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1 Rådmannens innledning
Eidsvoll kommune har for fjerde år på rad levert meget gode regnskapsresultater. Netto
driftsresultat for 2017 endte på 52,1 mill. eller 3,1 % av brutto driftsinntekter.
I kommunebarometeret ble Eidsvoll nr. 67 i 2018 mot nr. 64 i 2017 når det gjelder
kommuneøkonomi. Kommunebarometeret på økonomisiden består av en rekke faktorer
både knyttet til resultat, finansområdet, gjeldsbelastning etc. Eidsvoll fremstår som
kostnadseffektiv i følge barometeret. Når det gjelder selve kostnadsnivået, ligger
kommunen på 4. plass i Norge for 2017 og var nummer 1 i 2016. Den endelige rapporten
på kommunebarometeret vil først foreligge i juni 2018, og vil inneholde indikatorer også
knyttet til tjenesteområdene.
Sum rammetilskudd og skatteinntekter ble 16 mill. høyere enn forutsatt i budsjettet.
Dette har sammenheng med at sum skatteinntekter i Norge ble langt bedre enn forutsatt
i revidert nasjonalbudsjett.
De gode resultatene er viktige for Eidsvoll siden kommunen står ovenfor store
investeringer de nærmeste årene.
Sum investeringer i anleggsmidler i 2017 er 169,8 mill., 371 mill. lavere enn opprinnelig
budsjett. Det lavere investeringsnivået skyldes i stor grad forsinkelser knyttet til redusert
kapasitet i prosjektavdelingen. Prosjektavdelingen har fått økt kapasitet i 2018 og alle
prosjektlederstillinger er blitt besatt.
Sluttføring av byggearbeidene i Bårlidalen har pågått også i 2017. Parallelt med
sluttføring av anlegget, er kommunen i prosess med gjennomgang av tvister med
bakgrunn i granskningsrapporten fra Svendby Bygg Consult AS. Advokatfirmaet Mageli
AS bistår kommunen i arbeidet.
Eidsvoll kommune har i 2017 en befolkningsvekst på 1 % og har 24 647 innbyggere pr.
1.1.2018. For 2016 var tilsvarende vekst på 2,5 %. Dette fremstår som tilfeldig
svingning og det er per tiden ikke noe som tyder på at prognosene bør endres. En sterk
vekst vil i årene fremover kreve store grunnlagsinvesteringer, noe som er hensyntatt i
kommunens handlingsplan.
Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, kommunedelplan for Råholt,
områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum, områdereguleringsplan for Vilberg og arbeid
med rullering av trafikksikkerhetsplanen er igangsatt. Det er fastsatt planprogram for
disse planene og utarbeidet en tettstedsanalyse for Sundet og Råholt/Eidsvoll verk.
Områdeplan for Sundet kommer til sluttbehandling i 2018.
Eidsvoll, 31.3.2018

Knut Haugestad
rådmann

Side 4
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2017

2 Årsberetning
2.1 Folkevalgte organer og politisk ledelse
Politisk styringsstruktur
Den politiske styringsstrukturen har i 2017 vært slik:
 Kommunestyret (35 medlemmer)
 Formannskapet (13 medlemmer)
 Administrasjonsutvalget (5 folkevalgte og 2 tillitsvalgte)
 Hovedutvalg for næring, plan og miljø (13 medlemmer)
 Hovedutvalg for helse og omsorg (13 medlemmer)
 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (13 medlemmer)
 Utvalg for kommunale byggeprosjekter (3 medlemmer)
 Viltnemnda (5 medlemmer)
 Eldreråd
 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Antall møter i folkevalgte organer:
Styre/utvalg
Kommunestyret
Formannskapet
Administrasjonsutvalget
Hovedutvalg for næring, plan og miljø
Hovedutvalg for helse og omsorg
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Utvalg for kommunale byggeprosjekter

2016
9
13
4
12
10
9
2

2017
9
13
4
11
9
9
8

Antall saker til politisk behandling 2016 og 2017:
Antall
Effektuerte
Vedtak under
Styre/utvalg
behandlede
vedtak
oppfølging
saker
2016
2017
2016 2017 2016 2017
Kommunestyret
112
97
104
89
8
8
Formannskapet
97
76
93
75
4
1
Administrasjons11
11
11
11
0
0
utvalget
Hovedutvalg for
helse og omsorg

35

41

34

39

1

2

Hovedutvalg for
oppvekst og
kultur

49

72

49

72

0

0

Hovedutvalg for
næring, plan og
miljø

131

125

117

113

14

12

5

25

5

25

0

0

440

447

413

424

27

23

Utvalg for
kommunale
byggeprosjekter*
SUM

Spørsmål/
interpellasjoner
2016
37

2017
48

37

48

*Opprettet i oktober 2016
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I antall behandlede saker fra formannskap og kommunestyre ligger også 9 saker med
«Informasjon fra rådmannen og «Interpellasjoner og spørsmål».
I antall behandlede saker i Administrasjonsutvalget, hovedutvalgene og utvalg for
kommunale byggeprosjekter ligger også orienteringssaker og «Eventuelt».
Effektuering av vedtak:
Av totalt 447 vedtak i folkevalgte organer er 424 effektuert. 23 vedtak er under
oppfølging, og enkelte av disse er delvis effektuert. Status for hvert enkelt vedtak
(«effektuert» eller «under behandling») er vedlagt regnskaps- og årsmeldingssaken.
Vedtak i saker som er videresendt fra et fast utvalg til behandling i et overordnet organ
telles om effektuert vedtak i utvalget.

Partirepresentasjon i 2017 i kommunestyre og formannskap:
Parti
Formannskapet Kommunestyret
AP
3
10
SP
2
5
SV
1
2
H
3
8
FRP
3
6
KRF
1
1
PP
0
1
MDG
0
1
V
0
1

Eierstyring/eierstyringssak
Status eiermelding
IKS og andre samarbeid
Aksjeselskap
Øvre Romerike Industriservice (ØRI)
Orbit arena AS
Interkommunale selskap
Romerike revisjon IKS
Romerike krisesenter IKS
ØRAS IKS
Øvre Romerike Brann og redning IKS
Romerike Kontrollutvalgssekretariat
ROKUS IKS
Samarbeid etter § 27/28
Digitale Gardermoen IS (DGI)
Arbeidsgiverkontrollen (AØR)
Øvre Romerike innkjøpssamarbeid*
ØRU
Romerike barnevernvakt
Voksenopplæring Øvre Romerike (VOØR)
Overgrepsmottak Ullevål**
Seksjon sorgstøtte AHUS
Veterinærvakt
Andel av felles byggetilsynskontor i ØRU
(Dekkes innenfor selvkost)

Inkludert i budsjettet til
virksomhet

RB 2017

Helse og bistand
Helse og bistand

2 070

Tall i 1000

Regnskap
2017 Tall i
1000

1 119
580

1 910
1 824
15 769
3 306
14 139

1 909
1 824
15 619
3 634
13 588

229

227

Sentraladministrasjon
Sentraladministrasjon

28 000
1 041

28 985
1 040

Politisk ledelse
Familiens Hus
Skole
Helse og bistand
Helse og bistand
Kommunal forvaltning

625
610
753
742
5 798
6 554
250
43
Ordning avviklet
717
814

Politisk ledelse
Familiens Hus
Kommunalteknikk
Kommunal drift - Feiing
Kommunal drift - Brann
Politisk ledelse

Kommunal forvaltning
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643

315

IKS og andre samarbeid

Inkludert i budsjettet til
virksomhet

Miljørettet helsevern

Sentraladministrasjon

Annet samarbeid
Romerike Bakkesenter
Svanfoss sluser

Kulturhuset
Kommunal forvaltning

Tall i 1000

Regnskap
2017 Tall i

400

328

77 474

25
0
77 956

RB 2017

1000

* Finansiert med sekretariatsbidrag.
** Avtale om overgrepsmottak på Oslo legevakt er endret, ansvar for finansieringen av
akuttilbudet er overført helseforetakene, kommunen betaler nå kun for det psykososiale
behandlingstilbudet.

Eidsvoll kommune er vertskommune for Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike,
samlokalisert med Eidsvoll kemnerkontor.

Barn og unges deltakelse
Etter § 3-3 tredje ledd i Plan og bygningsloven skal kommunestyret sørge for å etablere
en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Bestemmelsen
presiserer at ansvaret også gjelder unges interesser. Pedagogisk rådgiver er kommunens
representant.
Barn og unges representant har deltatt på tolv utvalgsmøter i hovedutvalg for næring,
plan og miljø i 2017. Representanten har også blitt invitert til møtevirksomhet i
forbindelse med planarbeid for Sundet og Råholt. For å være tidlig inne i plansaker,
inviteres representanten inn i planavdelingens oppstartsmøter med utbyggere.
Representanten har deltatt på flere oppstartsmøter gjennom 2017.
Representanten har drevet arbeidet med Ungdommens kommunestyre, ved møter med
elevrådene, ordfører og varaordfører og det endelige Ungdommens kommunestyremøte.
Skolene har avholdt møter i sine miljø- og samarbeidsutvalg gjennom året. Her deltar
elevrådsrepresentantene i saker som omhandler skolemiljø.
Representanten har hatt møter med elevrådslærerne fra skolene der det drøftes hvordan
elevmedvirkning kan sikres, hvilke saker er aktuelle for medvirkning, hvordan få
elevrådene inn i disse sakene, osv.
I Ungdommenes kommunestyre (UK) har elevene to framlegg fra hver skole. Et fast
framlegg dreier seg om nærmiljøtiltak elevene ønsker seg ut fra en bevilget sum penger,
hvor det holdes demokratisk avstemning.
Det andre framlegget omhandler Årets tema. For 2017 var dette Språket vårt; hvordan
påvirkes vi av språket og språkforurensing. Ordfører møtte elevrådsrepresentantene i
forkant av UK og holdt et engasjerende innlegg om hvordan språket påvirker oss.
Innlegget var en inspirasjon til arbeidet videre på egen skole.
I UK viste elevrådene, gjennom sine framlegg, stor innsikt i temaet og stor kreativitet i
presentasjon. Blant annet var det videoer, plakater og lysbildepresentasjoner som viste
hvordan skolene jobber med temaet.
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2.2 Resultatregnskapet

Brutto viser driftsresultatet differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Begrepet
kan sammenlignes med driftsresultat i private foretak. For 2017 ble brutto driftsresultat
13,5 mill. Revidert budsjett 2017 viser et forventet resultat på - 0,3 mill.
Netto driftsresultat er en av kommunesektorens viktigste nøkkeltall. Begrepet sier noe
om kommunens handlingsrom. For 2017 ble netto driftsresultat 3,1 % av sum
driftsinntekter eller 52,1 mill. Begrepet viser hvor mye kommunen kan disponere til
avsetninger og egenfinansiering av investeringer.
Netto driftsresultat bør i henhold til anbefalinger fra fylkesmannen ligge på 3 % over tid.
Brutto driftsresultat er lavere enn netto driftsresultat på grunn av økning i
avskrivningene for 2017. Økningene gjelder ekstraordinære avskrivninger på veger.
Avskrivninger påvirker ikke netto driftsresultat.
Etter avsetninger er regnskapsmessig mindreforbruk 35,8 mill. mot 25,9 mill. i 2016.
Merinntekter frie inntekter utgjør 16,1 mill. av mindreforbruket.
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Driftsregnskapet
Regnskap i år

Rev. bud. i år

Avvik i kr

Rsk. i % av
rev. bud.

Oppr.bud. i år

Regnskap i fjor

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelser
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter

-56 594
-158 171
-128 816
-667 480
-67 210
-5 652
-588 642

Sum driftsinntekter

-55 911
-152 026
-117 833
-655 277
-49 050
-1 957
-584 755

-683
-6 145
-10 983
-12 203
-18 160
-3 695
-3 887

101 %
104 %
109 %
102 %
137 %
289 %
101 %

-52 958
-147 241
-60 867
-644 162
-39 280
-1 957
-592 898

-56 621
-143 417
-114 802
-648 260
-58 702
-5 588
-547 727

-411

-350

-61

-350

-363

-1 672 977

-1 617 160

-55 817

103 %

-1 539 713

-1 575 481

749 987
188 713
181 997
336 986
104 797
97 300
-343

763 481
207 506
166 597
333 420
80 732
66 413
-705

-13 494
-18 793
15 401
3 566
24 065
30 888
361

98 %
91 %
109 %
101 %
130 %
49 %

718 635
195 282
155 535
301 618
89 429
39 945
-705

696 522
200 504
156 113
302 553
84 518
63 109
-232

1 659 437

1 617 443

41 994

103 %

1 499 739

1 503 087

-13 540

283

-13 823

-39 974

-72 395

-9 360
-11 444
-71

-8 300
-8 600
-200

-1 060
-2 844
129

113 %
133 %
36 %

-6 800
-4 000
-200

-11 421
-4 103
-179

-20 876

-17 100

-3 776

122 %

-11 000

-15 703

33 507

32 930

577

102 %

35 930

34 423

46 089

46 089
50

100 %
-50

45 617
50

43 529
62

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån

Sum eksterne finansutgifter

79 596

79 069

527

101 %

81 597

78 014

Resultat eksterne fin.trans

58 720

61 969

-3 249

95 %

70 597

62 311

-97 300

-66 413

-30 888

-39 945

-63 109

-52 121

-4 161

-47 960

-9 322

-73 194

-25 903
-12 124
-8 673

-25 903
-8 656
-7 531

-3 468
-1 143

140 %
115 %

-2 760
-6 953

-64 451
-5 365
-10 940

-46 701

-42 090

-4 611

111 %

-9 713

-80 756

3 998

4 153

-155

3 279

4 685

47 664
11 390

39 722
2 375

7 941
9 014

479 %

14 009
1 747

117 518
5 843

63 051

46 251

16 800

136 %

19 035

128 046

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat
AVSETNINGER
Bruk av avsetninger
Bruk
Bruk
Bruk
Bruk

av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk
av disposisjonsfond
av bundne fond
av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger
Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

-35 770

-35 770

-25 903
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2.3 Driftsinntekter
Sum driftsinntekter ble 1 673 mill. Det er 55,8 mill. høyere enn revidert budsjett og 97,5
mill. høyere enn i 2016. Veksten i inntektene er 6,2 %.

