
 

Kasernevegen 19 T 37 93 23 00 Bank: 2901 07 40264 Kommune nr. 4219 www.e-h.kommune.no 

4735 Evje E post@e-h.kommune.no Skatt: 6345 06 09376 Org.nr. 964 966 109  

 

       

  

       

   

Saksframlegg 

Evje og Hornnes kommune 

          
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

42/20 Formannskapet 24.11.2020 

4/20 Levekårsutvalget 25.11.2020 

 Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 30.11.2020 

 Ungdomsrådet 02.12.2020 

 Eldrerådet  

 Kommunestyret 10.12.2020 

 

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024  

 
 
Formannskapets behandling av sak 42/2020 i møte den: 24.11.2020 
 
Behandling: 
Svein Arne Haugen (Ap) foreslo følgende kulepunkt strykes: 
Utredning av eiendomsskatt på bolighus, fritidseiendommer og næringseiendommer.  
  
Finn Bjørn Rørvik (H) foreslo nytt kulepunkt: 
Utredning av LMT, herunder organisering av tjenestene som inngår. 
  
Svein Arne Haugen forslag ble enstemmig vedtatt. 
Finn Bjørn Rørvik forslag falt med 4 mot 1 stemme. 
  
Kommunedirektørens tilråding med endring ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Formannskapets tilråding: 

 

• Det framlagte årsbudsjett vedtas i henhold til obligatoriske oppstillinger (vedlagt) som Evje og 
Hornnes kommunes driftsbudsjett for 2021. Sum bevilgninger drift er kr 234 843 800,- 

• Driftsbudsjettet vedtas på netto ramme, fordeling mellom rammene framgår av 

bevilgningsoversikt drift. 

• Investeringsbudsjett vedtas i henhold til obligatorisk oppstilling, med kr 28 178 700,- til 

fordeling. 

• Investeringsprosjektene vedtas på brutto ramme, fordeling fremgår av bevilgningsoversikt 

investering til fordeling. 

• Økonomiplan for perioden 2021 – 2024 vedtas: 

• Med rullering av kommuneplanens handlingsdel 

Saksmappe: 2020/329-10  

Saksbehandler: ASH   

Dato: 20.10.2020  
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• I henhold til obligatoriske økonomiske oppstillinger  

• Skattesatsene (skattørene) settes til den maksimalsats Stortinget bestemmer. 

• For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt etter 

eiendomsskatteloven (esktl) § 3 første ledd bokstav c – «berre på kraftverk, vindkraftverk, 

kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum». Den alminnelige 

eiendomsskattesatsen for 2021 er 7 promille, jfr esktl. § 11 første ledd. Eiendomsskatten 

forfaller i to terminer: 30.04 og 31.10 i skatteåret. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Evje 

og Hornnes kommune, vedtatt i kommunestyret 30.05.13, skal gjelde for 

eiendomsskatteåret 2021, jfr. esktl.  § 10.  

• Låneopptak for 2021 settes til inntil kr 21 000 000,-. Avdragstid settes til 40 år. 

• Ramme for låneopptak startlån settes til 5 000 000,-. Avdragstid settes til 30 år. 

• Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler og husleiesatser vedtas ihht vedlegg.  

• Når det gjelder foreldrebetaling i barnehage settes den til nasjonal makspris.  

• Vederlagsbetaling for institusjonsplass settes til maksimalt kr 906 952,- per plass i 2021, 

ut fra de reelle utgiftene i budsjettet, jfr. Vederlagsforskriften. 

• Tilskuddet til de politiske partiene i kommunen oppjusteres tilsvarende deflatoren i 

statsbudsjettet, 2,7%. 

• Det foretas følgende interne finansieringstransaksjoner:  

• Det brukes kr 2 310 500,- av fritt disposisjonsfond, og kr 413 600,- av enhetsfond 

ungdomsskolen. Enhetsfond ungdomsskolen skal benyttes til kostnader med 

innglassing hovedinngang i henhold til vedtak i sak om justert kostnadsramme 

rehabilitering Evje ungdomsskole.  

• Det overføres kr 810 000,- til investeringsbudsjettet som finansiering av 

investeringene. 

• Det avsettes kr 902 200,- til kraftfond (konsesjonsavgifter og avkastning på 

midlene) 

• Det brukes kr 1 100 000 av kraftfond; Kr 700 000,- til dekning av overføring til 

Setesdal regionråd (næringsarbeid), og kr 400 000,- til infrastruktur (overføring til 

investering). 

