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Beskrivelse av innsparingsprosessen i enhetene  
 
Som omtalt i budsjettsaken skulle det legges ved et skriv som skulle vise for kommunestyret 
og politisk nivå hva enhetene har beskrevet når det gjelder innsparinger. Dette er for at 
politisk nivå skal kunne se hvordan det eventuelt kan foretas ytterligere prioriteringer i 
kommunens tjenestetilbud. 
 
Bakgrunnen var vedtaket i kommunestyret: 
Vedtak:         

    Kommunestyret ber rådmannen i 2019 om å komme ned i driftsutgifter for neste års budsjett (2020). 
En  bør strebe etter en innsparelse på 1%. 

 
Forespørsel til enhetene var som å redusere 1,5 % på sin ramme som følger: 
   
Enhet  Budsjett 2020 1,50 % 
Politiske styrings og kontrollorganer 2 751 800,00 41 277 
Sentraladministrasjonen 35 012 500,00 525 188 
Kultur 7 717 100,00 115 757 
Hornnes skule 13 618 000,00 204 270 
Evje Barneskule 20 607 100,00 309 107 
Evje Ungdomsskule 21 543 600,00 323 154 
Enhet for barnehage 23 516 700,00 352 751 
Helse- og familie 61 366 500,00 920 498 
Pleie- og omsorg 53 379 400,00 800 691 
Lokalmedisinske tjenester 3 758 865,00 56 383 
Drift og forvaltning 36 723 135,00 550 847 
Totalt   4 199 923 

 
Etter at enhetene hadde levert inn innsparingsforslag, og kommunedirektøren hadde gått 
gjennom dem, ble det sendt ut følgende beløp til enhetene vedrørende generelle 
nedjusteringer: 
Politisk styring og kontroll  kr     20 000 

Kommunestyret  
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Sentraladministrasjonen  kr    200 000 
Kultur     kr      85 000 
Hornnes barneskole   kr      25 000 
Evje barneskole   kr      40 000 
Evje ungdomsskole og voksenoppl. kr      35 000 
Barnehage    kr      30 000 
Helse og familie   kr    500 000 
Pleie og omsorg   kr    300 000 
Drift og forvaltning   kr    225 000 
Sum      kr 1 460 000 
 
I tillegg kom også at man ikke legger inn generell prisvekst. 
 
I endelig budsjettforslag er det beregnet slike summer per enhet: 
Politisk styring og kontroll  kr      13 000  
Sentraladministrasjonen  kr    317 000 
Kultur     kr    110 000  
Hornnes barneskole   kr      25 000 
Evje barneskole   kr      40 000 
Evje ungdomsskole og voksenoppl. kr      35 000 
Barnehage    kr      30 000 
Helse og familie   kr 1 045 000  
Pleie og omsorg   kr    550 000 
Drift og forvaltning   kr    225 000 
Ikke prisjustering   kr    900 000 
Sum      kr 3 290 000 
 
Dette er i tråd med tildelt sum fra kommunestyret. 
 
Videre gjennomgang nå viser hva enhetene spilte inn etter at de hadde fått spørsmål om 
innsparinger på tilsammen 4,2 mill, altså tallene i den første tabellen. Den viser også hva 
kommunedirektøren konkluderte med rundt hver enhet.  
 
I gjennomgangen vises det også noen aktuelle kostratall, slik at det skal være mulig å si noe 
om hvordan vi ligger an kostnadsmessig. 
 
 
Aktuelle kostratall for administrasjon: 

  
Evje og 
Hornnes 

Kostragruppe 
01 

Landet uten 
Oslo Aust-Agder 

Administrasjon 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Andel av budsjett i % 6,8 6,7 7,2 8,7 6,9 7,3 8,7 7,4 
Netto driftsutgifter per 
innbygger 4347 4405 4205 5469 3926 4358 5029 4529 
Politisk styring og kontroll                 
Andel av budsjett i % 1,3 1,3 1,6 1,4 0,9 0,8 1 0,9 
Netto driftsutgifter per 
innbygger 852 842 930 905 506 492 556 546 

Dette er et område der vi må sies å ligge lavt. For administrasjon er vi godt under vår 
kostragruppe, under Aust-Agder og ikke så langt over landsgjennomsnittet når det gjelder 
netto utgifter per innbygger. Noe høyere på politisk styring og kontroll.  
 