De største inntektene







Skatt og rammetilskudd er omtalt som frie inntekter i alle offentlige dokumenter og
Eidsvoll fikk i 2017 en merinntekt på til sammen 16,1 mill. Årsaken til dette er en
øking av skatteinngang på landsbasis. Dette ga merinntekter på inntektsutjevning
(rammetilskudd) på 12,2 mill. Totalt rammetilskudd ble 667 mill. Skatteinngangen i
Eidsvoll ble 589 mill. noe som er 3,9 mill. høyere enn budsjettert.
Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2017 anslått til 1,5 prosent for
kommunene. Vekstanslagene ble satt ned til 1,0 prosent i revidert nasjonalbudsjett
(RNB), med tilsvarende nedjustering av revidert budsjett. Det ble gjort nye
vekstanslag for 2017 i forbindelse med statsbudsjett for 2018, og anslagene for 2017
var da 3,3 prosent for kommunene. Disse tallene kom så sent på året at det ikke ble
gjort endringer i kommunens budsjett for 2017 og skaper dermed en merinntekt i
forhold til prognosene.
Statlige overføringer som integreringstilskudd og øremerkede tilskudd til pleie og
omsorg, kultur og skole/barnehage ble 18,2 mill. høyere enn forutsatt i budsjett.
Overføringer med krav til motytelser som momskompensasjonsinntekter, og
refusjoner ga merinntekter på 11,0 mill.

Total skatte- og avgiftsinngang
2017

2016

Endring i
kr.

Endring
i%

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift

259 947

243 432

16 514

6,78

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift

599 421

565 233

34 188

6,05

Fordelt til Fylkeskommunen

126 889

118 824

8 065

6,79

588 642

547 727

40 915

7,47
1,32

Tall i 1000

Fordelt til kommunen
Fordelt til Staten

700 071

690 971

9 101

Krav som er ufordelt

-0

-0

0

Videresending plassering mellom kommuner

-2

0

-1 775

2 274 968 2 166 187

108 781

SUM

5,02

Den totale skatte- og avgiftsinngangen har økt med 5,02 % i 2017. I 2016 var økningen
på 4,27 %.
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Kommunens andel av skatteinngangen
Kommunens andel av
skatteinngangen
Etterskuddspliktige
Forskuddspliktige
Kildeskatt
Renter og Gebyrer
SUM

2017

2016

Endring i kr.

Endring i %

961

1 007

-47

-4,63

586 928

546 066

40 862

7,48

0

0

0

0

753

653

100

15,36

588 642

547 727

40 915

7,47

Kommunens andel av skatteinngangen er skatt fra etterskuddspliktige (selskaper, AS)
og skatt fra forskuddspliktige (lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende),
samt renter og gebyrer.
Skatteinngangen til kommunen har økt med 7,47 % (40,9 mill.) i 2017. I 2016 var
økningen på 5,64 % (29,3 mill.).

2.4 Driftsutgifter
Sum driftsutgifter ble 1 659 mill. Dette er 42,0 mill. høyere enn revidert budsjett og
156,4 mill. høyere enn i 2016. Veksten i utgiftene er 10,4 %.

De største utgiftene
 Lønn og sosiale utgifter utgjør 56,6 % av driftsutgiftene og er redusert med 4,7 % fra
2016. Mindreutgifter på lønn skyldes i hovedsak at det har vært vakanser i stillinger
samt at det ikke har vært satt inn vikarer ved sykefravær. Etter at kommunen
gjennomførte en bestandskontroll av alle pensjonsutgifter til KLP ble det bokført en
reduksjon av pensjonspremie med 9,9 mill. som gjelder 2017 og tidligere år. Av de
9,9 mill. som ble bokført vil det være en varig reduksjon av pensjonsutgiftene på 6
mill. i årene som kommer. Kommunen har i tillegg et premiefond i KLP som benyttes
aktivt for å få redusert pensjonsutgiftene (jf. note 5 i årsregnskapet). For 2017 ble
det benyttet 10,5 mill. av fondet for å holde pensjonsutgiftene så lave som mulig. For
2018 planlegges det i samråd med KLP videre bruk av dette fondet for å holde lavest
mulig pensjonsutgifter.
 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon utgjør 20,3 % av
driftsutgiftene og er det samme som i 2016. Dette omfatter tilskudd til ikkekommunale barnehager, kjøp av sykehjemsplasser, kjøp fra interkommunale selskap
som DGI og ØRAS, kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere samt gjesteelever.
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Av større poster som inngår i kommunal tjenesteproduksjon er skyss kommunale
brukere/skoleskyss, vedlikehold, vikartjenester og konsulenter.

Driftsregnskapet på virksomhetene – regnskapsskjema 1B:
Virksomhet
Politisk ledelse
Administrasjon, stab og støtte
Barnehage
Skole
Familiens hus
Helse og bistand
Hjemmebaserte tjenester
Pleie og omsorg i institusjon
NAV
Kulturhuset
Kommunal drift
Kommunal forvaltning
Eiendomsforvaltning
Felles inntekter og utgifter
AØR
Finans
Sum drift 1B

Regnskap
2017
11 000
88 936
196 396
247 764
79 177
141 345
94 484
166 420
37 043
33 095
31 732
10 967
61 721
-43 196
0
1 156 883

Avvik rsk.Just.budsj. just.budsj.
2017
11 471
-471
90 670
-1 734
197 712
-1 316
250 521
-2 757
77 020
2 157
144 254
-2 909
94 912
-428
166 691
-271
37 044
-1
34 396
-1 302
30 969
764
12 948
-1 981
62 625
-905
-37 932
-5 264
0
0
1 173 301

-16 418

Oppr.budsj.
2017
11 471
86 756
196 529
236 175
72 752
144 272
88 408
151 736
39 328
34 046
27 735
12 724
67 344
-13 005
0

Regnskap
2016
9 998
103 862
185 395
231 830
67 892
129 452
81 951
127 531
34 414
29 880
-2 211
9 910
60 669
724
0

1 156 272

1 071 297

Totalt sett er det et mindreforbruk på 16,4 mill. på virksomhetene. Virksomhetene
Familiens hus og Kommunal drift har merforbruk i forhold til budsjett. De øvrige har
mindreforbruk. Hvis man ser bort fra Felles inntekter og utgifter vil mindreforbruk til
virksomhetene ligge på 11,1 mill.













Politisk ledelse har et totalt mindreforbruk på 0,5 mill. som i hovedsak skyldes
mindreforbruk knyttet til formannskapets reserverte tilleggsbevilgning og
valgavvikling.
Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk på 1,7 mill. pr. 31.12.2017. Før
avsetning til disposisjonsfond var det et mindreforbruk på 3,3 mill. Mindreforbruket
skyldes i hovedsak vakanser og redusert bruk av vikarer ved sykdom samt
mindreforbruk kurs/annonser.
Barnehage har et totalt mindreforbruk på 1,3 mill. pr. 31.12.2017. Dette er bedre
enn anslått i økonomisk rapport 2 og skyldes i hovedsak at merinntak av barn ikke
utløste økt tilskudd til private barnehager eller økt bemanning i kommunale
barnehager.
Skole har et totalt mindreforbruk på 2,8 mill. pr. 31.12.2017. I økonomisk rapport 2
ble det forventet budsjettbalanse. Mindreforbruket skyldes i hovedsak større
statstilskudd enn budsjettert.
Familiens hus har et totalt merforbruk på 2,2 mill. pr. 31.12.2017. Som varslet i
økonomisk rapport 2 var det usikkerhet knyttet til endringer i barnevernsplasseringer
ut året. I siste tertial er det ni nye akuttplasserte barn i beredskapshjem (7) og
institusjon (2) og to foreldre/barn-plasseringer i tillegg til en ny
fosterhjemsplassering. I disse sakene påløper også utgifter til etablering og samvær
mm. I tillegg var forventet mindreforbruk på hjelpetiltak lavere enn forutsatt i august.
Helse og bistand har et totalt mindreforbruk på 2,9 mill. pr. 31.12.2017. Før
avsetning til disposisjonsfond var det et mindreforbruk på 3,8 mill., bedre enn
forutsatt i økonomisk rapport 2. Dette skyldes hovedsakelig vakanser og at refusjon
ressurskrevende brukere ble høyere enn forutsatt i økonomisk rapport 2.
Hjemmebaserte tjenester har som forventet i økonomisk rapport 2 tilnærmet
budsjettbalanse pr. 31.12.2017. Før avsetning til disposisjonsfond hadde
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virksomheten et mindreforbruk på 0,9 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at
utgifter til ressurskrevende brukere ble lavere enn anslått.
Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg har budsjettbalanse pr. 31.12.2017
som varslet i økonomisk rapport 2. Før avsetning disposisjonsfond har virksomheten
et mindreforbruk på 1,3 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak ikke-budsjettert
refusjon ressurskrevende tjenester.
NAV har budsjettbalanse pr. 31.12.2017. Før avsetning til disposisjonsfond hadde
virksomheten et mindreforbruk på 3,8 mill. Dette skyldes hovedsakelig mindreforbruk
på flyktningeområdet.
Kultur har et mindreforbruk på 1,3 mill. pr. 31.12.2017, bedre enn forutsatt i
økonomisk rapport 2. Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindreutgifter på lønn. Før
bruk av disposisjonsfond hadde virksomheten et merforbruk på 1 mill.
Kommunal drift har et merforbruk på 0,7 mill. pr. 31.12.2017, svakere enn varslet i
økonomisk rapport 2. Merforbruket skyldes i hovedsak vinterdrift og parkvesen.
Kommunal forvaltning har et mindreforbruk på 2,0 mill. pr. 31.12.2017, som er 2,0
mill. bedre enn forventet i økonomisk rapport 2. Dette skyldes blant annet at flere
avdelinger jobber både innenfor og utenfor selvkostområdet. Selvkostområdet blir
balansert ved årets slutt og er dermed ikke hensyntatt i økonomisk rapport 2.
Eiendomsforvaltningen har i 2017 et totalt mindreforbruk på 0,9 mill. pr. 31.12.2017,
bedre enn forventet i økonomisk rapport 2.
Felles inntekter og utgifter har et totalt mindreforbruk på 5,3 mill. pr. 31.12.2017
som i hovedsak skyldes endringer på pensjonsområdet.

Det vises for øvrig til avviksforklaringer på de ulike virksomhetene.

2.5 Finans
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner har et mindreforbruk på 3,2 mill. Av dette
utgjør merinntekter (innskuddsrenter) på bankinnskudd og meravkastning på finansielle
omløpsmidler 3,0 mill. Dette skyldes i hovedsak høyere avkastning enn ventet på
kommunens aksjefond og høyere likviditet enn budsjettert.
Ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål
Alle midler til driftsformål og ledig likviditet er plassert som innskudd i bank. Kommunens
hovedbankavtale gir en innskuddsrente på 3 mnd. NIBOR + 0,36 %. For innskudd
overskytende 400 mill. er renten 3 mnd. NIBOR. Det ble i august plassert 100 mill. i
overskuddslikviditet på plasseringskonto i Gjensidige bank. Innskuddsrenten her er
vesentlig bedre enn i hovedbankavtalen og særlig i perioder hvor en har over 400 mill. i
innskudd. Figuren under viser utviklingen for kommunens bankinnskudd i 2017 og 2016.
Gjennomsnittlig bankinnskudd i 2017 var 436 mill. mens det var budsjettert med et
gjennomsnitt på 300 mill. Likviditeten ble gjennomgående høyere enn forventet på grunn
av forsinket fremdrift på kommunens investeringsprosjekter.
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Låneportefølje
Lån/ISIN

Långiver/motpart

Inngående
balanse

Nytt
låneopptak

Ekstraordinært
avdrag

Avdrag

Utgående
balanse

Obligasjoner
10735004

Dnb

Sum obligasjoner

157 887

157 887

157 887

157 887

Sertifikater
10802861

Nordea

34 171

- 34 171

250 000

10776263

Dnb

10782915

Dnb

250 000

10788995

Dnb

220 226

20160300

KBN

220 226

20160561

KBN

250 000

20170276

KBN

250 000

Sum sertifikater

720 226

34 171

- 34 171

720 226

Ordinære lån
113507891

Husbanken

1 379

- 230

1 149

115143455

Husbanken

1 875

- 84

1 791

20120131

KBN

155 135

20160449

KBN

301 500

83175025076

KLP

94 865

250 000
- 10 768
- 836

- 9 608

470 332

94 865

- 11 917

- 9 608

543 671

1 348 445

129 036

- 46 089

- 9 608

1 421 784

Formidlingslån

164 964

50 000

- 7 532

Sum lånegjeld

1 513 409

179 036

- 53 620

Sum ordinære lån
Sum investeringslån

10 444

290 732

207 432
- 9 608

1 629 217

Som det fremgår av tabellen under er andel av lånegjeld som forfaller innen 12 måneder
noe redusert sammenlignet med inngangen til 2017, dette fordi årets låneopptak var
ordinære lån med lange løpetider. En oppnår for tiden bedre vilkår på lån med korte
løpetider og refinansieringsrisikoen vurderes å være lav. En har likevel den siste tiden
sett en bedring i lån med lengre løpetider og lavere kredittmarginer. En vil derfor søke å
refinansiere noe av sertifikatgjelden i 2018 med lån med lengre løpetider. Ellers bidrar
god spredning på forfallene og god likviditet til at refinansieringsrisikoen anses å være
håndterlig.
Låneporteføljen er sammensatt i henhold til finansreglementets bestemmelser.
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Nøkkeltall (1000 kr)

Krav finansreglement

Samlet lånegjeld (1000 kr.)
Største enkeltlån
Låneforfall innen 12 mnd.
Gjennomsnittlig rente låneportefølje
Markedsrente - 5 års swap
Gjennomsnittlig løpetid lån

Maks 25 % av samlet lånegjeld

1.1.2017

31.12.2017

1 513 409
19,9 %
47,6 %
2,30 %
1,55 %
6,8 år

1 629 217
17,8 %
44,2 %
2,10 %
1,54 %
7,6 år

Restgjeld selvkostinvesteringer

413 588

Restgjeld startlån
Beregningsgrunnlag rentekomp.

