets betydning og utfordringer  

 

Føringer: 

 Legge til rette for et økt antall og mangfold i arbeidsplasser 
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 Tilrettelegge for samarbeid næringsliv og voksenopplæringen for utvikling av  

relevante kurs- og opplæringstilbud 

 Jobbe for etablering av et tilbud om sommerjobb for ungdom 

 Legge til rette for en arena for dialog mellom næring og kommunestyret  

 

UTBYGGING 

Mål: Tilby attraktive utbyggingsarealer 

 

Strategier: 

 Ha spesielt fokus på næringstomter 

 God infrastruktur 

 

Føringer: 

 Legge til rette for en bærekraftig utnyttelse av arealer til boligbygging, 

fritidsbebyggelse og næring. 

 Legge til rette for tomter med varierende størrelse, kvalitet og attraktivitet 

 Arbeide for å etablere flere ladestasjoner 

 Videreføre kommunens tilskuddsordning for etablering av fiber 

 Legge til rette for næringstomter nært tilknyttet riksvei 9 

 

LANDBRUK 

Mål: Vi skal ha et aktivt landbruk 

 

Strategier: 

 Synliggjøre og legge til rette for mangfoldet innen jordbruk og skogbruk, og verdien 

av dette. 

 

Føringer: 

 Jobbe for å ha tilskudd til investeringer som sikrer et aktivt landbruk i kommunen. 

 Videreføre kommunens samarbeid med Naturligvis  
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Satsingsområde REGIONSENTER 
 

Gjennom vekst og utvikling i regionen skaper vi et sterkt regionsenter! 

 

VEKST OG UTVIKLING 

Mål: Få flere innbyggere til kommunen 

 

Strategier: 

 Tilby etterspurte spesialfunksjoner  

 Tilby et variert tilbud innen utdanning 

 Positiv og god mottakelse av nye innbyggere til kommunen 

 Videreutvikle oss sammen med våre nabokommuner  

 Synliggjøre positive hendelser i kommunen  

 Lett tilgjengelig informasjon om kommunen til nyetablerere 

 

Føringer: 

 Utvikling og etablering av opplæringstilbud i samarbeid med næringsliv og offentlige 

etater 

 Jobbe for å sikre attraktive og varierte utdanningsprogram ved Setesdal videregående 

skole avd.Hornnes 

 Arbeide for etablering av flere offentlige og private tjenester til regionen 

 Videreutvikle en velkomstpakke til nye tilflyttere 

 Fortsatt fokus på bruk av lokalkultur i profilering av kommunen 

 Fokus på internasjonalt samarbeid 
 

REGIONEN SOM BOSTED 

Mål: Utvikle regionen som bosted 

 

Strategier: 

 Sentrumsnære boligtomter 

 Tettere samarbeid i regionen for å fremme det gode liv i Indre Agder 

 

Føringer: 

 Planlegge boområder i tilknytning til offentlige tjenester i kommunen 

 Støtte opp om regionsamarbeidet 

 

 

EVJE SOM TETTSTED OG HANDELSSENTER 

Mål: Levende sentrum til enhver tid 

 

Strategier: 

 Dialog og samhandling mellom kommune og næringsliv 

 Sentrumsutvikling 

 Møteplasser 

 

Føringer: 

 Vurdere om kommunen skal gå til anskaffelse av SIK-tomta 
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 Utrede muligheten for etablering av bibliotek og offentlige servicetjenester i sentrum 

 Videreutvikle sentrum slik at man får mer variert handel og flere tjenester.  

 Videreutvikle sentrum til å bli et møtested for opplevelser. 

 

KULTUR- OG OPPLEVELSE 

Mål: Tilby et mangfold av aktiviteter av høy kvalitet 

 

Strategier: 

 Fokus på idrettsaktiviteter til hele regionen 

 Støtte opp om større, kulturelle arrangement som regionen etterspør 

 Kommunen som knutepunkt for gruvehistorie og mineraler 

 

Føringer: 

 Videreutvikle nettside med aktivitetskalender 

 Støtte opp om større arrangementer som Naturligvis og Landsskytterstevnet 

 Jobbe for å sikre tilgjengelig areal på Evjemoen til større arrangement 

 Utrede muligheten for å tilrettelegge for et opplevelsessenter for gruvehistorie og 

mineraler 

 

TRAFIKALT KNUTEPUNKT 

Mål: Være et kollektivknutepunkt i Agder 

 

Strategier: 

 Ha fokus på standardheving på vegene i regionen 

 Bidra til å sikre og øke det kollektive tilbudet 

 

Tiltak: 

 Være pådriver for bedre kollektivt transporttilbud til Arendal og Kristiansand 

 Videreføre samarbeidet om gul stripe til Hovden 

 Arbeide for at riksvei 9 blir en nasjonal turistvei 

 Fokus på standardheving av riksvei 9 og fylkesvei 42 
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Tiltak i handlingsdel og økonomiplan 2019-2029 
 

LEVEKÅR  
Tema, mål og føringer Konkretisering av føringer  Ansvar Øko- 

nomi 
2019-2022 2023 

2029 2019 2020 2021 2022 

Tidlig oppdagelse og innsats 

Mål: Vi skal legge til rette for at alle skal føle trygghet og tilhørighet. 
      

Skaffe kompetent personell 

gjennom etter- og videre-

utdanning og rekruttering 

Kompetanseplan for barnehage, 

grunnskole, voksenopplæring, 

helse og omsorg 

Alle  x x x x x 

Videreutvikle modell for tidlig 

innsats i barnehage og skole 

Tidlig innsats 1.-4.trinn Skole  x x x x x 
Utrede grunnlag for større 

voksentetthet i 1.klasse 

Skole Utredes  x x x x 

Videreutvikle modell for tidlig 

innsats med utgangspunkt i 

kompetansehevingsprogram 

Barn i rusfamilier ( BIR) 

BHG, 

Skole, 

H&O 

Utredes   x x x 

Ha fokus på nettvett og digital 

dømmekraft 

Tema i ordinær opplæring, og 

kompetanseheving foreldre, 

personale og elever (hvert 3’ år) 

Skole  x x x x x 

Arbeide for å styrke det 

tverrfaglige samarbeidet 

mellom tjenesten med fokus på 

god kvalitet 

Større fokus på utforming av 

helhetlig tjenestetilbud, 

eventuelt vurdere 

organisasjonsstruktur 

Helse og 

omsorg 
 x x x x x 

Jobbe for etablering av 

miljøteam i skolen 

Utrede ordning med miljøteam i 

skolen 2019. Vurdere etablering 

fra 01.08.2020 

Skole  x x x x x 

Videreføre arbeidet med 

samordning av lokale- rus og 

kriminalitets- forebyggende 

tiltak 

SLT-modellen videreføres SLT-

koord 
 x x x x x 

Rullering av interkommunal 

rusmiddelpolitisk handlingsplan 

i 2020 

SLT-

koord. 
  x x x x 

Jobbe for å etablere 

aktivitetsvennordning 

Arbeid gjennom 

Frivilligsentralen 

  x x x x x 

Følge opp tiltak i handlingsplan 

mot barnefattigdom 

Prosjekt familiesenter 2018-

2020, vurdere fast drift fra 2021 

HFAM 19, 

anslag:      
164 000 

Videre: 

285 000 

x x x x x 

Utrede ordning med 

søskenmoderasjon i SFO 

Skole utrede i 
2019 

x     

Sørge for oppdatering og aktiv 

bruk av oversiktsdok. 