Kirke ligger under sentraladministrasjonen og tall er derfor tatt med her: 

  
Evje og 
Hornnes 

Kostragruppe 
01 

Landet 
uten Oslo 

Aust-
Agder 

Kirke  2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
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Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto 
driftsutgifter. (prosent) 1,6 1,9 1,5 1,5 1,2 1,2 1,4 1,4 
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av 
samlede netto driftsutgifter (prosent)7 1,5 1,7 1,4 1,4 1,1 1,1 1,2 1,2 
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i 
kroner (kr) 948 

1114 
(965) 834 860 633 653 724 732 

Her ligger vi ganske høyt. Det har vært noen ekstrabevilgninger som har økt kostnadene 
noe, i 2018 ble det gitt ekstra tilskudd til maling av Evje kirke. Ser vi bort fra 
ekstrabevilgningen ligger vi på ca 965 per innbygger. 
 
 
Politiske styrings- og kontrollorganer   krav kr 41 277 
Innspill: Enheten gikk i 2018 med 0,121 mill i pluss i forhold til ramme. Ca 75 000 av dette 
var møtegodtgjørelse. For budsjettet for 2020 er det nå foretatt en gjennomgang av 
møtegodtgjørelser. Tapt arbeidsfortjeneste er vanskelig å forutsi. 
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har brukt under budsjett de siste årene, men 
det kan ikke påregnes at dette fortsetter etter valget. Gikk 23 000 i pluss i 18. Det var også 
en post på 10 000 til «tilfeldige utgifter» denne ble fjernet allerede i budsjettet for 19.  
 
Formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger er kr 30 000,- - mesteparten av dette går til 
tv-aksjonen. 
 
Vennskapskommune – kr 10 000,- (denne posten er tatt bort i budsjettet som legges fram 
nå) 
 
Utover dette må man evt. «barbere» for å få foretatt innsparinger. 
 
 
Sentraladministrasjonen      krav 525 188 
 
Innspill: 
Tiltak:   
 
Evje sokn: 
Gi mindre vekst til Evje sokn enn deflator (Vi har gitt 2 % - dette tilsvarer vår vekst i frie 
inntekter, mens deflator er 3,1%) 
Ingen priskompensasjon ville gitt 68 400,- i ytterligere frigjorte midler.  
Argumenter: Medlemstallet har gått ned fra 2800 i 2014 til 2705 i 18. Kirkebyggene er like 
dyre å drifte likevel. Kutt i dette tilskuddet gir også mindre utgifter til andre religiøse samfunn, 
da de henger sammen. 
 
Frivilligsentralen: 
Er justert for deflator fra 2019 til 2020. Å ikke prisjustere tilskuddet ville frigjort ytterligere kr 
19 800,-. Vurderer at Frivilligsentralen blir viktig for oss framover, og det foregår et viktig 
arbeid der, så det er ønskelig å gi dem full vekst på deflatoren. Det er uansett et lite beløp. 
 
Annet: 
Har foretatt kutt vedr. fellesutgifter og stillinger som beskrevet i saksframlegg. På 
økonomiavdelingen er utgiftene til overtid forholdsvis store, og det jobbes med å få redusert 
disse. Dette vil i alle fall gi innsparinger på regnskapet. Har også lagt inn noe økte inntekter. 
 
 
Kommentar fra kommunedirektør: Enheten ble tildelt et kutt på kr 200 000,-, og tok en 
innsparing på kr 317 000,-. Ytterligere kutt må foretas via stillinger, dette vurderes som 
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vanskelig dersom en skal kunne yte ønsket service både eksternt og internt, og overfor 
politisk nivå.  Andre muligheter er digitalisering (vurderes fortløpende) og salg av tjenester.  
 