207 432
112 709

Lånegjeld til vurdering rentesikring*
Fastrenteandel > 1 år
Durasjon

*
Minimum 20 %, maks 80 %*
Minimum 0,5 år, maks 5 år

895 487

38,1 %*
2,6 år*

56,2 %
3,5 år

*I henhold til revidert finansreglement måles fastrenteandel og durasjon(gjennomsnittlig
rentebindingstid) kun på gjeld(ikke-rentabel gjeld) hvor renteutgifter dekkes av
kommunen. Tidligere ble fastrenteandel og durasjon målt på samlet lånegjeld,
nøkkeltallene pr. 31.12.2017 er dermed ikke direkte sammenlignbare med 1.1.2017. For
gjeld (rentabel gjeld) hvor renteutgifter dekkes av eksterne (selvkostinvesteringer,
startlån og rentekompensasjon), skal renten være flytende, eller med inntil 12 mnd.
rentebinding jf. revidert finansreglement.
|

Figuren over viser kommunens rente- og kapitalbindingsforfall på kommunens innlån. For
å oppnå stabile renteutgifter bør en søke god spredning på rente- og
kapitalbindingsforfallene. Det ble ikke inngått noen nye rentesikringer i 2017.
Langsiktige finansielle aktiva
Med langsiktig finansielle aktiva menes likviditet som er atskilt fra kommunens midler
beregnet for driftsformål. Kommunens langsiktige finansielle aktiva består av
kommunens e-verks fond og avkastningsfondet.
1000 kr.
Plasseringer
Aksjefond
Obligasjoner og bank
Totalt

1.1.2017 31.12.2017 Avkastning Avkastning i %
45 511
92 284

53 020
94 559

7 509
2 275

137 794

147 579

9 785

Indeks

16,50 % 16,01 %
2,47 % 4,04 %
7,10 % 8,83 %

Indeks aksjefond: KLP World, Indeks obligasjoner: Barclays Global Agg. Corp. SR
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Plasseringer Ramme finansreglement

1.1.2017 31.12.2017

Aksjefond

Strategi 40 % - Min 30 %, maks 50 %

33,0 %

35,9 %

Rentepapirer

Strategi 60 % - Min 50 %, maks 70 %

67,0 %

64,1 %

Plasseringene hadde samlet en verdiøkning på 9,8 mill. i 2017.
Ved revideringen av finansreglementet ble strategivektene for aksjefond og rentepapirer
endret fra henholdsvis 30 %/70 % til 40 %/60 %.
Plasseringene er sammensatt i henhold til finansreglementets bestemmelser.

Stresstest
Balanse
mill.
31.12.2017

Aktiva/passiva
Gjeld med flytende rente

1 126

Gjeld med fast rente

EndringsDurasjon
parameter

Beregnet
effekt mill.

1%

-11

503

Samlet bruttogjeld

1 629

-11

Selvkostinvesteringer gebyrfinansiert

414

1%

4

Rentekompensasjon Husbanken

113

1%

1

Startlån

207

1%

2

Bankinnskudd
Samlet utlån, innskudd og
kompensasjoner

514

1%

5

1 248

1%

12

122

1%

1

Netto renteeksponering
Obligasjoner

95

1%

Norske aksjefond

14

-30 %

3

-4

Utenlandske aksjefond

39

-20 %

-8

Netto valutaposisjon

39

-10 %

-4

Mulig tap

-3

-18

Stresstesten viser at kommunen i liten grad vil være eksponert for endringer i renten.
For kommunens langsiktige finansielle aktiva vil derimot konsekvensene bli større, et
markert fall i aksjemarkedet gir betydelige tap.
Finansforvaltningen er innenfor finansreglementets rammer. Forvaltningen av ledig
likviditet og gjeld tar først og fremst sikte på en lav risiko. I gjeldsforvaltningen er det
tatt noe risiko ved at man benytter lån med korte løpetider som sertifikater. Vurderingen
her er likevel at risikoen er lav og at man har fått store besparelser i forhold til risikoen.
Forvaltningen av de langsiktige finansielle aktiva legger opp til en moderat risiko. For å
kunne oppnå en tilfredsstillende avkastning på sikt er det nødvendig å ta noe mer risiko
enn for forvaltning av ledig likviditet.
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2.6 Investeringsregnskapet

Investeringsutgifter ble i 2017 på 169,8 mill. mot revidert budsjett på 250,2 mill. De
største enkeltinvesteringer i 2017 er kjøp av Ankertunet barnehage, utvidelse av
Råholtbråtan barnehage og investeringsutgifter tilknyttet Bårlidalen renseanlegg. Disse
tre prosjektene utgjør til sammen 43,8 mill. i tillegg er 10,7 mill. utgiftsført i
driftsregnskapet (deler av kjøpesum til Ankertunet barnehage) i henhold til gjeldende
regnskapsregler. Overtakelsen av barnehagen skjedde pr. 1.12.2017. De øvrige
investeringer består av mange mindre prosjekter, og prosjekter som er under oppstart.
Mindreinntekter andre overføringer skyldes hovedsakelig at kommunen ikke har mottatt
investeringstilskudd for Vilberg kompetansesenter (byggetrinn 1) på 13,0 mill. Midlene
forventes mottatt i 2018.
Det vises for øvrig til eget investeringsvedlegg med kommentarer pr. prosjekt.
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2.7 Balanseregnskapet
Note

Regnskap 2017 Regnskap 2016

i 1000 kr.

EIENDELER
(A) Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Konserninterne langsiktige fordringer
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Sum anleggsmidler
(B) Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Konserninterne kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Derivater
Kasse, postgiro, bankinnskudd
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER (A + B)

1 679 864
70 445
147 011
0
42 088
1 364 147
3 303 555

1 615 684
65 400
141 408
0
38 615
1 259 822
3 120 929

116 660
0
17 206
53 004
0
94 559
0
542 310
823 740
4 127 294

151 156
0
17 920
45 511
0
91 927
0
416 560
723 073
3 844 002

EGENKAPITAL OG GJELD
(C) EGENKAPITAL
Disposisjonsfond
3
Bundne driftsfond
3
Ubundne investeringsfond
3
Bundne investeringsfond
3
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i investeringsregnskapet
Udekket i investeringsregnskapet
Kapitalkonto
4
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)
Sum egenkapital

-303 839
-40 744
-27 651
-41 544
-35 770
0
0
0
-132 990
-10 085
15 538
-577 085

-268 300
-38 027
-27 654
-38 094
-25 903
0
0
0
-111 875
-10 085
15 538
-504 400

(D) GJELD
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelse
5
Ihendehaverobligasjonslån
Ihendehaverobligasjoner med forfall i neste regnskapsår
Sertifikatlån
Andre lån
12
Konsernintern langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld

-1 634 191
-157 887
0
-720 226
-751 104
0
-3 263 408

-1 569 175
-157 887
0
-720 226
-635 296
0
-3 082 584

Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Konsernintern kortsiktig gjeld
Derivater
Premieavvik
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D)

0
-286 773
0
0
-29
-286 801
-3 550 209
-4 127 294

0
-256 908
0
0
-110
-257 018
-3 339 602
-3 844 002

92 843
0
7 464
-100 307
0

73 530
0
7 410
-80 940
0

(E) MEMORIAKONTI
Ubrukte lånemidler
Ubrukte konserninterne lånemilder
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene
SUM MEMORIAKONTI

15
15

5

5
8
8
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Eiendeler består av anleggsmidler og omløpsmidler.
Anleggsmidler består av faste eiendommer, utstyr, maskiner og transportmidler. I tillegg
inngår utlån (startlån) samt aksjer og andeler som ikke benyttes til aktiv forvaltning og
pensjonsmidler. Anleggsmidler utgjør 3 304 mill.
Omløpsmidler består av bankinnskudd, kortsiktige fordringer, aksjer og obligasjoner som
benyttes i aktiv forvaltning i tillegg til premieavvik pensjon. Bankinnskudd utgjorde 542
mill. mot 417 mill. i 2016. Ubrukte lånemidler inngår i bankinnskudd med 92,8 mill.
Nedenfor vises utvikling av kortsiktige fordringer i kommunen som gjelder kommunale
krav gjennom faktureringssystemet med restanser de ulike år.
FORFALTE RESTANSER OG AVSKRIVNINGER PÅ KOMMUNALE AVGIFTER, LEIER M.M.
(hele 1000 kr)
2013
2014
2015
Pr dato
Restanse kommunale krav 31.12.
Forfalte restanser før avskrivning
Avskrivninger *
Forfalte restanser etter avskrivninger
Salgsinntekter
Endring i % i forfalte restanser etter årets avskrivning
Avskrivning i % av salgsinntekter
Aktiv restanse i % av salgsinntekter

31.12.13
17 728
9 242
415
8 827
175 216
-9,3 %
0,2
5,0 %

31.12.14
13 410
9 150
452
8 698
187 703
-1,5 %
0,2
4,6 %

2016

31.12.15
16 779
12 421
1 239
11 181
191 450
28,6 %
0,6
5,8 %

31.12.16
16 583
9 747
1 173
8 573
200 038
-23,3 %
0,6
4,3 %

2017
31.12.17
18 507
10 815
735
10 080
214 765
17,6 %
0,3
4,7 %

* Avskrivninger skjer i faktureringssystemet året etter at avskrivningen er bokført i regnskapet.

Gjennomsnittlig løsningsgrad for innfordring av misligholdte krav for alle oppdragsgivere
pr 31.12.2017 er 97,8 %. Løsningsraden er høyest på innfordring av kommunale
eiendomsgebyrer med 98,9 %. Den høye løsningsgraden på kommunale
eiendomsgebyrer skyldes aktiv bruk av legalpanteretten og særnamskompetansen og
god oppfølging av restansene.
Løsningsgraden på husleie er 89,7 % pr. 31.12.2017. Husleie har en tyngre
brukergruppe som krever mer tid og tverrfaglig samarbeid med bl.a. økonomisk rådgiver,
NAV, kommunal eiendomsforvaltning, kemnerkontoret for å finne løsninger. Mange som
bor i kommunale boliger har store utfordringer og dårlig betalingsevne og trenger
oppfølging. Flere av leietakerne har skrevet under på frivillig husleietrekk på ytelser fra
NAV. Pr. 31.12.2017 var det ca. 40 personer (0,25 mill.) som følges opp månedlig.
Som følge av godt tverrfaglig samarbeid er restansen over tid redusert og det har blitt
færre fravikelser av boliger.
Oversikt over igangsatte rettslige innfordringstiltak totalt:
Tiltak
Begjæringer sendt Namsmann
(Herav antall fravikelser av bolig)

Antall
Antall

2015
110
(7)

2016
81
(3)

2017
90
(5)

Utleggstrekk (særnamskompetanse)

Antall

104

114

124

Betalingsavtaler
Begjæringer om tvangssalg sendt til
tingretten

Antall

32

19

16

Antall

8

10

4

Fondsmidler
Totale fondsmidler i kommunen er pr. 31.12.2017 413,8 mill. Fondsmidlene er sammen
med kommunens mindreforbruk og kapitalkonto kommunens egenkapital. De største
bundne driftsfondene (9,8 %) er fra selvkostfond og øremerkede midler. Bundne
investeringsfond (10,0 %) er i stor grad innbetalte avdrag på startlånene.
Ubundne investeringsfond (6,7 %) er i hovedsak midler til investeringer slik som kapital-,
bolig- og tomtefond samt momskompensasjon investeringer.
Disposisjonsfond (73,4 %) består i hovedsak av e-verksmidler inklusive avkastning,
premiefond pensjon, renterisikofond og udisponerte fondsmidler inklusive deler av
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tidligere års mindreforbruk. Avsatt mindreforbruk innenfor rammen av regnskapsskjema
1B og finansreglementets punkt 8-1 utgjør 8 mill. av disposisjonsfondet, jf. note 3.
Ubenyttede avsatte midler til merket disposisjonsfond i 2016 er overført generelt
disposisjonsfond med 6 mill. i 2017.
Kommunens kapitalkonto er 133 mill. i 2017. Dette er en økning fra 2016 på 21 mill.
Kapitalkonto viser kapitalstrømmer i kommunes bevilgningsregnskap gjennom året.
Økningen av kapitalen skjer ved aktivering av nye maskiner, utstyr, aksjer og lignende.
Reduksjon av kapitalen skjer ved bruk av eksterne lån og ned- og avskrivninger anlegg.
Det finnes flere variabler og det henvises derfor til note 4 i regnskapet.
Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld har økt med 181 mill. til 3,26 mrd. i 2017. Pensjonsforpliktelser inklusiv
arbeidsgiveravgift utgjør 1,63 mrd. av dette. Tabellen under viser utviklingen i langsiktig
gjeld. Det vises til note 18 i regnskapet for fordeling mellom formidlingslån/startlån og
investeringslån.
Langsiktig gjeld
31.12.2017 31.12.2016

Tall i 1000 kr

Lånegjeld

1 629 217

1 513 409

Pensjonsforpliktelser

1 600 770

1 530 918

33 421

38 258

3 263 408

3 082 585

Arbeidsgiveravgift netto pensjonsforpliktelse
Sum langsiktig gjeld

Likviditet og arbeidskapital
Arbeidskapital betegnes som differanse mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.
Nøkkeltallet indikerer kommunens evne til å betale løpende forpliktelser gjennom året.
Figuren under viser utviklingen i kommunens arbeidskapital de siste fem årene.