• Det brukes og avsettes til bundne fond utover dette i henhold til vedlagt oppsett i 

økonomiplanen. 

• Kommunedirektøren delegeres følgende fullmakter i forbindelse med budsjettet for 2021: 

• Tilleggsramme for lønn og pensjon fordeles administrativt når lønnsvekst og 

pensjonsvekst er kjent. 

• Midler satt av på sentral ramme vedr. barnehage, leirskole og 

moderasjonsordning sfo kan fordeles administrativt mellom aktuelle enheter. 

• Sentrale inntekter budsjettert i forbindelse med covid-19 (kr 2 969 000,-) fordeles 

administrativt til enhetene når ekstra kostnader/tap av inntekter blir kjent. 

Kommunestyret holdes orientert om fordelingene.    

• Dagens ordning med tilskudd til fiber for privatpersoner avvikles fra og med 2021. 

Kommunen prioriterer framover kun prosjekter som kvalifiserer til statlig/fylkeskommunal 

medfinansiering.   

• Kommunedirektøren arbeider videre med utredninger som skal ferdigstilles i forkant av 

budsjettprosessen for 2022. Dette gjelder følgende områder:  

• Utredning av skolestruktur, herunder vurdere organisering av skolene.  
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• Utredning av barnehagetilbudet, herunder se på å kun tilby 5-dagers plasser. 

• Utredning av institusjonstilbudet for eldre, herunder se på å flytte beboerne på 

Hornnesheimen til Evjeheimen med de konsekvenser dette måtte medføre 

• Utredning av boligbehov innen helse og omsorg, herunder behov for nye boliger 

til aktuelle brukergrupper. 

 

 Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

• Det framlagte årsbudsjett vedtas i henhold til obligatoriske oppstillinger (vedlagt) som 

Evje og Hornnes kommunes driftsbudsjett for 2021. Sum bevilgninger drift er kr 234 843 

800,-. 

• Driftsbudsjettet vedtas på netto ramme, fordeling mellom rammene framgår av 

bevilgningsoversikt drift. 

• Investeringsbudsjett vedtas i henhold til obligatorisk oppstilling, med kr 28 178 700,- til 

fordeling. 

• Investeringsprosjektene vedtas på brutto ramme, fordeling fremgår av bevilgningsoversikt 

investering til fordeling. 

• Økonomiplan for perioden 2021 – 2024 vedtas: 

o Med rullering av kommuneplanens handlingsdel 

o I henhold til obligatoriske økonomiske oppstillinger  

• Skattesatsene (skattørene) settes til den maksimalsats Stortinget bestemmer. 

• For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt etter 

eiendomsskatteloven (esktl) § 3 første ledd bokstav c – «berre på kraftverk, vindkraftverk, 

kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum». Den alminnelige 

eiendomsskattesatsen for 2021 er 7 promille, jfr esktl. § 11 første ledd. Eiendomsskatten 

forfaller i to terminer: 30.04 og 31.10 i skatteåret. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Evje 

og Hornnes kommune, vedtatt i kommunestyret 30.05.13, skal gjelde for 

eiendomsskatteåret 2021, jfr. esktl.  § 10.  

• Låneopptak for 2021 settes til inntil kr 21 000 000,-. Avdragstid settes til 40 år. 

• Ramme for låneopptak startlån settes til 5 000 000,-. Avdragstid settes til 30 år. 

• Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler og husleiesatser vedtas ihht vedlegg.  

• Når det gjelder foreldrebetaling i barnehage settes den til nasjonal makspris.  

• Vederlagsbetaling for institusjonsplass settes til maksimalt kr 906 952,- per plass i 2021, 

ut fra de reelle utgiftene i budsjettet, jfr. Vederlagsforskriften. 

• Tilskuddet til de politiske partiene i kommunen oppjusteres tilsvarende deflatoren i 

statsbudsjettet, 2,7%. 