folkehelse som grunnlag for 

tjenesteutvikling 

Oppdateres årlig og danner 

grunnlag for planarbeidet i 

kommunen 

Alle  x x x x x 

Arbeide for å videreutvikle 

skolehelsetjenesten 

Fokus på gruppebasert tilbud 

fra helsesøster og andre 

fagpersoner 

HFAM, 

LMT, 

skole 

 x x x x x 

Arbeide for å styrke det 

forebyggende og helse- 

fremmende arbeid blant eldre 

Følges opp kontinuerlig PlO, 

LMT 

      

Følge opp boligpolitisk 

handlingsplan 

Oppfølging av tiltak i 

handlingsplanen innen 

eksisterende rammer 

PLO, 

HFAM, 

D&F 

 x x x x x 

Samlokalisering av boliger for 

bedre ressursutnyttelse 

PLO, 

HFAM 

D&F 

Kostn 

utred 

2019 

x     

Boveiledning – vurdere fra 

prosjekt til drift i 2021 

PLO 

HFAM 

Utred 

2021 
  x   
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Tema, mål og føringer Konkretisering av føringer  Ansv. Øko- 

nomi 

2019-2022 2023 

2029 2019 2020 2021 2022 

Samfunnssikkerhet 

Mål: Vi skal skape trygghet for innbyggerne med hensyn til liv, helse og  

         eiendom. 

      

Utrede klimakonsekvenser Flomsonekartlegging Otra og 

Ulldalsvassdraget 

D&F 125.000 x x    

Stimulere til mer effektiv 

energibruk, bruk av alternative 

energiformer og mer 

klimavennlige løsninger 

Følges opp ved rehabilitering og 

etablering av kommunale bygg.  

       

Gjennom opplæringen i 

grunnskolen vise verdien av 

effektiv energibruk og valg av 

energikilder knyttet til bærekraftig 

utvikling 

Skole   x x x x 

Følge opp handlingsdel i 

kommunens 

trafikksikkerhetsplan 

Følge opp prioriteringer i 

trafikksikkerhetsplanens 

handlingsdel 

D&F 250.000 x x x x x 

Utrede muligheten for lokalbuss 

mellom Hornnes og Evje 

Utredes D&F   x    

Kartlegge oljekjeler og 

informere om støtteordninger 

        

Ta hensyn til klimaendringer i 

all planlegging 

Følges opp i kommunens 

planarbeid 

alle   x x x x x 

Fokus på aktiv skogpleie for å 

binde Co2 

Følges opp kontinuerlig D&F  x x x x x 

Videreføre arbeidet med 

overvåking av avrenning fra 

Flåt gruveområde 

Følges opp kontinuerlig D&F  x x x x x 

Fokus på forurensing fra 

landbruket 

Følges opp kontinuerlig D&F  x x x x x 

Forebygge nedbygging av 

matjord 

Følges opp kontinuerlig D&F  x x x x x 

Videreføre det interkommunale 

beredskaps-arbeid i 

Setesdalregionen i forhold til 

risiko- og sårbarhetsanalyser, 

planverk og øvelser 

Følges opp kontinuerlig D&F  x x x x x 
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Tema, mål og føringer Konkretisering av føringer  Ansv. Øko- 

nomi 

2019-2022 2023 

2029 2019 2020 2021 2022 

Tilrettelegging 

Mål: Vi skal sørge for at alle får hjelp til å mestre hverdagens 

utfordringer 

      

Jobbe for å bevare og skape 

gode møteplasser 

Videreutvikle samarbeidet med 

Frivilligsentralen også som 

møteplass 

  x x x x x 

Utredning flytting av bibliotek 

gjennomføres og legges fram for 

kommunestyret til behandling. 

Arbeidsgruppe nedsettes til 

gjennomføring av utredning. 

Adm. 

Sjef 
Utredes 

2019 

x x    

Legge til rette for økt 

tilgjengelighet slik at alle får 

like muligheter 

Følges opp kontinuerlig Alle  x x x x x 

Arbeide aktivt for at mennesker 

med nedsatt arbeidsevne får 

utnyttet sitt potensial 

Videreføre arbeidet til Aktiv i Evje 

og Hornnes, og Malmvegen 

H 

FAM 
 x x x x x 

Gjennomføring av 

rehabilitering Evjeskolene 

Gjennomføres i tråd med politisk 

vedtatt plan 
Skole  x x x x  

Jobbe for utbedring av 

uteareal/nærmiljøanlegg i 

kommune 

Utredning nærmiljøanlegg 

Evjeskolene følges opp i 2021, jf.K-

styresak mars 2017. Utredning må 

sees i sammenheng med utredning 

og plan for nærmiljøanlegg og 

turveier i kommunen, se tiltak 

under 

Evje- 

skoler 

Utredes 

i 2021, 

kostnad  

4 mill 

eks 

moms i 

2022 

  x x  

Utrede behovet for å utarbeide plan 

for nærmiljøanlegg og turveier i 

kommunen bl.a. turvei 

Hornnesheimen – barnehage- skole, 

og områdene rundt Evje-heimen – 

Hovslagerveien og Soltun. Vurdere 

utredning med bistand fra Midt- 

Agder Frilufts-råd 

BHG 

skole 

PLO 

D&F 

Utrede 

2019 

x     

Etablere apparater på eksisterende 

uteområde Evjeheimen 

PLO 

HFAM 
100.000 x     

Tilrettelegge for at eldre kan bo 

hjemme lengst mulig 

Videreutvikle hjemmetjeneste-

tilbudet 

PLO 550.000, 

100 % 

fra 2021 

 x x   

Videreutvikle hverdags-

habilitering og ha fokus på bruk 

av aktivitetsplan 

Tiltak med fokus på helse-

fremmende og fysisk aktivitet 

PLO  x x x x x 

Jobbe for å ta i bruk 

velferdsteknologi 

Følges opp kontinuerlig PLO 
HFAM 

 x x x x x 

Vurdere alternativ organisering 

og lokalisering av kulturskolen 

Administrativ utredning 

gjennomføres i 2019 

adm. 

sjef, 

kultur, 

skole 

 x     

Arbeide for å bosette 

flyktninger i begge skolekretser 

Følges opp kontinuerlig HFAM  x x x x x 

Legge til rette for medvirkning i 

planprosesser 

Gjennom elevråd, klubbstyre, 

Ungdomsråd, barn- og unges 

representant 

kultur 

skole 
 x x x x x 

Arbeide for at likestillings-

perspektivet er en naturlig del 

av planlegging, strategiarbeid, 

budsjettering og analysering av 

kommunens arbeid 

Følges opp i kommunes planarbeid Alle  x x x x x 
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Videreutvikle voksen- 

opplæringstilbudet i samarbeid 

med offentlige tjenester 

Samarbeid med andre kommuner 

og NAV 

EUSK  x x x x x 

Jobbe for å legge til rette for 

praksisplasser 

 Alle   x x x x x 

Jobbe for datahjelp til eldre Ivaretatt av Frivilligsentralen. 

Biblioteket er tilgjengelig 

  x x x x x 

Fokus på universell 

utforming i planlegging 

Følges opp i kommunes 

planarbeid 

alle   x x x x x 

Fokus på tilrettelagte tilbud 

til ulike brukergrupper 

Etablere flere institusjonsplasser PLO      2025-

2029 

Rullering av 

barnehagebehovsplanen 

Rådg. 