 
Enhet for kultur      Krav: kr 115 747,-. 
Kostra-tall kultur 

  
Evje og 
Hornnes 

Kostragruppe 
01 

Landet 
uten Oslo 

Aust-
Agder 

Kultur – barne og ungdomstiltak  2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter 3,9 3,6 2,8 2,7 3,9 3,9 3,8 3,8 
Netto driftsutgifter til idrett (f380 og f381) av 
kommunens totale netto driftsutgifter 1 0,9 0,8 0,7 1,3 1,3 1,2 1,2 
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i 
prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger 2 489 2 364 1 653 1 700 2224 2343 2191 2304 

Vi ser at utgiftene har gått ned fra 17 til 18. Vi ligger over vår kostragruppe på dette området, 
og er mer like landet og Aust-Agder både når det gjelder prosent og per innbygger.  
 
Forslag fra enheten: 
På ansvar kulturadministrasjon  - kutte potten på 50 000 kr. til andre konsulenttjenester  
På ansvar ungdomsråd – 34 700 kr. til lønn for at ansatt avdelingsleder i kulturskolen kan 
avhjelpe enhetsleder med Ungdomsrådet.  
Kommentar: Gjennomført, men økt ressurs på kino, se saksframlegget) 
På ansvar bibliotek– kutte 10 000 kr. på innkjøp  
På ansvar kulturformidling – kutte 21 057 kr. til kulturformidling. Etter den nye 
kommuneplanen er det mål om å skape aktivitet i kulturarenaene som har kommet på plass. 
Så dette reduserer mulighetene for det.)   
 
Utenom dette er det gjennomført innsparing på kr 50 000,- i turistinformasjonen – Her er det 
etter vurdering ikke nødvendig med så mye midler som det som var satt av til lønn. 
 
Kommentar fra kommunedirektør: Enheten ble tildelt 85 000,- i innsparing, men har 
kommet opp i en sum på 110 000 i endelig budsjett, pga endring turistinformasjonen. Potten 
til konsulent er kuttet, og kutt i ekstra lønn vedr. ansatt avdelingsleder som skulle avhjelpe 
med ungdomsrådet er gjennomført. Men til gjengjeld er det økt ressurs på kino, se 
saksframlegget. Det er også kuttet kr 10 000,- på biblioteket. Innsparing på ansvaret 
kulturformidling er ikke gjennomført. 
 
 
Skolesektoren 
 
Kostra-tall skole

Aust-Agder
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)antall 35,9 28,5 59,2 54,1 38,2 37,3 32,7 33,6
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)antall 98,2 81,4 138,6 133,6 135,4 137,6 115,1 116,3
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1prosent 2,7 3,2 4 4,2 5,5 5,2 4,6 4,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)prosent 10,5 9,7 10,3 10,3 7,9 7,9 9,2 9,1
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)prosent 77,5 68,5 68,3 70,7 72,8 73,5 73,2 70,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)prosent 59 61,1 63,5 68,6 69,2 69,6 67 68,7
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 14,3 14,5 14,3 14,2 16,5 16,2 16,1 16,2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 42 40,5 41,1 41,5 41,4 41,7 41,3 41,2
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)prosent 23,8 23,8 25,2 24,8 23,2 23,1 23,4 23,4
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)kr 110 282 113 112 121 548 125 808 107 655 112 430 107 158 111 550

Nøkkeltall Enhet
Evje og Hornnes Kostragruppe 01 Landet uten Oslo

 
Vi ligger under vår kommunegruppe på netto driftsutgifter, og er mye nærmere landet og 
Aust-Agder.  
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Dersom vi ser nærmere på netto driftsutgifter, finner vi følgende tall: 
  Evje og Hornnes Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Aust-Agder 
Grunnskole, netto 
driftsutgifter per 
innbygger:  2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Til grunnskole (f202)per 
innbygger 6-15 90 172 90 704 98 897 102 450 86 031 89 594 89 233 92 192 
Til voksenopplæring per 
innbygger 329 582 148 203 260 327 358 520 
Til sfo per innbygger 6-9 3 643 3 889 3 168 3 687 3 878 4 547 3 847 4 953 
Til skolelokaler per 
innbygger 6-15 14 994 17 708 17 242 17 780 17 781 18 737 13 207 14 725 
Til skoleskyss per 
innbygger 6-15 3 608 3 105 4 102 4 073 2 269 2 278 3 132 2 618 