• Det foretas følgende interne finansieringstransaksjoner:  

o Det brukes kr 2 310 500,- av fritt disposisjonsfond, og kr 413 600,- av enhetsfond 

ungdomsskolen. Enhetsfond ungdomsskolen skal benyttes til kostnader med 

innglassing hovedinngang i henhold til vedtak i sak om justert kostnadsramme 

rehabilitering Evje ungdomsskole.  

o Det overføres kr 810 000,- til investeringsbudsjettet som finansiering av 

investeringene. 

o Det avsettes kr 902 200,- til kraftfond (konsesjonsavgifter og avkastning på 

midlene) 

o Det brukes kr 1 100 000 av kraftfond; Kr 700 000,- til dekning av overføring til 

Setesdal regionråd (næringsarbeid), og kr 400 000,- til infrastruktur (overføring til 

investering). 
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o Det brukes og avsettes til bundne fond utover dette i henhold til vedlagt oppsett i 

økonomiplanen. 

• Kommunedirektøren delegeres følgende fullmakter i forbindelse med budsjettet for 2021: 

o Tilleggsramme for lønn og pensjon fordeles administrativt når lønnsvekst og 

pensjonsvekst er kjent. 

o Midler satt av på sentral ramme vedr. barnehage, leirskole og 

moderasjonsordning sfo kan fordeles administrativt mellom aktuelle enheter. 

o Sentrale inntekter budsjettert i forbindelse med covid-19 (kr 2 969 000,-) fordeles 

administrativt til enhetene når ekstra kostnader/tap av inntekter blir kjent. 

Kommunestyret holdes orientert om fordelingene.    

• Dagens ordning med tilskudd til fiber for privatpersoner avvikles fra og med 2021. 

Kommunen prioriterer framover kun prosjekter som kvalifiserer til statlig/fylkeskommunal 

medfinansiering.   

• Kommunedirektøren arbeider videre med utredninger som skal ferdigstilles i forkant av 

budsjettprosessen for 2022. Dette gjelder følgende områder:  

o Utredning av eiendomsskatt på bolighus, fritidseiendommer og 

næringseiendommer.  

o Utredning av skolestruktur, herunder vurdere organisering av skolene.  

o Utredning av barnehagetilbudet, herunder se på å kun tilby 5-dagers plasser. 

o Utredning av institusjonstilbudet for eldre, herunder se på å flytte beboerne på 

Hornnesheimen til Evjeheimen med de konsekvenser dette måtte medføre 

o Utredning av boligbehov innen helse og omsorg, herunder behov for nye boliger 

til aktuelle brukergrupper. 

 

 

Saksutredning 

 

Sammendrag/ konklusjon 

Saksutredning ligger i økonomiplanen, som følger som vedlegg. Selve saksframstillingen inneholder 

derfor kun forslag til vedtak og formelt grunnlag, i tillegg til oversikt over netto driftsresultat i 

økonomiplanperioden. 

Alle obligatoriske oppstillinger er lagt inn i økonomiplanen, og gjelder for alle 4 år i planperioden.  

Budsjettet og økonomiplanen legges fram i balanse. Netto driftsresultat er som følger: 

Netto driftsresultat 2021 2022 2023 2024 

Netto driftsresultat korrigert for bundne 

fond: - 1 914 602 1 757 1 713 

Netto driftsresultat i % -0,59 0,19 0,55 0,54 

 

Som vedlegg til saken følger økonomiplan med saksutredning, gebyrregulativ, søknader om støtte 

med videre fra eksterne. Detaljbudsjett 2021 er også vedlagt. 

 

Formelt grunnlag 

Kommuneloven kap 14 – økonomiforvaltning 
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§14-2 slår fast at kommunestyret selv skal vedta økonomiplanen og årsbudsjettet. 

§14-3 sier blant annet: 

• Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før 
årsskiftet. 

• Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, 
årsregnskap og årsberetning. 

• Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal 
offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den. 

§ 14-4: 

«Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og 

regionale planer skal følges opp. 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og 

bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal 

også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre 

vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i 

budsjettåret. 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og 

oversiktlige. Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal 

deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som 

økonomiplanen. 

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven 

§ 11-1 fjerde ledd. 

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over 

utviklingen i gjeld.» 

 

 

 

Evje, 24.11.2020 

Kommunedirektøren 

 

Vedlegg 

1 Økonomiplan 2021 til 2024 og årsbudsjett 2021_kommunedirektørens forslag 281020 

2 Gebyrregulativ 2021 - Kommunedirektørens forslag 

3 Vedlegg til budsjett 2021 - søknader fra eksterne_diverse vedlegg 

4 Detaljbudsjett 2021 

 