Oppv 
 x x x x x 

Tilpassa opplæring, 

tolærersystem 

Skole  x x    

Ny læreplan i grunnskolen Skole 300 000 

2020 
 x x   

Praksisplass for funksjons-

hemmede 

HFAM  x x x x x 

Følges opp handlingsdelen i 

kommunes LIM-plan 

Følges opp kontinuerlig D&F  x x x x x 
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KULTUR, FRITID OG FRIVILLIGHET 
Tema, mål og føringer Konkretisering av føringer  Ansv. Øko- 

nomi 

2019-2022 2023 

2029 2019 2020 2021 2022 

Lokalhistorie og kultur 

Mål: Aktiv bruk av vår lokalhistorie og kulturarv. 
      

Jobbe med å videreutvikle 

kulturminnestier 

Følges opp kontinuerlig lokal-

lag  
Komm. 

 x x x x x 

Utrede og utvikle 

opplevelsessenter for 

gruvehistorie og mineraler i 

Agder 

Følges opp i samarbeid med Aust- 

Agder museum og arkiv 

Komm 

AAMA 
     x 

Utrede Hornnes hjelpefengsel 

som kulturminne og møteplass 

Utvikle Hornnes hjelpefengsel lokal 

org. 

kultur 
D&F 

 x x x x x 

Jobbe for å få Flåt gruve-

område på statsbudsjettet 

Følges opp kontinuerlig komm 

styret 
 x x x x x 

Jobbe for aktiv bruk av 

lokalhistorie og kulturminner i 

barnehage, skole og kulturskole 

Gjennom den kulturelle bæremeisen 

og den kulturelle skolesekken 

BHG 
skole  

 x x x x x 

Arbeide for å øke fokus på lokal 

mat som kulturhistorie 

Gjennom den kulturelle 

skolesekken 

skole   x x x x  

         

Identitet 

Mål: Skape tilhørighet og fellesskap for alle 

      

Videreutvikle tilbud i de 

nasjonale ordningene som den 

kulturelle bæremeisen, den 

kulturelle skolesekken og den 

kulturelle spaserstokk 

Følges opp kontinuerlig BHG 

skole 
Kultur 

 x x x x x 

Tette samarbeid mellom enhetene 

og lokalmiljøet 

Alle  x x x x x 

Arbeide for å registrere og 

tilrettelegge for bruk av 

kulturminner 

Følges opp kontinuerlig D&F  x x x x x 

         

Forutsigbarhet og samarbeid 

Mål: Utvikle tettere samarbeid mellom frivillige og kommunen 

      

Synliggjøre muligheten for å 

delta i frivillig arbeid 

Informasjonsarbeid og 

synliggjøring i samarbeid med 

Frivilligsentralen 

Alle  x x x x x 

Arbeide for å styrke 

samarbeidet mellom kommunen 

og frivillige 

Samarbeide om enkelte 

aktivitetsdager – felles møte 

kultur 

Frivill. 
org 

 x x x x x 

Arbeide for å markere 

frivilligdagen 

Felles fest på slutten av året. Dele 

ut Frivillighetsprisen 

Kultur 

Lag & 
foren. 

 x x x x x 

Arbeide for å utvikle 

Frivilligsentralen som en 

koordinator 

Følges opp kontinuerlig Frivill. 

sentral 
 x x x x x 

Jobbe for at 

aktivitetskalenderen holdes 

løpende oppdatert og brukes 

aktivt 

Synliggjøring, få enheter og 

frivillige organisasjoner til å melde 

inn tilbud og aktiviteter 

Alle 

Serv. 
kontor 

 x x x x x 
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Tema, mål og føringer Konkretisering av føringer  Ansv. Øko- 

nomi 

2019-2022 2023 

2029 2019 2020 2021 2022 

Barn og unge 

Mål: Vi skal tilrettelegge for at barn og unge kan ha en aktiv hverdag 
      

Legge til rette for at barn og 

unge får medvirke i 

planprosesser 

Bruke representantene fra elevråd, 

klubbstyre, ungdomsråd, barn og 

unges representant 

Alle.  x x x x x 

Stille krav til størrelse på 

lekeplasser i reguleringsplaner 

Følges opp kontinuerlig D&F  x x x x x 

Legge til rette for gode 

nærmiljøanlegg 

Følges opp kontinuerlig Alle  x x x x x 

         

Mangfold og kvalitet 

Mål: Vi skal ha et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper 

      

Arbeide for et fritidstilbud som 

er helsefremmende og av høy 

kvalitet 

Videreutvikle eksisterende tilbud Alle  x x x x x 

Utrede muligheten for 

etablering av motorsportsenter 

Følges opp i arealplan og 

reguleringsplan 
D&F  x x x x x 

Arbeide for en plan for 

utvikling og drift av turløyper i 

nærområdet 

Følges opp kontinuerlig D&F  x x x x x 

Jobbe for å styrke 

nærfriluftslivet gjennom 

etablering av sentrumsnære 

turstier 

Følges opp kontinuerlig D&F 

Kultur 
 x x x x x 

Arbeide for å utvikle brede 

spekter av anlegg og 

aktivitetstilbud innen kultur, 

idrett og friluftsliv 

Kartlegging og samarbeid som 

grunnlag for plan for idrett, 

friluftsliv og kultur 

Alle  x x x x x 

Utrede ordning med rabatterte 

kinobilletter 

Kultur  x     

Utrede ordning med gratis 

deltakelse inkl. gratis måltid i 

ungdomsklubben 

Kultur  x     

Tilrettelegge øvingsarenaer for barn 

og unge innen musikk 

Kultur 230 000  x    

Videreutvikle biblioteket som 

en sosial møteplass med et 

bredere tilbud 

Synliggjøre tilbudet, invitere lag og 

foreninger til å bruke lokalene, 

formidling 

Kultur 

m.fl 
 x x x x x 
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NÆRINGSUTVIKLING 
Tema, mål og føringer Konkretisering av føringer  Ansv. Øko- 

nomi 

2019-2022 2023 

2029 2019 2020 2021 2022 

Reiseliv og turisme 

Mål: Vi skal ha økt besøkstall i kommunen 

      

Jobbe for bedre kommunal 

informasjon 

Fokus på åpenhet og lettere 

tilgjengelig informasjon på arkiv og 

innsynsystemer 

Serv.  x x x x x 

Bruke raske informasjons-kanaler 

som når ut til mange. 