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad. Likviditetsgrad 1
(omløpsmidler/sum kortsiktig gjeld) bør være større enn 2 og likviditetsgrad 2 (mest
likvide midler/kortsiktig gjeld) bør være større enn 1. Ut i fra anbefalingene for
likviditetsgrad har kommunens likviditet vært tilfredsstillende de siste årene.
Årstall

2013

2014

2015

2016

2017

Likviditetsgrad 1

3,1

2,4

2,8

2,8

2,9

Likviditetsgrad 2

2,3

1,2

1,7

1,6

1,9
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2.8 Selvkost
Oversikt etterkalkyle selvkost viser at oppmåling ikke har hatt full selvkostdekning og må
dekke underskudd i kommende år. Byggesak hadde godt resultat i 2017 og dekket opp
det fremførbare underskuddet på 0,9 mill. fra tidligere år. Ellers oppnådde ikke avløp,
oppmåling, septik og regulering kostnadsdekning i 2017. For avløpsområdet er det
tidligere år bygd opp selvkostfond for å kunne dekke fremtidige økte kapitalkostnader og
dermed gi en noe jevnere prisutvikling for abonnentene.
2017
Etterkalkyle selvkost

Vann

Gebyrinntekter

Avløp

Renovasjon

Feiing

Septikk

Reguleri
ngsplane

Byggesak

Oppmåling

21 400

40 487

23 928

3 698

3 311

759

6 754

3 675

1 079

2

476

96

83

218

56

25 075

41 567

23 930

4 174

3 407

843

6 972

2 839

Direkte driftsutgifter

15 636

20 200

23 138

3 603

3 962

1 466

4 818

2 545

Avskrivningskostnad

3 414

18 494

193

Kalkulatorisk rente (1,98 %)

1 459

6 535

32

Indirekte netto driftsutgifter

1 032

1 365

346

Indirekte avskrivningskostnad

25

25

Indirekte kalkulatorisk rente (1,98 %)

17

17

21 583
3 492

46 636
- 5 069

23 496
433

Resultat

3 492

- 5 069

Kostnadsdekning i %

116 %

Selvkostfond 01.01

4 498

Øvrige driftsinntekter

Driftsinntekter

Driftskostnader
Foreløpig resultat

148

2 783

39
4

159

170

1 124

441

7

7

15

33

20

5

5

10

23

14

3 751
423

4 359
- 952

1 661
- 818

5 999
974

3 063
- 224

433

423

- 952

- 15

974

- 224

89 %

102 %

111 %

78 %

51 %

116 %

93 %

16 084

940

1 702

1 412

15

433

423
- 952

- 15

+ Subsidiering

803

+ Avsetning til selvkostfond

3 492

- Bruk av selvkostfond

- 5 069

+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,98 %)

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)

107

124

268

23

38

19

-8

8 113

11 283

1 396

2 163

479

99

Fremførbart underskudd 01.01

- 867

+ Inndekning av fremførbart underskudd
- Underskudd til fremføring

- 80

867
- 224

- Kalkulert rente fremførbart underskudd (1,98 %)

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)

-4

- 307
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2.9 Nøkkeltall og sammenligninger (foreløpige tall pr. 15.
mars)
For 2017 er denne disse nøkkeltallene
kommunetall, hvis ikke annet er
kommentert.

Netto driftsresultat ligger på 3,1 % av
brutto driftsinntekter. Fylkesmannens
anbefaling er at kommunene bør ligge på
3 % over tid.

Utgifter til sosialtjenesten pr. innbygger
20-66 år utgjorde kr. 3 376 i 2016. I
2017 økte denne til 3 489.

Netto lånegjeld pr. innbygger er
kr. 56 370. Netto lånegjeld pr. innbygger
er fra 2017 høyere enn Kostragruppe 13,
men lavere enn fylket og landet.

I 2016 var utgiftene kr. 8 840. Dette har
økt i 2017 til 10 621.

Frie inntekter er inntekter fra skatt og
rammetilskudd. Disse midlene har ingen
bindinger i forhold til lov og forskrifter. I
2016 utgjorde dette kr. 48 986 pr.
innbygger, i 2017 kr. 50 964 pr.
innbygger.

I 2016 var utgiften 2 060 og denne er
økt i 2017 til 2 242.

Side 22
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2017

Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon
pr. kommunal institusjonsplass er kr.
977 809 i 2016. I 2017 er utgiften steget
til kr 1 011 905.

3,8 % av Eidsvolls befolkning mottok
sosialhjelp i 2016. For 2017 er denne
sunket til 3,6 %. Landet for øvrig er på 4
%.

Eidsvoll ligger lavere enn kostragruppe
13, Akershus og landet, kr. 209 244 i
2016 stigende til 216 908 i 2017.

I 2016 fikk 8,6 % av elevene i
grunnskole spesialundervisning. I 2017
er andelen 8,1 %.

Andel barn med barnehageplass er
redusert fra 91,5 % i 2016 til 90,9 % i
2017.

Netto driftsutgifter var kr. 127 743 i
2016 og økt til kr. 139 189 i 2017.
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14,8 % av innbyggerne over 80 år bodde
på institusjon i 2017. Redusert fra 15,1
% i 2016.

For 2016 var antallet 70 og dette er
steget til 73 i 2017.

Utgifter til admininistrasjon og styring er
lavere enn kostragruppe 13, Akershus og
landet for øvrig. Økt fra kr. 3 239 i 2016
til kr. 3 665 i 2017.

I 2016 var det 327 pr. 1 000 innbygger
som mottok hjemmetjenester, tallet er
blitt redusert til 321 i 2017.

Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr.
innbygger 67 år (konsern) er kr. 107
901 i 2017. I 2016 var beløpet kr. 102
917.

Netto driftsutgifter grunnskole (konsern)
er økt fra kr. 71 748 i 2016 til kr. 76 462
i 2017.
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Gjennomsnitlig gruppestørrelse 1.-10.
årstrinn økte fra 15,3 i 2016 til 15,4 i
2017.

Nøkkeltallet (konsern) er redusert fra kr.
1 725 pr. innbygger i 2016 til kr. 1 666 i
2017.

10,8 % av barn i alderen 6-15 år var
elever ved kulturskolen i 2017, en
økning fra 10,4 % i 2016.
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2.10 Befolkningsutvikling 2017

Figur 2-1 Prosentvis befolkningsvekst i ØRU-kommunene, fylket og landet i 2017 (Kilde: SSB)

Folketallet i Eidsvoll 1.1.2018 var på 24 647 personer. Eidsvoll kommune hadde en
befolkningsvekst i 2017 på 1,0 % (232 personer). Dette er betydelig lavere enn foregående
år, og også lavere enn i regionen for øvrig, men fortsatt litt over landet som helhet. Den lave
befolkningsveksten fremstår som tilfeldig svingning og det er ikke noe som tyder på at
prognosene bør endres. Ytterligere vekst i årene fremover vil kreve store
grunnlagsinvesteringer.

Figur 2-2 Endringer i befolkningens alderssammensetning (Kilde: SSB)

I 2017 var det størst økning i aldersgruppene mellom 20 og 80 år, og i forhold til behovet for
kommunale tjenester kan det være spesielt verd å merke seg at den betydelige økningen i
Side 26
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2017

gruppen «unge eldre» - 67-79 år fortsetter. Det var en forholdsvis stor nedgang i gruppa
under ett år.

Figur 2-3 Aldersfordeling (Kilde: Folkemengde SSB)

Figur 2-4 Kilde Kommunefakta SSB

Utvikling i folkehelse
Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over
helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jf. lov om folkehelsearbeid.
Statistikken er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og tallene er hentet fra oktober 2017.
Nytt tema for 2018 er rusmidler/alkohol. Eidsvoll har ikke gjennomført Ungdataundersøkelsen og det mangler derfor noe data på dette området.
Befolkning
I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i landet som helhet.
Levekår
 Kommunen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet når det gjelder andelen barn
(0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt. Lav inntekt defineres her som under
60 prosent av nasjonal medianinntekt.
 Andelen barn (0-17 år) som bor trangt er lavere enn i landet som helhet. Trangboddhet
defineres her ut ifra boligens areal og antall rom.
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Miljø
Ungdata-undersøkelsen er ikke gjennomført i kommunen i perioden 2015-2017.
Skole
 Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er ikke entydig forskjellig fra landet som
helhet. Kommuneverdien kan imidlertid skjule stor variasjon mellom skoler. Tallene er
hentet fra Elevundersøkelsen.
 Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet. I Kommunehelsa
statistikkbank framgår det hvordan frafallet i kommunen varierer med foreldrenes
utdanningsnivå.
Levevaner
 Ungdata-undersøkelsen er ikke gjennomført i kommunen i perioden 2015 2017.
 Tall for alkoholomsetningen i kommunen er presentert i folkehelsebarometeret.
Statistikken er basert på omsetningen i dagligvarebutikker i kommunen og vinmonopol i
regionen. I kommuner med mye grensehandel kan tallene gi et skjevt bilde av
alkoholforbruket. Det er delvis tatt hensyn til handelslekkasje mellom kommuner, turisme
og tilgjengelighet til vinmonopol, se Kommunehelsa statistikkbank
http://khs.fhi.no/webview.
 Tallgrunnlaget er utilstrekkelig for å vise andelen som oppgir at de minst én gang siste 12
måneder har brukt cannabis.
Helse og sykdom
 Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste utdanning og
de som har videregående eller høyere utdanning, er ikke entydig forskjellig fra
landsnivået. Forskjellen i forventet levealder er en indikator på sosiale helseforskjeller i
kommunen.
Andre viktige funn i folkehelseprofilen
 Alkohol kjøpt i dagligvarebutikker i kommunen og på Vinmonopol i regionen, omregnet til
liter ren alkohol pr. innbygger pr. år for aldersgruppen 15 år og eldre, er lavere enn både
fylket og landet.
 Personer i aldersgruppen 30-39 år med videregående eller høyere utdanning er lavere
enn ellers i landet.
 Frafall i videregående skole er høyere enn ellers i landet, men redusert fra 30 % (2014)
til 25 % (2017).
 Eidsvoll har flere med laveste mestringsnivå i regning på 5. trinn enn ellers i landet.
 Forventet levealder for både kvinner og menn er lavere enn ellers i landet.
 Antallet personer med hjerte-/karsykdommer med behov for behandling i sykehus er
redusert sammenliknet med 2015 og 2016.
 Antall personer med påvist lungekreft er redusert sammenliknet med 2015 og 2016.
 Antall personer med psykiske lidelser i aldersgruppen 15-29 år er høyere enn ellers i
landet.
Hele folkehelseprofilen kan lastes ned her:
https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0237&sp=1&PDFAar=2018
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2.11 Etikk, tilsyn og internkontroll
Etikk
Kommunen har vedtatt etiske retningslinjer i 2012. Retningslinjene gjelder både for ansatte
og politikere.

Informasjonssikkerhet og personvern
Eidsvoll kommune har hatt stedlig personvernombud siden 2011. Personvernombudets
oppgave er å bidra til at personvernsikkerheten blir overholdt i organisasjonen, føre oversikt
over behandlinger, bistå de registrerte med å ivareta deres rettigheter, være et bindeledd
mellom kommunen og Datatilsynet, samt å avklare større saker ved spørsmål om
personvernsikkerhet.
I 2017 er følgende saker drøftet med Datatilsynet:
 Samarbeidsmøte med Datatilsynet om databehandleravtaler.
 Krav til avviksrapportering til Datatilsynet ved brudd på personvernsikkerheten.
 Bestemmelser for bruk av søkernes registreringsnummer i UDIs datasystem (DUFnummer).
 Oppbevaring av elevmapper etter at formålet er oppfylt.
 Som gjelder de nye personvernreglene (GDPR), gjeldende fra mai 2018:
o Krav til databehandleravtaler.
o Rolleavklaring for personvernombud.
o Krav om personvernombud hos databehandlere.
o Krav til avviksrapportering ved brudd på personvernsikkerheten.
o Kameraovervåking.
o Utlevering av personopplysninger til andre behandlingsansvarlige.
o Sanksjoner ved brudd på personvernsikkerheten.
I 2017 er følgende tiltak gjennomført/startet opp:
 Sikkerhetstiltak i nasjonal sikkerhetsmåned.
 Internkontroll.
 Opplæring, e-læringskurs og quiz i informasjonssikkerhet.
 Opplæring i de nye personvernreglene (GDPR).
 Etablering og revisjoner av databehandleravtaler.
 Meldt og fulgt opp avvik.
 Foredrag til virksomhetslederne ved Roar Thon fra nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
om informasjonssikkerhet og personvernsikkerhet.
 Program med informasjon- og personvernsikkerhet ved flere skoler.