Vanskelig og farlig å trekke konklusjoner. Netto utgifter til voksenopplæring per innbygger har 
steget, men flere får tilbudet. Ligger uansett over både vår gruppe, landet og Aust-Agder. Sfo 
har lavest kostnad i vår kostragruppe og i vår kommune, kan det være færre som benytter 
tilbudet. Lavere på skoleskyss enn vår kostragruppe, men har vi  mindre 
distriktsutfordringer? Lave driftskostnader, også når en ser det opp mot gruppestørrelse. 
 
 
Hornnes barneskole     krav kr 204 270,-.,  
 
Innspill fra enhetsleder: 
Område: Sum: Kommentarar: 
Felles SFO med Evje i skuleferiar. 20 000 Sparte lønsutgifter. Dette kan vere 

utrygt for enkelte barn. 
Reduksjon lærartimar 101 000 Mindre individuell oppfølging 
Reduksjon materiell, lek- og 
sysselsettingsmateriell SFO 

15 270   

Reduksjon inventar og utstyr 15 000   
Reduksjon undervisningsmateriell 20 000   
Ikkje symjing i september og mai, 
reduserte skyssutgifter 

33 000   

Sum:   204 270  
 
Prioritering: 

1) Ikkje symjing i september og mai (august og juni er tatt bort frå før). 
2) Reduksjon materiell SFO 
3) Reduksjon inventar og utstyr 
4) Reduksjon undervisningsmateriell 
5) Felles SFO med Evje i skuleferiar 
6) Reduksjon lærartimar 

 
Kommentar fra kommunedirektør: Det blir et paradoks å kutte i læretimer her, samtidig 
som en tilfører midler til økt lærertetthet på grunn av føringer på dette området. Resten er 
svært små beløp. Enheten ble tildelt et kutt på 25 000,-.  
 
 
Evje barneskole   Krav: kr 309 000 
 
Innspill fra enhetsleder: 
Forslag til kutt: 
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- Materiell/utstyr SFO kuttes med kr. 20 000,- Dette vil begrense aktivitetsnivået på 
SFO, men vurderes som at tilbudet fremdeles er forsvarlig. 

- SFO-sambruk med Hornnes i skolens ferier kr. 20 000,-. Vil gi foreldre utfordringer i 
logistikken og bli ekstra utfordrende for brukere med spesielle behov. Vurderes likevel 
som forsvarlig. 

- Kutte kr. 50 000,- materiell, utstyr, ekskursjoner skoledrift. 
- Lønn er rundt 92 % av budsjettet. Da er det kutt i timer som «monner». Kutt i timer for 

restbeløp kr 219 000,- utgjør rundt 8 timer. Dette må i hovedsak tas fra ikke-
øremerkede midler til styrking («kurs») på mellomtrinnet, større grupper i særskilt 
norskopplæring for fremmedspråklige og fører til at en må gå tilbake til mer 
gruppeorganisering på tvers av klasser i spes.ped.-undervisning istedenfor at de får 
tilbudet i egen klasse.  

 
Kommentar fra kommunedirektør: Samme vurdering som for Hornnes, ikke ønskelig å 
kutte i ressurs samtidig som ressurser tildeles til økt lærertetthet. Resten er svært små beløp. 
Enheten ble tildelt et kutt på 40 000,-.  
 
 
Evje ungdomsskole og voksenopplæring  krav kr 323 000 
 
Innspill fra enhetsleder: 
For ungdomsskule og vaksenopplæring vil denne innsparinga føre til ein reduksjon i om lag 
60% stilling. Det vil måtte få fylgjer for satsinga på to-lærarsystemet vi har arbeidd med.  
 
Kommentar fra kommunedirektør: Vi har nettopp innført tolærersystemet, for redusere 
bruk av spesialundervisning og at elever tas ut av klassesituasjonen. Ikke ønskelig å 
gjennomføre nedbemanning. Enheten ble tildelt et kutt på kr 35 000,-.  
 