Serv  x x x x x 

Videreutvikle turistbrosjyre/ 

turistinformasjon 

Kultur  x x x x x 

Bruke områdets særegne 

geologi som grunnlag for 

turisme 

Følges opp kontinuerlig Kultur  x x x x x 

Legge til rette for konsepter 

med lokal kultur, helse og 

næring 

Følges opp kontinuerlig Kultur 
Næring 

 x x x x x 

Jobbe for skilting og 

tilrettelegging av turstier 

Samarbeide med lokale aktører, 

organisasjoner og grunneiere 

D&F  x x x x x 

Jobbe for skilting og 

tilrettelegging av kulturminner 

langs riksvei 9 

Følges opp kontinuerlig Set. 

dal 

region 

råd 

 x x x x x 

Utrede muligheten for 

etablering av lokal sommerbuss 

mellom turistfasiliteter 

Utredning gjennomføres Adm. 

sjef 
    x  

Videreutvikle 

turistinformasjonen 

Sees i sammenheng med utredning 

bibliotek 

Adm. 

sjef 
 x     

Jobbe for å få en sammen- 

hengende tursti Dåsnes – 

Evjemoen- Evje sentrum 

Utredning sees i sammenheng med 

utredning nærmiljøanlegg og 

turstier i samarbeid med Midt- 

Agder friluftsråd, se tiltak Levekår, 

under Tilrettelegging 

D&F 

BHG 

Skole 

PLO 

 x     

         

Nærings- og handelsutvikling 

Mål: Vi skal tilby tjenester og kompetanse innen næringsutvikling til 

regionen 

      

Være pådriver for etablering av 

næringsforening 

Følges opp kontinuerlig ord-

fører 
 x x x x x 

Utvikle informasjonspakke til 

mulige etablerere av nærings- 

og handelsvirksomhet 

        

Vurdere videreføring av 

næringsfond 

Vurdering av denne ordningen Adm. 

sjef 
 x      

Jobbe for å etablere helsesenter 

for regionale helsetjenester 

Følges opp kontinuerlig ord-

fører 
 x x x x x 
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Tema, mål og føringer Konkretisering av føringer  Ansv. Øko- 

nomi 

2019-2022 2023 

2029 2019 2020 2021 2022 

Kompetanse 

Mål: Vi skal ha et attraktivt arbeidsmarked 

      

Legge til rette for økt antall og 

mangfold i arbeidsplasser 

Følges opp kontinuerlig ord-

fører 

 X x x x x 

Tilrettelegge for et samarbeid 

mellom næringsliv og 

voksenopplæringen for 

utvikling av relevante kurs- og 

opplæringstilbud 

Norskkurs for arbeidsinnvandrere 

uten rett og plikt 

EVOS  X x x x x 

Vurdere samarbeid 

voksenopplæring, fengselet og Evje 

folkehøgskole 

EVOS  X x x x x 

Jobbe for etablering av et tilbud 

om sommerjobb for ungdom 

Følges opp i handlingsplan mot 

barnefattigdom 

HFAM  X x    

Prosjekt Ung-Aktiv Evje og 

Hornnes ( Grûndervirksomhet) 

Kultur  X x x x x 

Legge til rette for en arena for 

dialog mellom næring og 

kommunestyret 

Følges opp kontinuerlig Ord-

fører 
 X x x x x 

Utbygging 

Mål: Tilby attraktive utbyggingsarealer 

      

Legge til rette for en 

bærekraftig utnyttelse av arealer 

til boligbygging, 

fritidsbebyggelse og næring 

Følges opp i kommuneplanens 

arealdel 

D&F  x x x x x 

Legge til rette for tomter med 

varierende størrelse, kvalitet og 

attraktivitet 

Følges opp i kommuneplanens 

arealdel 

D&F  x x x x x 

Arbeide for å etablere flere 

ladestasjoner 

        

Videreføre kommunens 

tilskuddsordning for etablering 

av fiber 

Revidere vedtekter for 

tilskuddsordningen 

D&F  x     

Legge til rette for 

næringstomter nært tilknyttet 

riksvei 9 

Følges opp i kommuneplanens 

arealdel 

D&F  x x x x x 

         

Landbruk 

Mål: Vi skal ha et aktivt landbruk 

      

Jobbe for å ha tilskudd til 

investeringer som sikrer et 

aktivt landbruk i kommunen 

Oppfølging av fast ordning vedtatt 

av kommunestyret 

D&F  x x x x x 

Videreføre kommunens 

samarbeid med Naturligvis 

Følges opp kontinuerlig Serv  x x x x x 
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REGIONSENTER EVJE 
Tema, mål og føringer Konkretisering av føringer  Ansv. Øko- 

nomi 

2019-2022 2023 

2029 2019 2020 2021 2022 

Vekst og utvikling 

Mål: Få flere innbyggere til kommunen 

      

Utvikling og etablering av 

opplæringstilbud i samarbeid 

med næringsliv og offentlige 

etater 

Etabler dialog og samarbeid med 

voksenopplæring, nærings- liv og 

offentlige etater og 

opplæringstilbud 

EVOS  x x x x x 

Jobbe for å sikre attraktive og 

varierte utdanningsprogram ved 

Setesdal videregående skole 

avdeling Hornnes 

Følges opp kontinuerlig ord-

fører 
 x x x x x 

Arbeide for etablering av flere 

offentlige og private tjenester til 

regionen 

Følges opp kontinuerlig ord-

fører 
 x x x x x 

Videreutvikle en 

velkomstpakke til nye tilflyttere 

Følges opp av servicekontoret Serv  x x x x x 

Fortsatt fokus på bruk av 

lokalkultur i profilering av 

kommunen 

Følges opp kontinuerlig Alle  x x x x x 

Fokus på internasjonalt 

samarbeid 

Følges opp kontinuerlig ord-

fører 
 x x x x x 

         

Regionen som bosted 

Mål: Utvikle regionen som bosted 

      

Planlegge boområder i 

tilknytning til offentlige 

tjenester i kommunen 

Følges opp i kommuneplanens 

arealdel 

D&F  x x x x x 

Støtte opp om 

regionsamarbeidet 

Følges opp kontinuerlig ord-

fører 
 x x x x x 

         

Evje som tettsted og handelssenter 

Mål: Levende sentrum til enhver tid 

      

Utrede muligheten for 

etablering av bibliotek og 

offentlige servicetjenester i 

sentrum 

Utredning gjennomføres og legges 

fram for kommunestyret til 

behandling. Arbeidsgruppe 

nedsettes til gjennomføring av 

utredningen 

Adm. 

sjef 
 x     

Videreutvikle sentrum slik at 

man får mer variert handel og 

flere tjenester 

Følges opp kontinuerlig ord- 

fører 
 x x x x x 

Videreutvikle sentrum til å bli 

et møtested for opplevelser 

Legge flere arrangementer til 

sentrum, samarbeide om enkelte 

aktivitetsdager for hele kommunen 

kultur  x x x x x 
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Tema, mål og føringer Konkretisering av føringer  Ansv. Øko- 

nomi 

2019-2022 2023 

2029 2019 2020 2021 2022 

Kultur og opplevelse 

Mål: Tilby et mangfold av aktiviteter av høy kvalitet 
      

Videreutvikle nettside med 

aktivitetskalender 

Følges opp kontinuerlig Serv  x x x x x 

Støtte opp om større 

arrangementer som Naturligvis 

og Landsskytterstevnet 

Følges opp kontinuerlig ord-

fører 
 x x x x x 

Jobbe for å sikre tilgjengelig 

areal på Evjemoen til større 

arrangement 

Følges opp kontinuerlig ord-

fører 

 x x x x x 

Utrede muligheten for å 

tilrettelegge for et 

opplevelsessenter for 

gruvehistorie og mineraler 

Må sees i sammenheng med 

satsingsområde Kultur, fritid og 

frivillighet, tema Lokalhistorie og 

kultur, føring Utrede og utvikle 

opplevelsessenter for gruvehistorie 

og mineraler i Agder 

kom 

AAMA 
 x x x x x 

         

Trafikalt knutepunkt 

Mål: Være et trafikalt knutepunkt i Agder 

      

Være pådriver for bedre 

kollektivt transporttilbud til 

Arendal og Kristiansand 

Følges opp kontinuerlig ord-

fører 

 x x x x x 

Videreføre samarbeidet om gul 

stripe til Hovden 

Følges opp kontinuerlig ord-

fører 

 x x x x x 

Arbeide for at riksvei 9 blir en 

nasjonal turistvei 

Følges opp kontinuerlig ord-

fører 

 x x x x x 

Fokus på standardheving av 

riksvei 9 og fylkesvei 42 

Følges opp kontinuerlig ord-

fører 

 x x x x x 

 

 

  



22 
 

Økonomiplanens talldel 
 

De følgende sidene inneholder økonomiplanens talldel.  