Kvalitetssystem og internkontroll
Kvalitetssystemet TQM er kommunens helhetlige kvalitetssystem. TQM er et viktig verktøy
for ansatte for å sikre at innbyggerne i kommunen skal oppleve forutsigbarhet og trygghet
ved at tjenestene de mottar er i samsvar med myndighetskrav, vedtak og retningslinjer og
definert kvalitet. Kvalitetssystemet skal også bidra til at kommunen er en lærende og effektiv
organisasjon hvor systematisk og kontinuerlig forbedring av tjenesteutøvelsen gis høy
oppmerksomhet. Avvik, observasjoner og forslag til forbedringer av forhold skal registreres
og følges opp som del av systemet.
I 2017 har alle virksomheter og staber jobbet med å skrive og legge inn prosedyrer, samt ta i
bruk avviks- og hendelsesmodulen. Kvalitetssystemet hadde en større oppgradering i slutten
av 2016, og mye av 2017 ble derfor brukt til opplæring i ny versjon. Det har i 2017 vært
avholdt kurs og opplæring i virksomhetene med særlig fokus på melding og behandling av
hendelser. Det er utarbeidet en rekke måleparemeter innenfor avviksrapportering, slik som
vold og trusler, uønsket seksuell oppmerksomhet- og trakassering. Kvalitetskoordinator har
løpende hatt orientering om arbeidet i ledergruppen, i AMU, samt til hovedverneombudene og
tillitsvalgte. I samarbeid med de andre ØRU-kommunene er det jobbet med oppstart av ny
risikomodul for å kartlegge risiko.
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En arbeidsgruppe på tvers av helse- og omsorgsvirksomhetene har jobbet med å utarbeide
felles prosedyrer. I forbindelse med arbeidet med å skrive og lage prosedyrer og behandle
hendelser, har det kommer det frem flere effektiviserings- og forbedringsmuligheter ute i
virksomhetene.

Varsling
Det er meldt tre varslingssaker i 2017 som er behandlet i 2018.

Tilsyn/forvaltningsrevisjoner/Klagesaker behandlet av fylkesmannen
Virksomhet
Helse og bistand
Ås skole/Eidsvoll
kommune

Tilsyn fylkesmannen

Pålegg/merknader

Farmasøytisk tilsyn
legemiddelhåndtering
Felles nasjonalt tilsyn
forvaltningskompetanse

Ingen avvik, noen merknader og
tiltak er iverksatt

NAV Eidsvoll

Sosialtjenestelovens §§ 18,19
og 20

Avløp

Tilsyn

Avvik lukket
Lovbrudd 1)Kommunen sikrer ikke
gjennom systematisk styring og
kontroll at søknader om økonomisk
stønad behandles i henhold til lov- og
forskriftskrav.
Lovbrudd 2) Kommunen sikrer ikke at
bruk av vilkår i vedtak om økonomisk
stønad oppfyller lov- og
forskriftskrav.
Merknad: NAV-kontoret har et
forbedringspotensial i utformingen av
vedtakene.
Avvik ikke lukket. Ny frist 1.5.2018.

Virksomhet

Andre tilsyn

Sentraladministrasjonen/hele
kommunen

Folkehelsearbeid

Alle skoler

Godkjenning etter forskrift om
miljørettet helsevern

Vann

Mattilsynet

Eiendomsforvaltningen

Tilsyn fra arbeidstilsynet
på Byggherreforskriften i
prosjekteringsfasen Vilberg
Ungdomsskole.

Ingen avvik.

Tilsyn fra Miljørettet helsevern
ved Råholt bad

Avvik på internkontroll er avdekket,
spesielt gjelder dette for rutiner ved
påvisning av kimtall og
avvikshåndtering. Det arbeides med
tiltak.

Eiendomsforvaltningen

Virksomhet
Veg/park

Forvaltningsrevisjon
Romerike revisjon IKS

Pålegg/merknader
Ingen avvik/merknader, men revisjon
gir anbefalinger knyttet til
kommunens folkehelseutfordringer
Manglende radonmålinger
Manglende vedlikeholdsplan
Manglende renholdsplan
Det arbeids med tiltak.
Pålegg om utskiftingstakt på 2 %
innen 2021, samt ulike pålegg om
retting av avvik. Det arbeides med
tiltak.

Pålegg merknader
Endring i rutiner i forbindelse med
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vurdering av om vegutgifter er
vedlikehold eller investering.

Barnehage

Klagesaker hos
fylkesmannen
3

Helse og bistand

5

Hjemmebaserte
tjenester

2

Skole

4

PPT

1

Barneverntjenesten

17

Virksomhet

NAV Eidsvoll
Vilberg
kompetansesenter
Kommunal
forvaltning

8 saker fra 2017, behandlet
i 2017
6 saker fra 2017, behandles
i 2018
2

7

Resultat
Klager fikk medhold i en sak
Klager fikk medhold i en sak. Fire
saker er ubehandlet.
Klager fikk medhold i en sak. En
sak er ubehandlet.
Klagerne fikk delvis medhold i alle
sakene
Klager fikk medhold i saken.
Klager fikk medhold i åtte saker, to
lovbrudd, sju er ikke ferdig
behandlet.
En stadfestet fra fylkesmannen,
venter på svar på sju saker. Seks
saker er ikke ferdig behandlet.
En sak er avsluttet i minnelighet.
Klager fikk delvis medhold i en sak.
Klager fikk ikke medhold i 5 saker,
en sak er opphevet og en i retur fra
FM for ny behandling.

Status klagesaker fra 2016 med svar fra Fylkesmannen i 2017
Svar fra Fylkesmannen
Saker oversendt i 2016:
foreligger i 2017
3
Klager fikk ikke medhold i to saker,
Helse og bistand
delvis medhold i en sak.
Hjemmebaserte
1
Klager fikk medhold
tjenester
Klager fikk ikke medhold i noen av
NAV Eidsvoll
2 saker fra 2016
sakene

Kommunal klagenemd
I 2017 var det seks møter i kommunale klagenemnd. Ni saker ble behandlet og ingen fikk
medhold.

Startlån og boligtilskudd til etablering/tilpasning
122 søknader behandlet.
96 søknader gitt avslag.
22 utbetalte startlån, 27,9 mill. pr. 31.12.2017.
2 utbetalt tilskudd til etablering, 0,2 mill. pr. 31.12.2017.
3 utbetalte tilskudd til tilpasning, 0,3 mill. pr. 31.12.2017.

Beredskap/hendelser
Eidsvoll kommune gjennomførte en intern beredskapsøvelse i januar 2017, kommunen
avventer evaluering fra fylkesmannen.
Det har vært en alvorlig hendelse som har medført etablering av kriseledelse.
Psykososialt kriseteam har hatt 7 utrykninger i 2017.

E-handel
Bruken av Unit4 innkjøpsmodul har økt betydelig i 2017. Virksomhetene måles på hvor stor
andel av innkjøpene i kroner som er gjort gjennom innkjøpsmodulen når det gjelder
leverandørene som ligger på e-handelsplattformen (IBX).
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For virksomhetene er ikke målet om 100 % bruk av e-handelsplattformen nådd. Det har vært
visse tekniske utfordringer med innkjøpsmodul i Unit4 har som har ført til at målet inntil
videre ikke har vært oppnåelig.
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2.12 Medarbeidere
Årsverk
Årsverk
2015
Vedtatte årsverk i handlingsplan

Årsverk
2016

1 122

Årsverk
2017

1 153

Endring i årsverk
2016-2017

1 227

6,42 %

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i november 2017 med en gjennomsnittsskår for
hele kommunen på 4,2 og med en oppslutning på 78 %. Måltallet for resultatet av
medarbeiderundersøkelsen i 2017 var 4,2, det samme som landssnittet.
Høyest gjennomsnittskår får faktoren ”prososial motivasjon” (være motivert til å gjøre noe
nyttig og verdifullt for andre) med 4,7 i skår tett fulgt av ”fleksibilitetsvilje” med 4,5 i skår.
Lavest gjennomsnittskår får faktoren ”relevant kompetanseutvikling” med 3,7 i skår.
Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplaner for oppfølging og videre arbeid.

Heltid/deltid
Ansatte fordelt på årsverk pr. ansatt *) og kjønn. Prosentandel pr. 1. desember i det enkelte
år.
Årsverk pr. ansatt
0-24,9 %

25-49 %

50-74,9 %

75-99,9 %

100 %

Kjønn
Kvinner
Kvinner
Menn
Kvinner
Kvinner
Menn
Kvinner
Kvinner
Menn
Kvinner
Kvinner
Menn
Kvinner
Kvinner
Menn

og menn

og menn

og menn

og menn

og menn

2015
Prosent
9
8,6
10,9
8
7,2
11,2
15,3
17,4
6,9
19
21,7
8
48,6
45,1
63

2016
Prosent
8,1
7,1
12,4
8,4
8,8
6,8
15,3
16,5
10,4
19
22,1
6
49,2
45,5
64,5

2017
Prosent
7,1
6,4
10,2
7,9
7,9
7,7
14,5
15,8
9,5
20,6
22,9
11,9
49,9
47,1
60,7

*)Tabellen handler om årsverk pr. ansatt. Derfor vil for eksempel en person med to stillinger på hhv. 20 og 50 % bli
tilordnet gruppen 50-74,9 %.

Det er en positiv utvikling med reduksjon i antall reduserte stillinger, samt en økning i
stillinger fra 75 % og oppover til heltidsstillinger.

Likestilling/likelønn
Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger.
Kjønn

Kvinner og menn
Kvinner
Menn

Månedsfortjeneste
2016

Månedsfortjeneste
2017

Grunnlønn
2016

Grunnlønn
2017

39 222
39 065
39 865

40 307
40 005
41 469

37 277
36 967
38 544

38 433
37 998
40 101

Endring i
månedsfortjeneste
2016-2017
2,8 %
2,4 %
4,0 %

Endring i
grunnlønn
20162017
3,1 %
2,8 %
4,0 %

Det er en uheldig skjevhet i forhold til utviklingen i grunnlønn mellom menn og kvinner.
Dette vil tas med i vurderingen i fremtidige lønnsoppgjør.
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Demografi 55+
I følge KLP statusrapport for offentlig tjenestepensjon 4. kvartal 2017 og Statens
pensjonskasse fordeler alderssammensetningen seg slik:
 For fellesordningen er gjennomsnittsalderen 43,64 år pr. 31.12.2017.
 For sykepleiere er gjennomsnittsalderen 42,23 år pr. 31.12.2017.
 For lærere er gjennomsnittsalderen 41,96 år pr. 31.12.2017.
Alderssammensetning i Eidsvoll kommune i fellesordningen:

Alderssammensetning, pensjonsordningen for sykepleiere:

Eidsvoll kommune står ovenfor en betydelig rekrutteringsutfordring i årene fremover.
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Ressurs- og omstillingsutvalget
Alle ledige stillinger i kommunen skal godkjennes av Ressurs- og omstillingsutvalget før
utlysning og ansettelse. Utvalgets sammensetning består av arbeidsgiver- og
ansattrepresentanter. Det er avholdt 42 møter og behandlet 132 saker i løpet av året.
Sakene som er behandlet består i hovedsak av ledige stillinger, fortrinnsrett for ufrivillige
deltid/midlertidige ansatte samt omplassering til annen stilling på grunn av helsemessige
årsaker. Når det gjelder fortrinnsrett for ufrivillige deltid/midlertidige ansatte skal dette
vurderes/sjekkes ut av leder før saken behandles i utvalget.

Arbeidsnærvær
Eidsvoll kommune er en IA-bedrift. Som en del av arbeidet med inkluderende arbeidsliv har
Eidsvoll kommune utarbeidet en handlingsplan for inkluderende arbeidsliv, som oppdateres
hvert år. Tillitsvalgte og verneombud er delaktige i den årlige revisjonen av planen.
Virksomhetene fyller selv inn egne mål og planer for sitt arbeid med nærvær.
Et









viktig tiltak i 2017 har vært å ha nærvær som tema på samlinger for ledere, herunder om:
Helsefremmende ledelse
Konflikthåndtering
Grunnleggende nærværsarbeid
Hyppig korttidsfravær
Gjennomgående høyt fravær over tid
Krav- og funksjonsvurdering
Rutine for sykefraværsoppfølging
Oppsigelse på grunn av sykefravær

Arbeidet med nærvær har også vært i fokus blant tillitsvalgte og verneombud.
Verneombudene (HMS) har hatt egne samlinger i 2017 der personalavdelingen har deltatt
med sekvenser om blant annet handlingsplan for inkluderende arbeidsliv.
Eidsvoll kommune har viktig støtte hos NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten i
arbeidet med å øke nærvær. Eidsvoll kommunes ansatte får rabatt på medlemskap hos tre
ulike treningssenter i kommunen.
Eidsvoll kommune skal ha et fortsatt fokus på arbeidet med nærvær i årene som kommer.
År
Arbeidsnærvær

2015
91,4 %

2016
91,5 %

2017
90,8 %

Samlet sykefravær hentet fra kommunens lønns- og personalsystem er 9,2 % for perioden
januar til desember 2017. Tallene fra kommunens lønns- og personalsystem er basert på alle
ansatte med en på forhånd fastsatt stillingsprosent. Det vil si både faste og midlertidige
ansatte, med unntak av timelønnede og lærlinger, som har vært ansatt i hele eller deler av
året.
Til tross for en rekke igangsatte tiltak, er det en økning i fraværet. Mer presis registrering av
sykefravær i 2017 er en medvirkende faktor til økningen.