 
Enhet for barnehage    Krav: kr 352 751,-.  
Kostra-tall 
Barnehage

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 73,8 78,5 75,9 78 83 84 81,3 82,6
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 85,1 88,9 87,6 88,8 91,8 92,2 90,9 91,8
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 91,7 95,3 95,1 95,8 97,3 97,3 97,1 97,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (antall) antall 92,3 91,8 67 66,5 49,1 49 36,9 36,6
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 6,9 6,3 5,9 5,7 6 5,8 5,9 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) prosent 47,1 53,2 38 39,2 38,9 40,8 40,1 43,2
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 1,7 0 3,8 0 3,6 0 3,4 0
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 55 61 64 71 64 69 70 82
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 120,7 90,6 80,7 88,4 80 84,6 81,5 87,3
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 11,3 11,3 13,3 13,8 14,4 14,3 14,4 14,9
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 114 531,00 131 700,00 137 861,00 154 151,00 143 919,00 153 249,00 146352 165478
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 46 52 53 59 51 55 57 59

Nøkkeltall Enhet
Evje og Hornnes Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Aust-Agder

 
Lav bemanning, men dette vil være på vei opp etter at det kom regler om bemanning. Høy 
andel barnehagelærere. Lave kostnader, men henger nok sammen med bemanning og vil gå 
opp i 19?  
 
Innspill fra enhetsleder: 
Mitt forslag til innsparing er å kun tilby 5 dager plass. Dette vil medføre økte inntekter på 
rundt 60 000,- 
 
Mitt neste forslag er å redusere årsverk spesialpedagog med 20% (eller 30%), dette vil 
medføre en innsparing på rundt 130 000,- (/195 000,-).  
 
I foreløpig utgave av Kommunebarometeret står det: Barnehagekostnadene framstår som 
veldig lave, Evje og Hornnes er blant de billigste i Norge. Kommunen er på 10. plass i denne 
tabellen (Kostnadsnivå). Dersom vi må spare mer, må dette tas av kompetanseheving til 
personalet og leker til barna. Dette tenker vil føre til redusert kvalitet og et dårligere tilbud til 
barna i Evje og Hornnes kommunale barnehager. 
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Kommentar fra kommunedirektøren: 
Når det gjelder 5-dagers plass, er det trolig lite å spare på det, slik vi ser det. Samtidig må 
foreldrenes behov sees i sammenheng med at vi ikke har 5-dagers skoleuke for 1. og 2. 
klasse. 5-dagers plass vi gi økte inntekter, men trolig også økte kostnader. Reduksjon av 
spesialpedagog er naturlig dersom det er lite behov, da må spesialpedagogen gå inn som en 
del av ordinær bemanning i den delen av stillingen som ikke er fylt opp. Dette er en del av 
det som kalles naturlige svingninger. Men etter at dette budsjettinnspillet kom, har det 
uansett blitt økte behov på dette området.  Når det gjelder barnehagen generelt, bemannes 
den ut fra bemanningsnorm og antall barn, og her er det streng kontroll med at bemanning er 
korrekt. Det er derfor lite å spare i denne enheten. Det var på denne bakgrunn det ble tildelt 
et kutt på kun kr 30 000,-. 
 
Helse og omsorg 
 
Kostra-tall helse og omsorg 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 26049 28032 28651 31136 25456 27206 25456 27802
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 320,3 339,9 332,2 328,7 312,3 311,5 304 311,1
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 30,2 31,3 30,3 30,1 31,1 31,9 29 30,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 82,2 77,1 73,1 73,1 74,8 74,8 79,7 78,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100 100 89,1 91,2 89,2 89,7 90,4 90,9
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,4 5,6 4,8 5,2 4,6 4,8 4,3 4,5
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 12,7 12,4 11 11,5 11,1 11,3 10,7 10,6
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,5 10,4 9,4 10,1 9,5 9,5 9,1 9,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 42,5 30,4 34,4 36,8 39,4 42,1 40,4 41,5
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 106,7 100 90,5 92,3 90,6 90,1 100,4 102,1

Helse og omsorg Enhet
Evje og Hornnes Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Aust-Agder