 

Tallene er holdt i 2019-kroner. 

 

Forklaringer: 

Inntekter er generelt satt opp med minus-fortegn, utgifter uten fortegn. 

 

 

Innledning 
Økonomiplanen legges fram i balanse og med positivt netto driftsresultat for perioden 2019 – 

2022. Resultatet ligger i perioden med en gjennomsnitt på 0,52 %, 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 0,11 til 1,07 % i økonomiplanperioden, med dårligst resultat i 2021.  (Vi korrigerer 

for bundne fond fordi dette er utgifter/inntekter bundet opp til spesielle formål som f.eks. 

selvkostområdene. De må derfor holdes utenom den vanlige driften av kommunen.) 

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: 1 536 1 213 351 3 383 

Netto driftsresultat i % 0,49 0,39 0,11 1,07 
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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 33 949 30 747 29 443 

Bruk disposisjonsfond investering -4 586 -4 415 -1 655 -1 705 

Bruk disposisjonsfond drift 0 0 0 0 

Avsetning disposisjonsfond drift 1 536 1 213 351 3 383 

Netto bruk disposisjonsfond -3 051 -3 202 -1 304 1 678 

Disp.fond 31.12. 33 949 30 747 29 443 31 121 

Disposisjonfond i % av inntekter 10,84 9,83 9,29 9,87 

 

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. 
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Økonomisk oversikt drift i økonomiplanperioden 

  Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

Brukerbetalinger -9 463 800 -9 313 800 -9 313 800 -9 313 800 

Andre salgs- og leieinntekter -35 846 000 -35 675 800 -36 781 400 -37 863 300 

Overføringer med krav til motytelser -26 992 400 -26 514 300 -26 179 300 -25 529 000 

Rammetilskudd fra staten -140 200 000 -142 200 000 -142 600 000 -143 800 000 

Andre statlige overføringer -13 656 700 -10 790 000 -9 443 300 -8 687 900 

Andre overføringer -610 000 -610 000 -610 000 -610 000 

Skatt på inntekt og formue -81 750 000 -82 950 000 -83 650 000 -84 650 000 

Eiendomsskatt -3 070 000 -3 070 000 -3 070 000 -3 070 000 

Andre direkte og indirekte skatter -1 696 000 -1 696 000 -1 696 000 -1 696 000 

Sum driftsinntekter -313 284 900 -312 819 900 -313 343 800 -315 220 000 

Lønnsutgifter 166 403 400 164 128 000 163 832 700 162 892 300 

Sosiale utgifter 37 148 200 36 889 500 36 674 900 36 444 800 

Kjøp som inngår i kommunal prod. 41 379 900 41 115 700 40 707 600 40 265 000 

Kjøp som erstatter egen prod. 41 256 600 41 204 200 41 349 000 41 716 800 

Overføringer 23 327 500 24 234 900 24 034 900 23 909 900 

Avskrivninger 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 

Fordelte utgifter -365 500 -128 000 -128 000 -128 000 

Sum driftsutgifter 323 650 100 321 944 300 320 971 100 319 600 800 

Brutto driftsresultat 10 365 200 9 124 400 7 627 300 4 380 800 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -11 189 900 -11 689 900 -12 450 900 -12 684 500 

Mottatte avdrag på lån -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

Sum eksterne finansinntekter -11 249 900 -11 749 900 -12 510 900 -12 744 500 

Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 5 678 000 6 841 000 8 314 000 8 351 600 

Avdragsutgifter 8 980 000 10 242 000 11 394 000 11 372 000 

Utlån 60 000 60 000 60 000 60 000 

Sum eksterne finansutgifter 14 718 000 17 143 000 19 768 000 19 783 600 

Resultat eksterne 
finansieringstransaksjoner 3 468 100 5 393 100 7 257 100 7 039 100 

Motpost avskrivninger -14 500 000 -14 500 000 -14 500 000 -14 500 000 

Netto driftsresultat -666 700 17 500 384 400 -3 080 100 

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 

Bruk av bundne fond -1 939 200 -2 377 200 -1 728 000 -1 278 000 

Sum bruk av avsetninger -1 939 200 -2 377 200 -1 728 000 -1 278 000 

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 

Avsetninger disposisjonsfond 1 535 500 1 213 200 350 900 3 382 800 

Avsetninger til bundne ford 1 070 400 1 146 500 992 700 975 300 

Sum avsetninger 2 605 900 2 359 700 1 343 600 4 358 100 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 

Netto driftsresultat i % 0,21 -0,01 -0,12 0,98 

Netto driftsresultat korr. for bundne fond -1 535 500 -1 213 200 -350 900 -3 382 800 

Netto driftsresultat i  %korr for bundne fond 0,49 0,39 0,11 1,07 
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Budsjettskjema 1a i økonomiplanperioden 

Tall i 1000 kroner 2019 2020 2021 2022 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER     

Skatt på inntekter og formue  -81 750 -82 950 -83 650 -84 650 

Ordinært rammetilskudd  -140 200 -142 200 -142 600 -143 800 

Eiendomsskatt -3 070 -3 070 -3 070 -3 070 

Andre direkte eller indirekte skatter  -1 696 -1 696 -1 696 -1 696 

Andre generelle statstilskudd  0 0  0 

Sum frie disponible inntekter -226 716 -229 916 -231 016 -233 216 

     

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER         

Renteinntekter og utbytte  -11 190 -11 690 -12 451 -12 685 

Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 5 678 6 841 8 314 8 352 

Tap finansielle instrumenter 0 0  0 

Avdrag på lån 8 980 10 242 11 394 11 372 

Netto finansinntekter/-utgifter 3 468 5 393 7 257 7 039 

     

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER         

Dekn. Tidl. Års regnskapsmessig merforbruk 0 0  0 

Til ubundne avsetninger 1 535 1 213 351 3 383 

Til bundne avsetninger  801 811 821 816 

Bruk av tidl. års regnskapsm. Mindreforbruk 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 

Bruk av bundne avsetninger  -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 

Netto avsetninger 1 237 924 72 3 099 

     

FORDELING         
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 

Til fordeling drift -222 011 -223 599 -223 687 -223 078 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 222 011 223 599 223 687 223 078 

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 0 0 

Kommentarer: I følge grønt hefte er anslag på frie inntekter (rammetilskudd og skatt) for 2019 

223,164 mill.  Vi bruker ks sin regnearkmodell for å beregne skatt og rammetilskudd.  Vi 

regner med at folketallsutviklingen blir noe svakere enn det som ligger inne som standard i 

modellen (3681 innbyggere, dette ville i modellen gitt oss en inntekt på 223,400 mill i 2019.  

Vi har derfor lagt frie inntekter på 222,900 mill.  For økonomiplanperioden har vi lagt til 

grunn en vekst i frie inntekter på 0,7 % per år.  

Inne i modellen fra KS ligger det også inne en økning på en psykisk utviklingshemmet over 

16 år per 01.07.2018, dette gir en økning i rammetilskuddet. 