Nye uføre i 2017
KLP

SPK

Antall ansatte i
2016
10
Antall ansatte i
2016
1

Antall ansatte i
2017
12
Antall ansatte i
2017
2

Gjennomsnittsalder
2016
54,9 år
Gjennomsnittsalder
2016
43 år

Gjennomsnittsalder
2017
55,1 år
Gjennomsnittsalder
2017
51,8 år

Kommunen har en økonomisk forpliktelse for 220 uførepensjonister i Fellesordningen KLP.
Antallet omfatter også oppsatte pensjoner (inklusive refusjonspensjoner). Oppsatte pensjoner
betyr at de tidligere har vært ansatt i Eidsvoll kommune og så senere blitt ufør.
Antall uføre fra aktiv stilling er 148. Av disse er 94 helt uføre og 54 delvis uføre.
Tilsvarende for sykepleierne er tre uføre fra aktiv stilling. Én er helt ufør.
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Nye uttak av AFP i 2017
Tallene viser både helt og delvis uttak av AFP:
KLP

SPK

Antall ansatte
i 2016
19
Antall ansatte
i 2016
5

Antall ansatte i
2017
10
Antall ansatte i
2017
3

Gjennomsnittsalder
2016
63,8 år
Gjennomsnittsalder
2016
63,7 år

Gjennomsnittsalder
2017
63,7 år
Gjennomsnittsalder
2017
63,4 år

Kompetanseutvikling
Samtlige virksomheter i Eidsvoll kommune arbeider godt med kompetanseutvikling for
ansatte i virksomheten. Tiltak gjennomført i løpet av året er beskrevet nærmere under hver
virksomhet.
Det har blitt gjennomført ledersamling for virksomhetsledere og fagdag for mellomledere
med aktuelle temaer.
Lærlinger
Ved utgangen av 2017 har Eidsvoll kommune lærlinger i helsefagarbeiderfaget (9), barne- og
ungdomsarbeiderfaget (14) og kontor- og administrasjonsfaget (1). Kommunen har i tillegg
hatt 2 lærekandidater. Eidsvoll kommune legger stor vekt på god faglig kvalitet i tilbudet til
lærlingene. Det er utarbeidet et årshjul som viser faglig tilbud i læreløpet og rotasjon av
læresteder.

Sommerjobb for ungdom
Sommeren 2017 fikk 20 ungdommer sommerjobb i følgende virksomheter:
 Kommunalteknikk
 Kultur (Råholt bad)
 Skole (SFO)
 Vilberg kompetansesenter
 Eiendomsforvaltningen
Virksomhetene ga positive tilbakemeldinger på arbeidet som ble utført, og det er vedtatt at
Eidsvoll kommune skal videreføre ordningen i 2018.

Seniortiltak
Det er utarbeidet nye retningslinjer for seniorpolitiske tiltak som legger større vekt på en
individuell vurdering. Ved fylte 60 år vil Eidsvoll kommunes arbeidstagere bli invitert til intern
samling/kurs for seniorer.

Diskriminering/tilgjengelighet
Ved nye bygg tilfredsstiller Eidsvoll kommune kravene til universell utforming, jf.
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I forbindelse med oppgradering av eksisterende
bygg søkes det løsninger i tråd med kravene til universell utforming.
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3 Tjenestene
3.1 Politisk styring og kontroll
Økonomi
Politisk ledelse
Driftsinntekter
Lønn/sosiale utg
Andre driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto finans/avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Regnskap i
år
-320
5 190
7 480

Rev.bud. i år Avvik i kr
-306
-14
5 160
30
6 617
863

Rsk i % av
rev.bud.
105 %
101 %
113 %

Oppr. bud. i
år
-134
5 160
6 445

Regnskap i
fjor
-191
4 489
4 350

12 350
-1 350

11 471
0

879
-1 350

108 %

11 471
0

8 648
1 350

11 000

11 471

-471

96 %

11 471

9 998

Kommentarer økonomi
Politisk ledelse har et totalt mindreforbruk på 0,5 mill. pr. 31.12.2017, bedre enn forutsatt i
økonomisk rapport 2.
Merforbruk andre driftsutgifter skyldes utbetaling av midler til vedlikeholdsfond Fløygir etter
lovlighetskontroll. Det er et mindreforbruk knyttet til formannskapets reserverte
tilleggsbevilgning og valgavvikling.
Det er merinntekter knyttet til bruk av disposisjonsfond til Fløygir innenfor rammen av
regnskapsskjema 1B og økonomireglementet.

Kort oppsummert etter 2017




Budsjettseminar for kommunestyret og administrasjon/virksomhetsledere er gjennomført.
Stortings- og sametingsvalg 2017 ble gjennomført etter statlige retningslinjer.
Formannskapssalen og flere av de mest benyttede møterommene i rådhuset er
oppgradert.
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3.2 Sentraladministrasjonen
Økonomi
Sentraladministrasjonen
Driftsinntekter
Lønn/sosiale utg
Andre driftsutgifter

Regnskap i
år
-9 604
42 523
53 463

Brutto driftsresultat
Netto finans/avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Rev.bud. i år Avvik i kr
-7 865
-1 739
44 547
-2 024
53 987
-524

Rsk i % av
rev.bud.
122 %
95 %
99 %

Oppr. bud. i
år
-5 697
41 704
50 748

Regnskap i
fjor
-13 203
40 717
74 289

86 383
2 553

90 670
0

-4 287
2 553

95 %

86 756
0

101 802
2 060

88 936

90 670

-1 734

98 %

86 756

103 862

Kommentarer økonomi
Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk på 1,7 mill. pr. 31.12.2017. Før avsetning til
disposisjonsfond var det et mindreforbruk på 3,3 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak
vakanser og redusert bruk av vikarer ved sykdom samt mindreforbruk kurs/annonser.
Merinntekter drift skyldes i hovedsak ikke budsjetterte øremerkede midler til Husbanken og
tilskudd til lærlinger.
Mindreforbruk lønn skyldes vakanser og ikke bruk av vikarer ved sykefravær.
Avsetninger til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og
økonomireglementets punkt 8-1 utgjør 1,3 mill. og gjelder ubenyttede driftsmidler til
lærlinger, underfinansiering av KS IKT digitaliseringsprosjekt og usikkerhet knyttet til ny
finansieringsmodell ØRIK. De resterende avsetninger gjelder øremerkede tilskudd fra
Husbanken.

Måltavle
Styringsindikator/
tiltak

Resultat
31.12.2016

Ambisjonsnivå

Resultat
31.12.2017

Kommentarer

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Besvarelser på chat
Antall elektroniske
tjenester til
innbyggere
Følge opp informasjon
virksomhetene
Kurs/samlinger
innenfor lønn,
regnskap, budsjett og
innkjøp
Arbeidsnærvær totalt
for kommunen
Medarbeidertilfredshet
totalt for kommunen

35,2 %

100 %

86,4 %

14

12

17

100 %

Alle
virksomheter

10

Tilbud om 10
kurs pr. år

31

91,5 %

91 %

90,8 %

4,3

4,2

4,2

Ikke oppnådd
Oppnådd
Ikke målt
Mange kurs spesielt rettet
mot innfasing av RPW
Ikke oppnådd
Oppnådd

ØKONOMI
Avvik mellom
regnskap og budsjett
Bruk av ehandelssystem

0%

Mindre enn +/-1
%

-1,9 %

38 %

100 %

50,5 %

Ikke oppnådd
Ikke oppnådd

MEDARBEIDERE
Arbeidsnærvær SAD
Medarbeidertilfredshet
SAD

91,7 %

95,0 %

91,8 %

4,4

4,2

4,4

Ikke oppnådd
Oppnådd
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Kort oppsummert etter 2017




Rydding/listeføring av arkiv er ferdigstilt.
Stillingsannonser blir kun annonsert digitalt.
20 ungdommer fikk sommerjobb i kommunen, se kapittel 2.12.

Tjenester
Eidsvoll har fire private fastlegekontorer med til sammen 19 fastleger. Det ble i 2017
opprettet en ny hjemmel tilknyttet Råholt legesenter. I løpet av året har kommunen
gjennomført fire møter med tillitsvalgt for legene (Samarbeidsutvalget), samt ett møte med
alle fastlegene.
Arbeidsnærvær
Lavt arbeidsnærvær i Sentraladministrasjonen skyldes i hovedsak ikke arbeidsrelatert
langtidsfravær.
Kompetanseutvikling
Tre ansatte har gjennomført deltidsstudier ved høyskole; Digital sikkerhetskultur,
kommunikasjonsrådgivning og arkivakademiet.
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3.3 Barnehage
Økonomi
Barnehage
Driftsinntekter
Lønn/sosiale utg
Andre driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto finans/avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Regnskap i
år
-22 872
71 348
148 074

Rev.bud. i år Avvik i kr
-21 513
-1 359
72 825
-1 477
146 540
1 535

Rsk i % av
rev.bud.
106 %
98 %
101 %

Oppr. bud. i
år
-15 885
67 582
144 971

Regnskap i
fjor
-20 937
66 858
139 014

196 550
-154

197 851
-139

-1 301
-15

99 %
111 %

196 668
-139

184 935
461

196 396

197 712

-1 316

99 %

196 529

185 395

Kommentarer økonomi
Barnehage har et totalt mindreforbruk på 1,3 mill. pr. 31.12.2017. Dette er bedre enn anslått
i økonomisk rapport 2 og skyldes i hovedsak at merinntak av barn ikke utløste økt tilskudd til
private barnehager eller økt bemanning i kommunale barnehager. Før avsetning til
disposisjonsfond var det et mindreforbruk på 1,5 mill.
De kommunale barnehagene har et samlet mindreforbruk på 0,1 mill. Dette skyldes i
hovedsak reduserte utgifter til lønn som følge av redusert bemanning/redusert barnetall på
Stensby.
Totale utgifter til barn med spesielle behov er 13,8 mill., 0,2 mill. høyere enn forventet.
Ordinært driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2017 er som budsjettert på 128,5
mill. Det ble i 2016 avsatt 0,5 mill. til disposisjonsfond til dekning av økt tilskudd etter
korrigering av sats og telling av barn, men grunnet refusjon av tilskudd til Ankertunet som
følge av kjøp, ble bruk av fondet ikke nødvendig.
Det ble varslet et merforbruk på redusert foreldrebetaling/søskenmoderasjon
i økonomisk rapport 2. Totale utgifter ble 4,4 mill., noe lavere enn forventet.
Netto utgift til Eidsvoll-barn i andre kommuner/barn fra andre kommuner i Eidsvoll ble 2,3
mill., også dette noe lavere enn forventet.
Det er avsatt 0,1 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen av i regnskapsskjema 1B og
økonomireglementets punkt 8-1, til dekning av ekstraordinær lønnskostnad i 2018.

Måltavle
Styringsindikator/tiltak

Resultat
Ambisjonsnivå
31.12.2016

Resultat
31.12.2017

Kommentarer

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Andel av barnehagene
som benytter
ståstedsanalyse eller
tilsvarende verktøy for
evaluering av eget arbeid
Andel barnehagelærere
med godkjent utdanning –
totalt i kommunen
Deltagelse på møter og
seminar for styrere
Deltagelse på kursrekke
for pedagogiske ledere

95 %

100 %

85 %

16 av 19 barnehager har
gjennomført
brukerundersøkelse

89 %

100 %

91 %

Ikke oppnådd

87 %

Ikke oppnådd, skyldes
sykdom

91 %
90 %

100 %
deltagelse
100 %
deltagelse av
påmeldte

0
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Ikke oppnådd, ikke
avholdt i 2017

Styringsindikator/tiltak
Gjennomsnittlig antall
barn pr. voksen
kommunale barnehager
Andel private barnehager
med høyere antall barn
pr. voksen enn
kommunen
Plan for antall stedlige
tilsyn pr. år blir fulgt
Andel av barn med rett til
plass som får tilbud om
plass i hovedopptaket

Resultat
Ambisjonsnivå
31.12.2016

Resultat
31.12.2017

Kommentarer

Nytt mål

6,4

6,4

Oppnådd

Nytt mål

0%

71 %

33 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Oppnådd

Oppnådd

Ikke oppnådd, 9 av 13
har lavere bemanning, 2
har lik bemanning og 2
har høyere
Oppnådd. Stedlig tilsyn
gjennomført i alle 19 bhg.
i 2017

ØKONOMI
Avvik mellom regnskap og
budsjett.

-1,7 %

Mindre enn +/-1
%

-1 %

Bruk av e-handelssystem

36 %

100 %

68,3 %

Ikke oppnådd, men
økning fra 2016

94 %

100 %

100 %

Oppnådd

0

0

1

Andel av fristene i
«Årshjul for barnehagene
i Eidsvoll» som overholdes
av adm.
Antall klager som får
medhold hos
Fylkesmannen

Ikke oppnådd

MEDARBEIDERE KOMMUNALE BARNEHAGER
Arbeidsnærvær
Medarbeidertilfredshet
Andel medarbeidere som
har hatt
medarbeidersamtale
Andel faste assistenter
med fagbrev
Andel faste
barnehagelærere med
godkjent utdanning

91,1 %

90 %

90,0

4,3

4,2

4,4

100 %

100 %

60 %

43 %

50 % på kort
sikt

63 %

100 %

100 %

100 %

Oppnådd
Oppnådd og økning fra
2016
Ikke oppnådd. Det er
gjennomført
trivselssamtaler,
veiledningssamtaler e.l. i
stedet for
medarbeidersamtaler.
Oppnådd. I tillegg har 5
% høgskoleutdanning
Oppnådd