 
 
Merket med rødt i tabellen under alle de feltene der vi ligger høyest per innbygger uansett 
hvem vi sammenligner oss med. Selvsagt viktig å være obs på at vi ikke har så mange 
innbyggere å dele på, men vår kommunegruppe skal være sammenlignbar. Vi ligger heller 
ikke lavt på de områdene som ikke er merket med rødt.  
  Evje og Hornnes Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Aust-Agder 
Helse og omsorg, netto 
utgifter per innbygger  2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Helse- og omorgstjenester i 
institusjon 7 336 7 538 6 849 7 377 6 800 7 149 6 273 6 914 
Helse- og omsorgstjenester 
til hjemmeboende 9 060 9 701 8 575 9 084 8 939 9 769 8 740 9 361 
Diagnose, behandling, re-
/habilitering ‘2 087 2 266 2 010 2 292 1 833 1 973 1 644 1 810 
Forebygging, helsestasjons 
og skolehelsetjeneste 1 031 1 023 606 643 621 688 679 699 
Annet forebyggende 
helsearbeid 362  387 185 231 194 227 185 231 
Aktivisering/servicetjenester 
overfor eldre/personer med 
funksjonsnedsettelser 818 1 033 1 133 1 026 948  1 004 657 658 
Øyeblikkelig hjelp (køh) 181 302 206 251 138 147 181 145 
Institusjonslokaler 1 936 2 148 998 1 160 956 1 020 981 1312 

 
 
Helse og familie   krav: kr 920 498 
 
Innspill fra enhetsleder 

- Stilling handlingsplan mot barnefattigdom (tiltaket er gjennomført) 
- Kutt i introduksjonsprogrammet, 3. året (tiltaket er gjennomført) 

 
Kommentar fra kommunedirektør: Enheten ble pålagt et kutt på 500 000,- og har oppnådd 1,045 
mill. Enheten hadde ikke flere forslag enn de som er innarbeidet. 
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Pleie og omsorg   krav: kr 800 691 
 
Innspill fra enhetsleder: 
 
Aktivitetssenteret Evjeheimen: 
Reduksjon 24% stilling for fagarbeider, utgjør kr. 132 318,- 
Konsekvens: 
Aktiviteter som medfører at det må være 2 personale tilstede utgår, evt. få bistand av 
frivillige. 
Åpningstider som før, dvs. 3 dager i uka, vil ikke kunne utvide til 5 dager senere som vil være 
ønskelig 
Medfører ikke oppsigelser av fast ansatte. 
 
Hjemmehjelpstjenesten: 
Reduksjon 133% stilling som ufaglært, utgjør kr. 671 567,- 
 
 
Kommentar fra kommunedirektør:  
100 % stilling er tatt bort på hjemmehjelp. Dette var vakante stillinger etter at ansatte har 
sluttet. Konsekvensen er at ved nye tildelinger innvilges det gjennomsnittlig 1,5 time hver 3. 
uke, tidligere har dette vært hver 14. dag. 
Det er ikke ønskelig å gjøre kutt i aktivitetssenteret. 
 
 
Lokalmedisinske tjenester krav: kr 56 383 
Innspill fra enhetsleder: 
Utgiftene er tatt fra driftsutgiftene og gjør at utførelsen av jobben kan bli noe begrenset. 
En del av den interkommunale jobbingen består i at arbeidstakeren er nødt til å forflytte seg 
og møte i alle kommunene. I tillegg skal LMT Setesdal inneha spisskompetanse for å bidra 
med kompetanse til kommunene og må da ha anledning til vedlikehold/ kompetanseheving. 
Forflytning og kompetanseheving koster. 
Vi har hatt store tilskudd fra blant annet Fylkesmannen til lønn.  Fra 2019 er dette kraftig 
nedjustert og fra 2020 er det ingen tilskudd på lønn. Slik budsjettet ser ut med innsparingen 
kan det være fare for budsjettsprekk i 2020.  
 
Kommentar fra kommunedirektøren: 
Dersom LMT sparer 56 000,- blir det en liten sum på Evje og Hornnes, for dette fordeles på 
alle de 4 kommunene i Setesdal. Det vurderes ikke som regningssvarende å gå videre med 
dette. 
 