Bundne fond i skjema 1a er konsesjonsavgiftsfond (kraftfond.) Alle andre bundne fond er i 

1b. 

Renten er budsjettert i tråd med kommunalbankens anslag. Det er budsjettert med 2,04 % i 

2019, 2,49 % i 2020, og 2,92 % i 2021 og 2022. 
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Budsjettskjema 1b i økonomiplanperioden – utvikling per enhet 

Tall i 1 kroner 2019 2020 2021 2022 

Driftsutgifter pr. Resultatenhet     

Politiske styrings og kontrollorganer 2 751 800 2 376 800 2 581 800 2 376 800 

Sentraladministrasjonen 31 994 800 32 144 800 31 915 800 31 915 800 

Leirskolen 0 0 0 0 

Kultur 6 717 100 6 579 900 6 579 900 6 579 900 

Hornnes skule 12 043 200 12 169 200 12 169 200 12 169 200 

Evje Barneskule 19 596 100 19 546 100 19 546 100 19 546 100 

Evje Ungdomsskule og voksenopplæring 18 575 900 17 777 300 17 268 500 16 663 900 

Enhet for barnehage 18 981 400 18 981 400 18 981 400 18 981 400 

Midt-Agder Barnevern og ppt 11 002 700 11 760 800 11 760 800 11 760 800 

Helse- og familie 37 906 500 38 481 700 39 776 000 40 445 800 

Pleie- og omsorg 42 660 700 43 068 700 43 318 700 43 318 700 

Lokalmedisinske tjenester 1 534 165 1 534 165 1 534 165 1 534 165 

Drift og forvaltning 29 869 235 30 515 835 29 673 935 29 172 735 

Selvkost -401 700 0 0 0 

Finans -9 844 300 -10 211 800 -10 293 100 -10 261 000 

Reservert for lønn/pensjon -1 426 200 -1 176 200 -1 176 200 -1 176 200 

Sum fordelt 222 011 400 223 598 700 223 687 000 223 078 100 

 

 

Det er variasjoner mellom årene, vi går gjennom disse her: 

Politiske styrings og kontrollorganer: 

- Utgifter til valg varierer 

- I 2019 er det lagt inn midler til å kjøpe Ipad’er til nytt kommunestyre 

 

Sentraladministrasjonen: 

- I 2019 ligger det inne 200 000,- til landsskytterstevnet, inklusiv 100 000,- til 

skyttertingsmiddag. Dette faller bort fra og med 2020. 

- Det er satt av midler til tidlig innsats i skole og barnehage på sentraladministrasjonens 

ramme. I 2019 og 2020 er det lagt opp til at midlene vedr. barnehage (kr 71 000) 

dekkes via bundet fond. I skole er det satt av kr 61 000,- i 2019 og kr 111 000,- for 

årene 2020-2022. Dette er midler som skal fordeles til enhetene gjennom året. 

- Det er satt av 300 000,- til innføring av ny læreplan for grunnskolen i 2020. Dette er 

en avsetning til innkjøp av læremidler. Her må vi komme tilbake til fordeling mellom 

skolene og beløp i 2020. Det vil også være behov for en post i 2021, den er foreløpig 

ikke lagt inn.  

 

Enhet for kultur: 

- Endring her gjelder gards- og ættesoge, der det ikke ligger utgifter framover. Vi må 

komme tilbake til videre utvikling på dette området.  
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Hornnes barneskole 

- Det er forventet noe økning vedr. spesielle tiltak framover. 

 

Evje barneskole 

- I 2019 har skolen en andel av utgiftene til midlertidige skolelokaler (kr 200 000 + 

merverdiavgift) , dette faller bort fra og med 2020 da hele summen er lagt inn i enhet 

for drift og forvaltning. Enheten er pålagt en innsparing på kr 200 000,- i 2019 til 

inndekning av utgiftene, så rammen endres kun med kr 50 000,- (som utgjør 

merverdiavgift på leie). 

 

Evje ungdomsskole 

- Variasjoner i utgifter til støttetiltak. Utgiften går ned fra høst 2019, og det ser ut til å 

bli en stor nedgang i 2020.  

- Når det gjelder norsk med samfunnskunnskap, voksenopplæring, vil inntektene være 

fallende utover i økonomiplan-perioden. Vi har likevel lagt området flatt i 

økonomiplanperioden, når det blir færre deltakere i ordningen, må vi også se på 

ressursene vi setter inn.  

- Når det gjelder selve skoledriften, er det satt av midler til økning i forbindelse med 

omlegging av organisering av spesialpedagogikk, der 60 % økning fra høst 2019 får 

helårsvirkning fra 2020. Dette er del av en opptrappingsplan som startet i 2018.  

- Når det gjelder grunnskoleopplæring for voksne er det ut fra prognosene nå beregnet 

en nedgang i antall klasser fra og med høst 21. Dette gir reduserte utgifter.  
 

Helse og familie 

- Økning i fengselshelsetjenesten får helårsvirkning fra 2019 og gir noe økte utgifter (ca 

55 000,-.) 

- Når det gjelder flyktninger, forventes det reduserte inntekter fra integreringstilskudd 

framover, og også reduserte utgifter til introduksjonsstønad. Når vi ser hvordan dette 

området utvikler seg kan det også bli andre endringer her.  

- For legetjenesten er det lagt inn ekstra utgifter i 2019 pga innleie/avlønning av vikar.  

- For legevakt er det beregnet noe høyere kostnader fra og med 2020, dette vil avhenge 

av hvordan køh blir framover. Utgiftene er økt med i overkant av kr 100 000,- fra og 

med 2020. 

- Når det gjelder psykisk helsetjeneste, er det per i dag statlig tilskudd til psykolog. Fra 

og med 2021 er det beregnet at dette faller bort. 

- I ambulerende team ligger boveileder (prosjektstilling) inne til og med 2021. Denne er 

for det meste finansiert via tilskudd, men det blir en liten nedgang i utgiftene når 

denne faller bort. 

- I nav ligger det i 2019 og 2020 inne prosjektstilling vedr. barnefattigdom. Denne er 

tatt bort fra og med 2021, 
 

Pleie og omsorg 

- Det er her lagt opp til at det skal økes med et årsverk innen hjemmesykepleie, i tråd 

med skisserte behov. Dette fases inn over tre år til full effekt i 2021. 
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Drift og forvaltning 

- Utgifter til Setesdal Brannvesen IKS varierer noe fra år til år, dette følger vedtatt 

økonomiplan i IKS’et. 

- I 2019 er det lagt inn kr 100 000 (+ mva) til konsulent i forbindelse med 

kommuneplanens arealdel, og 100 000,- (+ mva) ekstra til flomsonekartlegging, dette 

kommer i tillegg til midler på 100 000,- som ligger fast til konsulent. De ekstra 

midlene bortfaller fra 2020 

- I 2020 er det lagt inn midler til klima- og energiplan, kr 100 000,- (+ mva.) 

- Det er lagt inn anslåtte midler til midlertidige skolelokaler i forbindelse med 

ombygging; i underkant av 600 000 i 2019 (inklusiv andel som er ført på Evje 

barneskole), 1,000 mill  i 2020 og 500 000 i 2021. (Alle beløp eks. mva.) I forbindelse 

med dette har enheten fått et innsparingskrav på kr 200 000,- i 2019. Dette er et 

engangskrav kun i 19. 

- Lagt inn 50 000,- ekstra til motorcrossbane som engangstilskudd i 2019. 