Kort oppsummert etter 2017
Tjenester
Pr. 15.12.2017 hadde totalt 1 418 barn plass i barnehage i Eidsvoll, noe som er elleve flere
enn på samme tid i 2016. Andelen barn under tre år har økt og i praksis innebærer dette at
antall plasser har økt med 32 totalt. Grunnet kjøp av Ankertunet barnehage har andelen barn
i kommunale barnehager økt fra 29 % til 33 %.
Sammen med styrerne i barnehagene – kommunale og private – arbeider kommunen
kontinuerlig med tiltak som kan bidra til høy kvalitet på barnehagetilbudet (se
kompetanseutvikling under). I tillegg driver kommunen som barnehagemyndighet
kontinuerlig veiledning og tilsyn.
Kommunen fattet i 2017 vedtak om redusert betaling for totalt 222 barn (2016: 201 barn).
89 av disse fikk i tillegg vedtak om gratis kjernetid (2016: 83). 245 barn hadde
søskenmoderasjon. Oppfølging av regelverket for moderasjonsordninger er tidkrevende for
barnehageadministrasjonen.
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Barn og opptak
Pr. 15.12.2017 var det seks kommunale og 13 ikke-kommunale barnehager i Eidsvoll. Disse
hadde henholdsvis 469 og 949 barn – totalt 1 418 (2016 totalt 1407).
221 av barna (15 %) hadde minoritetsspråklig bakgrunn (2016: 196/14 %).
Pr. 15.12.2017 var det 44 (3 %) av barna i barnehagene som hadde vedtak om
spesialpedagogisk hjelp (2016: 2,3 %). 38 av barna hadde vedtak om tilretteleggingstiltak.
Bestemmelsene om tilretteleggingstiltak i Lov om barnehager var nye fra 1.8.2017.
326 barn søkte om plass ved hovedopptaket 2017 (2016: 357). Av disse hadde 279 rett på
plass (2016: 287). Rett til plass er utvidet til også å gjelde barn som blir ett år i september,
oktober og november. Alle med rett på plass fikk tilbud.
Arbeidsnærvær
Kommunale barnehager har de siste årene hatt et arbeidsnærvær på ca. 90 %. Årsakene til
fraværet er flere. Styrergruppa i de kommunale barnehagene har hatt stort fokus på ansattes
ansvar for egen helse, øvrig personalarbeid og oppfølging av sykefravær i samarbeid med
NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten. Arbeidsnærværet er tross dette gått noe
ned.
Kompetanseutvikling
Kommunen mottar årlig øremerkede midler til kompetanseutvikling i alle barnehagene.
I 2017 er midlene blant annet benyttet til følgende tiltak felles for kommunale og private
barnehager:
 To-dagers seminar for alle styrere i «Ledelse av endrings- og utviklingsarbeid».
 Nettverk for barnehagenes språkansvarlige.
 Nettverk for realfagsansvarlige i skoler og barnehager.
 Nettverk for styrere.
 Systematisk veiledning av nyutdannede barnehagelærere.
 Felles planleggingsdag for alle ansatte i alle barnehager med realfag som tema.
 Mitt-valg-kurs med påfølgende oppfølgingsdag (i samarbeid med Lions).
Foruten felles kompetanseutviklingstiltak for alle barnehager er det avholdt eget seminar for
kommunale styrere og pedagogiske ledere parallelt med at alle kommunale assistenter var på
ulike kurs i regi av Østlandsk lærerstevne. De kommunale styrerne har også gjennomført
kompetanseutviklingstiltak i tråd med barnehagenes årsplan.
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3.4 Skole
Økonomi
Skole
Driftsinntekter
Lønn/sosiale utg
Andre driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto finans/avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Regnskap i
år
-56 500
255 780
46 818

Rev.bud. i år Avvik i kr
-49 622
-6 878
256 304
-524
43 840
2 978

Rsk i % av
rev.bud.
114 %
100 %
107 %

Oppr. bud. i
år
-32 827
233 031
35 971

Regnskap i
fjor
-54 998
245 139
43 755

246 097
1 667

250 521
0

-4 424
1 667

98 %

236 175
0

233 897
-2 067

247 764

250 521

-2 757

99 %

236 175

231 830

Kommentarer økonomi
Skole har et totalt mindreforbruk på 2,8 mill. pr. 31.12.2017. I økonomisk rapport 2 ble det
forventet budsjettbalanse. Mindreforbruket skyldes i hovedsak større statstilskudd enn
budsjettert. Før avsetning til disposisjonsfond var det et mindreforbruk på 2,9 mill.
Merinntekter drift skyldes i hovedsak:
 ikke budsjetterte øremerkede tilskudd og refusjoner, herunder kompetansetilskudd lærere
og tilskudd fra IMDI.
 refusjon sykelønn/foreldrepenger.
Merutgifter andre driftsutgifter skyldes i hovedsak:
 gjesteelever.
 kjøp av tjenester til barn med spesielle behov.
 voksenopplæring.
 skoleskyss, herunder trafikkfarlig skoleveg.
Merutgifter netto finans/avsetninger skyldes avsetning til bundne fond, i hovedsak
kompetansemidler og voksenopplæring.
Økning av opprinnelig budsjett til revidert budsjett på 14,4 mill. skyldes lønnsoppgjør samt
økt ramme i økonomisk rapport 1 og 2.
Det er avsatt 0,1 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og
økonomireglementet til ikke gjennomførte tiltak vedtatt av Ungdommens kommunestyre.

Måltavle
Resultat
31.12.2016

Styringsindikator/tiltak

Ambisjonsnivå

Resultat
Kommentarer
31.12.2017

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Nasjonale prøver og
elevundersøkelsen:
Regning. Andel elever på
mestringsnivå 2 og3 på barnetrinn
og 3,4 og 5 på ungdomstrinn i %
Lesing på norsk. Andel elever på
mestringsnivå 2 og3 på barnetrinn
og 3,4 og 5 på ungdomstrinn i %
Lesing på engelsk. Andel elever på
mestringsnivå 2 og3 på barnetrinn
og 3,4 og 5 på ungdomstrinn i %
Er du interessert i å lære på skolen?
Lærerne hjelper meg slik at jeg
forstår det jeg skal lære
Snakker lærerne med deg om hva

Eidsvoll
kommune:
5. trinn: 68,7
8. trinn: 54,2
9. trinn: 75,2
5. trinn: 72,3
8. trinn: 65,8
9. trinn: 80

75
70
80
75
70
80

67,2
57,9
64,1
79,6
65,7
74,2

Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke

5. trinn: 72,4

75

71,4

Ikke oppnådd

8. trinn: 63,1
7. trinn: 4,1

70

64,1
4,1

Ikke oppnådd
Ikke oppnådd

10. trinn: 3,8

Likt eller over
nasjonalt nivå

7. trinn: 4,6
10. trinn: 4,0
7. trinn: 4,0

Likt eller over
nasjonalt nivå
Likt eller over

oppnådd
oppnådd
oppnådd
oppnådd
oppnådd
oppnådd

4,0

Oppnådd

4,5
4,1
3,9

Oppnådd
Oppnådd
Ikke oppnådd
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Styringsindikator/tiltak
du bør gjøre for å bli bedre i fagene?
Får du nok utfordringer på skolen?
Trives du på skolen?
Det er god arbeidsro i timene
Er du blitt mobbet på skolen de siste
månedene?

Resultat
31.12.2016
10. trinn: 3,7
7. trinn: 4,1
10. trinn: 4,1
7. trinn: 4,4
10. trinn:4,0
7. trinn: 3,6
10. trinn:3,2
7. trinn: 1,2
10. trinn: 1,3

Ambisjonsnivå
nasjonalt nivå
Likt eller over
nasjonalt nivå
Likt eller over
nasjonalt nivå
Likt eller over
nasjonalt nivå
Ingen
forekomst =1

Resultat
31.12.2017
3,6
4,1
4,2
4,3
4,2
3,4
3,5
1,4
1,3

Kommentarer
Oppnådd
Oppnådd
Oppnådd
Ikke oppnådd
Oppnådd
Ikke oppnådd
Ikke oppnådd
Ikke oppnådd
Ikke oppnådd

ØKONOMI
Avvik mellom revidert budsjett og
regnskap

1,9 %

Mindre enn +/1%

-1,1 %

Bruk av e-handelssystem

42 %

100 %

57,5 %

Ikke oppnådd

93,6 %

92,5 %

92,5 %

Oppnådd

MEDARBEIDERE
Arbeidsnærvær

Medarbeidertilfredshet
4,2
4,2
4,1
Ikke oppnådd
Andel årstimer til undervisning gitt
Likt eller over
av undervisningspersonale med
93 %
93 %
Ikke oppnådd
nasjonalt nivå
godkjent utdanning
For elevundersøkelsen er siste resultat fra skoleåret 2016/2017, resultatskalaen er 1-5 der 5 er best.

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolen kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing,
regning og engelsk. Resultatene skal brukes som grunnlag for kvalitetsutvikling på individ,
skole- og skoleeiernivå. Prøvene gjennomføres om høsten, kort tid etter at elevene har
startet på 5., 8. og 9. trinn. Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivåer.
Det har vært en negativ utvikling i resultatene på 9. trinn i forhold til i fjor. På de andre
trinnene er resultatene stabile eller litt sterkere med unntak av regning 5. trinn.

Kort oppsummert etter 2017
Søskenmoderasjon fra barn nummer to på SFO er innført i 2017.
Tjenester
Virksomhet skole har ansvar for grunnskoleopplæring og voksenopplæring. Antall elever i
skolen ved årsskiftet 2017/18 er 3 088, en økning på tre elever fra årsskiftet 2016/17.
Virksomheten har i samarbeid med Barnehage og PPT et pågående prosjekt som
realfagskommune.
To skoler har startet opp et felles prosjekt rundt bedre læringsmiljø, og her blir alle
virksomhetens enheter involvert de kommende årene. PPT deltar også her.

2014

2015

2016

2017

Antall barn fra Eidsvoll som går på skole i andre kommuner

24

32

48

51

Antall barn fra andre kommuner som går på skole i Eidsvoll

38

38

35

42

Gjestebarn

Økningen i gjestebarn skyldes i hovedsak plasseringer foretatt av barnevernet.
Arbeidsnærvær
Arbeidsnærværet er redusert fra 2016 til 2017. Det jobbes systematisk med
sykefraværsoppfølging og forebyggende arbeid.
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Kompetanseutvikling
Virksomhet skole har 25 lærere som tar videreutdanning i fag skoleåret 2017/2018 og fire
som fullfører praktisk pedagogisk utdanning. 19 lærere fullførte videreutdanning i
fag/praktisk pedagogisk utdanning i 2017. Virksomheten har to skoleledere som har fullført
rektorutdanning i 2017.
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3.5 Familiens hus
Økonomi
Familiens hus
Driftsinntekter
Lønn/sosiale utg
Andre driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto finans/avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Regnskap i
år
-17 758
63 796
32 921

Rev.bud. i år Avvik i kr
-17 271
-487
66 587
-2 790
28 032
4 889

Rsk i % av
rev.bud.
103 %
96 %
117 %

Oppr. bud. i
år
-16 685
65 727
23 711

Regnskap i
fjor
-17 408
59 920
25 257

78 960
217

77 348
-328

1 612
545

102 %
-66 %

72 752
0

67 770
122

79 177

77 020

2 157

103 %

72 752

67 892

Kommentarer økonomi
Familiens hus har et totalt merforbruk på 2,2 mill. pr. 31.12.2017. Som varslet i økonomisk
rapport 2 var det usikkerhet knyttet til endringer i barnevernsplasseringer ut året. I siste
tertial er det ni nye akuttplasserte barn i beredskapshjem (7) og institusjon (2) og to
foreldre/barn-plasseringer i tillegg til en ny fosterhjemsplassering. I disse sakene påløper
også utgifter til etablering og samvær mm. I tillegg var forventet mindreforbruk på
hjelpetiltak lavere enn forutsatt i august.
Merinntekter skyldes i hovedsak øremerkede tilskudd og refusjoner som ikke er budsjettert.
På barnevern har refusjonsinntekter blitt benyttet til leie av eksterne konsulenter.
Mindreforbruk på lønn skyldes at virksomheten ikke får leid inn vikarer ved
sykefravær/permisjoner, samt noen vakanser og påvente av oppstart nye ansatte.
Merforbruk drift skyldes i hovedsak barnevernets utgifter ved kjøp av tjenester fra private til
vikarer ved sykefravær og sakkyndig utredning, kjøp fra staten og overføringer til private i
forbindelse med plasseringer av barn.
Fakturaer for plasseringer for 4. kvartal 2016 fra BUF-etat/staten, 1,7 mill., ble bokført i
2017. Dette gir en for høy utgiftsføring i 2017 og for lav utgiftsføring i 2016. Beløpet ble
budsjettjustert i økonomisk rapport 2.

Måltavle
Styringsindikator/tiltak

Resultat
31.12.2016

Ambisjonsnivå

Resultat
Kommentarer
31.12.2017

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

PPT: Saksbehandlingstid

Nytt

100 %

38,3 %

PPT: Kompetanseheving/
veiledning av grupper
med ansatte (bh/skole)

12

10

18

Helsestasjon: Tilby
hjemmebesøk av
helsesøster og
barselbesøk av jordmor,
innen to uker etter
hjemkomst

Helsestasjon: Tilby

Alle fødende:
39 %

100 %

100 %

Herav
førstegangsfødende
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Ikke oppnådd.
Gjennomsnitt for 2017:
47,9 %. Lavt pga.
vakanser.
Oppnådd
Alle tilbys hjemmebesøk av
jordmor. Det er født 247
barn i 2017. Jordmor har
vært på barselbesøk til 215
barn, da ikke alle ønsker å
benytte dette tilbudet.
Alle førstegangsfødende er
tilbudt hjemmebesøk av
helsesøster. Av 247 fødte
barn i 2017 har helsesøster
vært på hjemmebesøk til
113 barn.
Alle 293 barn i 2011-kullet

Styringsindikator/tiltak

Resultat
31.12.2016

Ambisjonsnivå

skolestartundersøkelse

Helsestasjon: Helsetilbud
enslige mindreårige
asylsøkere
Barnevern: Overholde
frister/krav

Resultat
Kommentarer
31.12.2017
er tilbudt skolestartundersøkelse. Det er utført
127 skolestartundersøkelser
i 2017. På grunn av
vakanse i
helsestasjonslegestillingene,
er det forsinkelse i utføring
skolestartundersøkelsene.
Resten av barna blir kalt inn
i 2018.