 
 
Drift og forvaltning  krav: kr 550 847 
 
Kostra-tall: 
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Diverse vedr drift og forvaltning 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Landbruk
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent)prosent 0,5 0,6 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 4,3 5,3 3,8 4,5 4 4,2 2,5 2,7
Brann og ulykkesvern
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 695 886 928 1045 822 887 853 1017
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 78 127 -44 59 57 74 75 91
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 616 759 972 986 765 814 778 926
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,48 0,61 .. .. 0,71 0,71 0,61 0,62
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,42 0,55 .. .. 0,25 0,25 0,23 0,24
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,06 0,06 .. .. 0,46 0,46 0,38 0,38
Samferdsel
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 22,9 22,4 13 13,7 14,7 15,7 14 15,5
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 37,5 36,7 38,3 44,1 59,1 61,1 59,9 58,8
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 20,3 17,4 37,3 33,9 32,4 29,9 41,6 42,9
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1292 1455 1297 1360 1686 1743 1478 1733
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 15000 21278 13709 14322 20273 23161 16562 23372
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 120 864 986 1008 1068 1217 767 834
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 292 1 466 1 105 1 179 1 072 1 153 1001 1231
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 97 604 108 878 81 682 91 470 130 403 144 641 112481 147339
Eiendomsforvaltning
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,3 9,9 8,1 8,1 8,9 9 8,7 9,2
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 150 40 199 180 271 295 294 266
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7 7,52 5,49 5,92 5,17 5,13 7,07 5,1
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 72 46 67 61 100 100 81 96
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 541 557 523 518 517 562 356 591
Herav utgifter til renhold (kr) kr 195 194 179 166 157 161 96 159
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 120 129 113 119 111 126 80 139

Aust-AgderLandet uten OsloKostragruppe 01Evje og Hornnes
Enhet

 
Her er det bare tatt med noen områder. Vi ligger ganske høyt på utgifter per 
landbrukseiendom. Vi ligger lavt på kostnader til brann. Når det gjelder netto driftsutgifter per 
km kommunal vei ligger vi over vår kostragruppe, men under landet og Aust-Agder (kan det 
være sammenheng mot hvor mye vei som er i sentrale strøk kontra mer perifere?). Det ser ut 
til at vi ligger ganske høyt på utgifter til renhold. 
 
Tall for klima og energi: 
 

 
 
 
Innspill fra enhetsleder:  
 
Siden alle utgifter er med på grunnlaget, er det nødvendig å kutte på eksterne tilskudd også. 
 
Forslag til reduserte driftskostnader: 

Renhold 250 000 
Redusere vask av klasserom til 3 dager i 
uken.  

    Dette vil gi reduserte lønnskostnader. 
    Stilles større krav til lærer og elev.  

Energiforbruk 100 000 
I forbindelse med enøk tiltak på Evje 
skolene 

Tilskudd til Otrahallen 25 000 Reduksjon av driftstilskudd til Otrahallen 
Tilskudd til Setesdal 
Brannvesen 100 000 Reduksjon av driftsbudsjett til brannvesenet 
Tilskudd til løypekjøring 25 000 Reduksjon i løypekjøring Evje/Høgås 
Vedlikehold av bygg 50 000 Reduksjon av midler til vedlikehold av 
    kommunens bygningsmasse.  
Sum 550 000  
   
Økte inntekter 50 000 Gebyr forvaltningsaker 
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Kommentar fra kommunedirektør: Innsparing renhold legges inn, dette blir aktuelt når ny 
skole er ferdig. I 2020 holdes en del stillinger vakante. Enøk-tiltak gjennomføres også. 
Tilskudd til andre er ikke redusert, heller ikke vedlikeholdsbudsjettet. Når det gjelder gebyrer, 
så vurderes og justeres inntektene årlig ut fra både forventet mengde og prisstigning. 
 
 
 
Med hilsen 
Evje og Hornnes kommune 
 
 
 
Anne Sofie Hornnes 
økonomisjef 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
 
 
 
 
 