 

Selvkost 

- Inndekning av underskudd på renovasjon fra tidligere år bidrar til at det er netto 

inntekt i 19, deretter skal området være i balanse for resten av perioden. 

 

Reservert for lønn/pensjon 

- En økning i pensjonsutgiftene på kr 250 000 fra og med 2020.  

 

Finans: 

- Her varierer inntektene på rentekompensasjon, og inntekter på 

merverdiavgiftskompensasjon. 
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Budsjettskjema 2a i økonomiplanperioden – oversikt over investeringer: 

Tall i 1000 kroner 2019 2020 2021 2022 

INVESTERINGSBEHOV     

Investeringer i annleggsmidler 42 587 38 038 17 978 9 478 

Utlån og forskuttering 7 500 7 500 7 500 7 500 

Avdrag på lån 1 286 1 538 1 821 2 103 

Kjøp av aksjer og andeler 780 780 780 780 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 

Avsetninger 0  0 0 

Årets finansieringsbehov 52 152 47 856 28 079 19 861 

     

FINANSIERT SLIK:     

Bruk av lånemidler -31 000 -33 500 -20 500 -15 000 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -100 -100 -100 -100 

Tilskudd til investeringer -7 575 -250     

Merverdiavgiftskompensasjon -7 770 -6 888 -2 838 -1 138 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 115 -2 703 -2 986 -1 918 

Andre inntekter 0  0 0 

Sum ekstern finansiering -47 560 -43 441 -26 424 -18 156 

     

Overført fra driftsbudsjettet        

Bruk av tidligere års udisponert        

Bruk av avsetninger -4 593 -4 415 -1 655 -1 705 

Sum finansiering -52 153 -47 856 -28 079 -19 861 

     

Udekket / Udisponert 0 0 0 0 

 

Bruk av lån er inkludert startlån, med et forventet utlån på 7,500 mill per år. 

Tilskudd til investeringer – dette er for det meste spillemidler. 

Forventede inntekter fra salg av Oddeskogen byggefelt gjelder som mottatt avdrag på utlån og 

refusjoner i 2020 og 2021.  Øvrige mottatte avdrag gjelder startån, og en mindre sum gjelder 

avdrag på utlån i forbindelse med utbygging av Vannverk i Oddeskogen. 
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Fordeling på investeringsprosjekter i økonomiplanperioden: 

Prosjekt 2019 2020 2021 2022 

Elev-pc'er 260 000 260 000 260 000 260 000 

Mva, generell kompensasjonsordning 65 000 65 000 65 000 65 000 

Mva-kompensasjon inntekt -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 

Ikt i skolen  260 000 260 000 260 000 260 000 

Nybygg  0 0 0 4 000 000 

Mva, generell kompensasjonsordning 0 0 0 1 000 000 

Mva-kompensasjon inntekt 0 0 0 -1 000 000 

Nærmiljanlegg Evjeskolene 0 0 0 4 000 000 

Overføring fra fylkeskommuner -7 500 000 0 0 0 

Flerbrukshall -7 500 000 0 0 0 

Nybygg  2 000 000 0 0 0 

Mva, generell kompensasjonsordning 500 000 0 0 0 

Mva-kompensasjon inntekt -500 000 0 0 0 

Renovering spesialfløy 

ungdomsskolen 2 000 000 0 0 0 

Kjøp/fin. leasing av inventar og utstyr 210 000 0 0 0 

Mva, generell kompensasjonsordning 52 500 0 0 0 

Mva-kompensasjon inntekt -52 500 0 0 0 

Inventar rehabilitering 

spesialfløy/usk 210 000 0 0 0 

Nybygg  25 320 000 25 320 000 0 0 

Mva, generell kompensasjonsordning 6 330 000 6 330 000 0 0 

Mva-kompensasjon inntekt -6 330 000 -6 330 000 0 0 

Renovering Evje barneskole 25 320 000 25 320 000 0 0 

Nybygg  0 0 9 600 000 0 

Mva, generell kompensasjonsordning 0 0 2 400 000 0 

Mva-kompensasjon inntekt 0 0 -2 400 000 0 

Renovering ungdomsskole 0 0 9 600 000 0 

Kjøp/fin. leasing av inventar og utstyr 100 000 0 0 0 

Mva, generell kompensasjonsordning 25 000 0 0 0 

Mva-kompensasjon inntekt -25 000 0 0 0 

Apparater Uteområde Evjeheimen 100 000 0 0 0 

Utlån startlån 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 

Bruk av startlån -7 500 000 -7 500 000 -7 500 000 -7 500 000 

Etableringslån 0 0 0 0 

Avdragsutgifter på startlån 1 285 900 1 538 000 1 821 000 2 103 000 

Mottatte avdrag på startlån -1 000 000 -1 238 000 -1 521 000 -1 803 000 

Avdrag etableringslån 285 900 300 000 300 000 300 000 

Nybygg  1 875 000 1 875 000 1 875 000 1 875 000 

Vannforsyning 1 875 000 1 875 000 1 875 000 1 875 000 

Nybygg  1 875 000 1 875 000 1 875 000 1 875 000 

Avløp rensing 1 875 000 1 875 000 1 875 000 1 875 000 

Diverse  vann- og avløpsprosjekter 3 750 000 3 750 000 3 750 000 3 750 000 
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Kjøp/fin. leasing av inventar og utstyr 250 000 0 0 0 

Mva, generell kompensasjonsordning 62 500 0 0 0 

Mva-kompensasjon inntekt -62 500 0 0 0 

Møbler Evje kino 2018 250 000 0 0 0 

Kjøp/fin. leasing av inventar og utstyr 0 480 000 0 0 

Mva, generell kompensasjonsordning 0 120 000 0 0 

Mva-kompensasjon inntekt 0 -120 000 0 0 

Refusjon fra andre (private) 0 -250 000 0 0 

Musikkbinge 0 230 000 0 0 

Kjøp/fin. leasing av inventar og utstyr 120 000 0 0 0 

Mva, generell kompensasjonsordning 30 000 0 0 0 

Mva-kompensasjon inntekt -30 000 0 0 0 

Overføring fra fylkeskommuner -75 000 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond, investering -38 500 0 0 0 

Bruk av bundne investeringsfond -6 500 0 0 0 

Nye trampoliner 2018 0 0 0 0 

Nybygg  1 087 000 0 0 0 

Mva, generell kompensasjonsordning 271 700 0 0 0 

Mva-kompensasjon inntekt -271 700 0 0 0 

Velikehold Idrettsbygg 1 087 000 0 0 0 

Nybygg  440 000 0 0 0 

Mva, generell kompensasjonsordning 110 000 0 0 0 

Mva-kompensasjon inntekt -110 000 0 0 0 

Fortau Hornnes bsk 440 000 0 0 0 

Nybygg  0 60 000 250 000 250 000 

Trafikksikkerhetsplan 0 60 000 250 000 250 000 

Salg av fast eiendom -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

Tomtesalg -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

Mottatte avdrag på andre lån 0 -1 350 000 -1 350 000 0 

Salg Oddeskogen 0 -1 350 000 -1 350 000 0 

Kjøp av transportmidler 1 000 000 1 200 000 1 200 000 0 

Mva, generell kompensasjonsordning 250 000 300 000 300 000 0 

Mva-kompensasjon inntekt -250 000 -300 000 -300 000 0 

Fornyelse maskinpark fra 19 1 000 000 1 200 000 1 200 000 0 

Kjøp av transportmidler 200 000 0 0 0 

Buss med rullestolheis 200 000 0 0 0 

Kjøp av aksjer og andeler  780 000 780 000 780 000 780 000 

Egenkapitalkrav KLP 780 000 780 000 780 000 780 000 

Mottatte avdrag på andre lån -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

Renter  avdrag -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

Lån Flatebygd vannverk -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 

Hornåsen byggfelt, utbyggingsavtale -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Bruk av lån -23 500 000 -26 000 000 -13 000 000 -7 500 000 

Bruk av disposisjonsfond, investering -4 547 900 -4 415 000 -1 655 000 -1 705 000 

Finansiering av investeringer -28 047 900 -30 415 000 -14 655 000 -9 205 000 
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Investeringene i 2019 er omtalt i årsbudsjettet. Det er lagt inn en del prosjekter i de 

kommende årene. Det er viktig å være klar over at dette er anslag, og at vi må komme tilbake 

med nye kalkyler og mer konkrete tall når investeringene nærmer seg.  

Videre i økonomiplanperioden er det fortsettelse av rehabilitering Evje-skolene som er lagt 

inn, både for barne og ungdomsskolen. I 2022 er det innarbeidet oppstart på nærmiljø-anlegg 

ved Evjeskolene, et prosjekt som da vil fortsette inn i neste økonomiplan-periode.  

Fra 19 til 2021 og framover er det innarbeidet 1,200 mill (netto) til fornyelse av maskinparken 

innen selvkost og vei, dette for å holde en god nok standard på maskinparken. Maskinene 

brukes hver dag innen vann, avløp og vei, men også innen park, kultur, friluftsliv og bygg. 

Hele kommunen strøs med eget mannskap og kommunen bemanner to maskiner (roder) med 

brøyting.   

Når det gjelder startlån, har vi ut fra erfaringstall per nå lagt opp et låneopptak på 7,500 mill 

per år.  Det er et varierende behov på dette området, og vi vil ikke ta opp mer lån enn 

nødvendig. 

I 2020 er det lagt inn et prosjekt som går på å skaffe øvingsarenaer til barn og unge som 

holder på med musikk – «musikkbinge». Det er en forutsetning at vi klarer å få ut tilskudd til 

prosjektet, det er budsjettert med et tilskudd på kr 250 000,-. 

Trafikksikkerhetsplan er et prosjekt som ligger inne med kr 60 000,- i 2020, og deretter 

250 000 per år i 2021 og 2022. Det er forslag i handlingsdelen om at denne følges opp med kr 

250 000,- per år. Ettersom det i 2019 brukes kr 440 000,- på fortau Hornnes barneskole, 

reduseres beløpet tilsvarende i 2020, slik at det i snitt brukes kr 250 000,- per år.  
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Prognose for gjeld, finansinntekter, skatt og rammetilskudd, og avsetning til fond i 

økonomiplanperioden 

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 33 949 30 747 29 443 

Bruk disposisjonsfond investering -4 586 -4 415 -1 655 -1 705 

Bruk disposisjonsfond drift 0 0 0 0 

Avsetning disposisjonsfond drift 1 536 1 213 351 3 383 

Netto bruk disposisjonsfond -3 051 -3 202 -1 304 1 678 

Disp.fond 31.12. 33 949 30 747 29 443 31 121 

Disposisjonfond i % av inntekter 10,84 9,83 9,29 9,87 
Flytende lånerente er budsjettert med 2,04 % i 2019, 2,49 % i 2020 og 2,92 % de to siste årene i 

økonomiplanen. 

 

 

Prognose finansinntekter        

(alle tall i hele 1000) 2019 2020 2021 2022 

Utbytte Agder Energi 9 038 9 038 9 038 9 038 

Annet utbytte 20 20 20 20 

Ordinære renteinntekter 1 700 2 050 2 400 2 400 

Forsinkelsesrente 30 30 30 30 

Andre renteinntekter 10 10 10 10 

Startlån 392 542 953 1 187 

 Totalt 11 190 11 690 12 451 12 685 

Utbytte fra Agder Energi er beregnet for 2019, og ligger på samme nivå i hele 

økonomiplanperioden.  

 

Renteinntekter fra startlån øker pga større utlån, men det betyr at vi også har større 

renteutgifter knyttet opp mot disse lånene.  
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Utvikling i skatt og rammetilskudd       

(alle tall i hele 1000) 2019 2020 2021 2022 

Skatt på inntekt og formue 81 750 82 950 83 650 84 650 

Naturressursskatt 950 950 950 950 

Rammetilskudd 140 200 142 200 142 600 143 800 

Eiendomsskatt 3 070 3 070 3 070 3 070 

Sum skatter og rammetilskudd 225 970 229 170 230 270 232 470 

     

KS sin prognosemodell er lagt til grunn. Folketall per 01.01.2019 ligger i modellen med 

3681.  Det er i tråd med ssb’s middels anslag, men slik det ser ut er det høyere enn det 

folketallet kommer til å være per 01.01.19. Vi har derfor justert ned til 3664 innbyggere. 

De nye innbyggerne i forbindelse med grensejustering i Hovlandsdalen skal da ligge 

inne i prognosene.  

 

Folketall per 01.07.18 viser en psykisk utviklingshemmet mer over 16 år i kommunen. 

Det gjør at inntektsanslaget for 19 og framover går noe opp.  

 

Konsesjonsavgifter kommer i tillegg med kr 746 000,- per år. 

 

I økonomiplanen er det lagt inn en vekst på 0,7 % per år.  Skjønn er kun lagt inn i 2019. 

Når det gjelder skjønn for ufrivillig alene, mottok vi i 2018 0,906 mill. Dette skjønnet 

skal halveres på landsbasis for 2019, for så å falle helt bort fra 2020. Vi vet ikke om vi 

vil motta noe i 2019, og det er derfor ikke lagt inn noe.  
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Bruk og avsetning til fond (alle tall i hele 1000) 2019 2020 2021 2022 

Disposisjonsfond         

Bruk disp.fond investering -4 548 -4 415 -1 655 -1 705 

Bruk disp.fond investering (enhetsfond) -39       

Avsetning disp.fond drift 1 536 1 213 351 3 383 

Netto avsetning til disp.fond -3 051 -3 367 -1 304 1 678 

Bundne driftsfond:         

Bruk:         

Kraftfond -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 

Selvkostfond vann -246 -742 -462 -73 

Selvkostfond avløp -233 -252 -41 -39 

Selvkostfond feiing -88 -63 -33 0 

Selvkostfond slam -81 -149 -91 -6 

Selvkost renovasjon       -60 

Bruk i investering -7       

Diverse bundne fond (tilskuddsmidler) -192 -71     

Avsetning:         

Selvkost renovasjon 65 148 3   

Diverse bundne fond 100 100 100 100 

Kraftfond 801 811 821 816 

Avsetning avkastning selvkostfond m fl. 104 87 68 59 

Netto avsetning til bundne fond -875 -1 231 -735 -303 

 

I denne oversikten er det både avsetning og bruk i skjema 1a) - avsetning/bruk bestemt av 

kommunestyret og forventet bruk/avsetning ihht skjema 1b) – Diverse bundne driftsfond mv 

som disponeres av administrasjonen på bakgrunn av delegasjon eller forskrifter.  

Som en kan se, brukes det netto av disposisjonsfondene de tre første årene i økonomiplanen 

for å opprettholde kravet om 15 % egenkapital. 

 