100 %

100 %

Undersøkelser

99,5 %

100 %

98,8 %

Ikke oppnådd, fristbrudd er
1,2 %

Tiltaksplan

92,5 %

100 %

92,7 %

Ikke oppnådd

Omsorgsplan
Oppfølgingsbesøk
fosterhjem
Tilsynsbesøk fosterhjem

100 %

100 %

100 %

Oppnådd

100 %

100 %

100 %

Oppnådd

100 %

100 %

100 %

Oppnådd

3,2

4

4,3

Oppnådd

Brukerunder
søkelse:
Barnevern:
ikke målt
PPT: ikke
målt
Helsestasjon
: ikke målt

Over
landsgjennomsnittet

Stillinger med
fagutdanning barnevern,
pr. 1 000 barn

Brukertilfredshet

Nedlagt, ikke aktuelt.

Ikke målt i 2017
Ikke målt i 2017
Ikke målt i 2017

ØKONOMI
Avvik mellom regnskap og
budsjett

5,4 %

Bruk av e-handelssystem

62 %

Avvik mindre enn
+/- 1 %
100 %

2,8 %
38,8 %

Ikke oppnådd, se
kommentar økonomi
Ikke oppnådd, små
innkjøpsvolum gir store
utslag.

MEDARBEIDERE
Arbeidsnærvær
Medarbeidertilfredshet

90 %

96,5 %

92,1 %

4,4

4,2

4,3

Ikke oppnådd. Se
kommentar
Oppnådd

Kort oppsummert etter 2017







Kommunen fikk videreført tilsagn fra fylkesmannen om øremerket tilskudd til 7,5 stillinger
på barnevern.
Fem stillinger som barnevern- og familiekonsulenter er etablert for å spisse kompetanse
og etablere et tiltaksapparat lokalt. Kjøp av private veiledningstiltak er redusert.
Helsestasjonen har tilsatt i alle tre stillingene til skolehelsetjenesten fra høsten 2017. De
nye stillingene har gitt en styrking i skolehelsetjenesten med å være 2,0 dager på de
fleste barneskolene og 1,0 dag på de minste barneskolene pr. uke. Ungdomsskolene har
fått skolehelsetjeneste 3,0 dager pr. uke.
Helsestasjonen har dette året gjennomført en omorganisering ved å dele opp
tjenesteytingen i helsestasjon 0 – 6 år og skolehelsetjenesten med egne ansatte i hver av
gruppene. Hver av gruppene har koordinator som følger opp fag- og kvalitetsutvikling.
Jordmødrene har tilbudt lovpålagt barselbesøk til alle nyfødte barn.
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Psykolog ble først tilsatt, men den ansatte sa fra seg stillingen før oppstart. Stillingen blir
lyst ut på nytt.
Stillingen som advokat er ubesatt, men det jobbes med tilsetting. Dette er viktig for å
sikre vedtatt innsparing på kjøp av advokattjenester.
PP-rådgiver barnehage er ansatt i 50 % stilling.

Tjenester
 Håndboken ”I forkant” som inneholder retningslinjer for tverrfaglig samarbeid for barn og
unge i Eidsvoll kommune, er utarbeidet sammen med virksomhetene Barnehage og Skole.
Denne ligger på kommunens nettsider og er revidert i mai 2017.
 Det tverrfaglige teamet ”Uro-i-magen” er videreutviklet og klarer i større grad å gi utsatte
barn koordinert bistand.
 Familiens hus tilbyr foreldreveiledning (COS-P), enten i grupper eller individuelt. Elleve
ansatte er sertifisert og drifter dette tverrfaglig.
 Økt tilbud fra skolehelsetjenesten til alle skolene i kommunen.
PPT:
PP-tjenesten har økt innsatsen rettet mot systemnivå til barnehage og skole. Avdelingen
deltar, og er en samarbeidspartner, i ulike prosjekter som Læringsmiljøprosjekt ved to av
kommunens skoler, og i realfagsprosjektet. Det arbeides også med meldte systemsaker fra
Barnehage og Skole i forhold til flere typer tematikk.
Helsestasjon:
Helsetjenester til ungdomsfengselet har blitt dekket av lege.
Barneverntjenesten:
Barneverntjenesten har hatt en økning av antall alvorlige saker. Dette gjelder saker hvor
foreldre strever med rus, alvorlig psykiatri, og familier der barn er utsatt for vold og
overgrep. Barnevernvakta, fosterhjemtjenesten og politiet har alle meldt bekymring i forhold
til antallet store og alvorlige voldssaker i kommunen.
2014

Status
PP-tjenesten

2016

2017

1.1-31.12 1.1-31.12 1.1-31.12 1.1-31.12
Antall nye tilmeldte saker

174

179

175

174

550

607

626

715*

5 042

5 154

5 279

5 224

309

350

333

350

235

249

279

325

169

181

150

189

26

12

153

242

129

147

123

176

Herav på ettervern

9

13

15

17

Herav nye barn på ettervern

6

5

5

6

Antall saker
Antall barn/ungdom 0-16 år
Helsestasjonen
(KOSTRA)
Antall meldinger

Barnevern

2015

Antall meldinger som går
videre til undersøkelse
Antall undersøkelser som er
aktive i perioden **
Nye bekymringer i aktive
saker***
Antall barn med hjelpetiltak
pr. 31.12.

Antall barn under
48
55
53
55
omsorg****
Herav nye
11
10
7
11
omsorgsovertakelser
Antall barn plassert jf.
atferdsparagrafer (bvl. § 41
1
2
6
25, 4-24, 4-26)
*Det er i tillegg jobbet med 18 systemsaker i 2017. Pr. 31.12.2017 er det 550 aktive saker.
**Aktive undersøkelser i perioden inkluderer også undersøkelser som startet året i forveien og
undersøkelser som starter i rapporteringsåret og avsluttes året etter.
***Tallene fra 2014 og 2015 er ikke sikre, da det kan være feil registrering i perioden før 2016.
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****Dette er barn rettsapparatet har besluttet at skal være under kommunens omsorg frem til de fyller
18 år med mulighet for ettervern til fylte 23 år.

Antall barn under omsorg har økt fra 2016 til 2017, samtidig har barnevernet tilbakeført 3
barn hvor en har opphevet omsorgsovertakelsen. Det har i 2017 i alt blitt fattet 32
akuttvedtak som medfører plassering, for kortere eller lengre periode. I 2017 har
barnevernet hatt 19 plasseringer på institusjon, kontra tolv i 2016. Plasseringene har variert i
antall uker, men institusjonsplasseringer er vesentlig dyrere enn
beredskapshjemplasseringer.
Arbeidsnærvær
Det har vært stort fokus på nærværsarbeid, og sykemeldte blir fulgt tett opp, jf. kommunens
retningslinjer. Arbeidsnærværet er økende, fra 90 % pr. 31.12.2016 til 92,3 % pr.
31.12.2017. Det er stor variasjon mellom avdelingene.
Kompetanseutvikling
Avdelingsleder PPT fullførte lederutdanning høsten 2017. En av familiekonsulentene i
barneverntjenesten går på Familieterapiutdanning på deltid og er ferdig sommer 2018. På
helsestasjonen har en ansatt startet på utdanning innenfor tverrfaglig psykososialt arbeid for
barn og unge, og en ansatt har gjennomført helsesøsterutdanning. I PPT har en ansatt fullført
videreutdanning i testteoretisk kompetanse, og en ansatt har påbegynt videreutdanning
innenfor rådgivning og veiledning.
Alle ansatte har gjennom felles kursdager i virksomheten fått opplæring i:
 Etnisitet
 Samtaler med barn/unge
 Psykologisk førstehjelp

Side 49
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2017

3.6 Helse og bistand
Økonomi
Helse og bistand
Driftsinntekter
Lønn/sosiale utg
Andre driftsutgifter

Regnskap i
år
-31 444
142 821
29 915

Brutto driftsresultat
Netto finans/avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Rev.bud. i år Avvik i kr
-24 675
-6 769
147 272
-4 451
25 596
4 319

Rsk i % av
rev.bud.
127 %
97 %
117 %

Oppr. bud. i
år
-16 244
136 209
25 087

Regnskap i
fjor
-26 360
130 196
25 618

141 292
53

148 193
-3 939

-6 901
3 992

95 %
-1 %

145 052
-780

129 454
-2

141 345

144 254

-2 909

98 %

144 272

129 452

Kommentarer økonomi
Helse og bistand har et totalt mindreforbruk på 2,9 mill. pr. 31.12.2017. Før avsetning til
disposisjonsfond var det et mindreforbruk på 3,8 mill., bedre enn forutsatt i økonomisk
rapport 2. Dette skyldes hovedsakelig vakanser og at refusjon ressurskrevende brukere ble
høyere enn forutsatt i økonomisk rapport 2.
Merinntekter skyldes ikke-budsjetterte øremerkede tilskudd i tillegg til høyere refusjon
ressurskrevende brukere og brukerbetalinger enn budsjettert.
Mindreforbruk lønn skyldes i hovedsak at det er budsjettert med lønnsmidler (4 mill.) til ny
bolig Frankens, som ikke ble ferdigstilt i 2017. Ved flere boliger var det et merforbruk på
lønnsområdet grunnet økte brukerbehov og krav til 2:1 bemanning. Dette ble i 2017 dekket
av mindreforbruket på Frankens.
Merforbruk andre driftsutgifter skyldes i hovedsak økning i kjøp av private bo- og
omsorgsplasser for utviklingshemmede og innen psykisk helse. Dette er i påvente av
boligbygging til målgruppen da det er økning i behov for heldøgns bemanning. Det ble i 2017
kjøpt totalt ti private bo- og omsorgsplasser.
Det er avsatt 0,9 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og
økonomireglementet 8-1. Formålet er fremskyndt rekruttering til ny bolig, nye boliger
Gruehagan samt til Myldreklubben.
Øvrige avsetninger/bruk av fond gjelder øremerkede midler. Behov for bruk av bundne fond
innen for rus/psyk var lavere enn forutsatt i budsjettet.

Måltavle
Resultat
31.12.2016

Styringsindikator/tiltak

Ambisjonsnivå

Resultat
Kommentarer
31.12.2017

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Antall frivillige aktivitetsvenner
(demens)
Antall selvhjelpsgrupper
Antall brukere IMR*
Antall deltakere mestringstilbud,
9 kurs pr. år
Antall brukere fulgt opp av
innsatsteam
Antall brukere i samarbeid med NAV
ungdomsteam
Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse:
- Rusavhengige/psykisk syke
- Fysio/ergoterapi
- Utviklingshemmede

12

12

16

Oppnådd

3

3

3

Oppnådd

14

20

21

Oppnådd

-

88

104

-

70

64

Ikke oppnådd

31

40

32

Ikke oppnådd

3,5
4,8
4,8

Ikke oppnådd, tiltak
iverksatt i tråd med
undersøkelsen.
Resultat som
gjennomsnitt landet

3,2
(i 2015)

3,8
5,3
4,9
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11 kurs, oppnådd

Resultat
31.12.2016

Styringsindikator/tiltak

Antall plasser arbeids- og
aktivitetstilbud

95

Avvik mellom regnskap og budsjett
Bruk av e-handelssystem

Ambisjonsnivå

106

ØKONOMI
Mindre enn +/-2,9 %
1%
51 %
100 %

Resultat
Kommentarer
31.12.2017

100

Ikke oppnådd
grunnet
utfordringer knyttet
til vedtak om VTA
plass og
arbeidsplasser
tilgjengelig

85,6 %

Se kommentar
økonomi
Ikke oppnådd
Ikke oppnådd

-2 %

MEDARBEIDERE
Arbeidsnærvær

91,2 %

91 %

90,5 %

Medarbeidertilfredshet

4,3

4,2

4,4

Ufaglært til fagarbeider

3 stk.

10 stk.

5 stk.

Fagarbeider til høyskole

3 stk.

4 stk.

3 stk.

26 stk.

12 stk.

18 stk.

Antall deltidsansatte som får høyere
stillingsprosent

Oppnådd
Ikke oppnådd, men
flere er under
utdanning
Ikke oppnådd, men
flere er under
utdanning
Oppnådd

*Illness Management recovery – gruppebehandlingstilbud for alvorlig psykisk syke

Kort oppsummert etter 2017
Virksomheten har jobbet systematisk med innføring av nye metoder og kvalitetsforbedring på
tjenestetilbudet med fokus på brukers tilfriskning, dette har skapt engasjement og
arbeidsglede. Det er også satset på gruppetilbud, spesielt behandlingstilbudet IMR og
fallforebyggende grupper, da dette er effektive tilbud som gir økt mestring og selvhjulpenhet.
Det har vært utfordringer i virksomheten knyttet til at flere faste ansatte enn normalt har
sluttet, dette skyldes i noen grad overgang til pensjonisttilværelse.
Det har vært sju utrykninger for psykososialt kriseteam, flere av sakene har vært omfattende
og tidkrevende.
Målet om økt antall aktivitets-/arbeidsplasser er ikke oppnådd. Dette skyldes utfordringer
knyttet til rekruttering av arbeidsplasser i ordinære bedrifter, forsinket utbygging ved BOA,
naturlig avgang/flytting og at Eidsvoll har mistet noen plasser ved tiltaksbedrifter til andre
kommuner.
Alle konsekvensjusteringer og nye tiltak i handlingsplan er iverksatt. Innsparingstiltak er som
varslet i økonomisk rapport 2 ikke gjennomført ved avdeling avlastning, men ble gjennomført
i avdeling ambulerende miljøarbeid.
Det har fra virksomhetens side vært stort fokus på opprydning og kontroll ved økt
kompetanseheving knyttet til fagsystemet CosDoc. Det er nedsatt turnusutvalg for en
helhetlig oppfølging av turnusprogrammet GAT.
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Tjenester
Type tjeneste
Antall individuelle tilbud om fysioog ergoterapi
Antall tekniske hjelpemidler
utlevert/innlevert
Antall individuelle vedtak om
behandlingstilbud psykisk helse/rus
Antall individuelle vedtak om
praktisk bistand i bolig: miljøarbeid,
rus/psyk og funksjonshemmede

2013

2014

2015

2016

2017

1 016

1 055

1 360

1 214

1 264

5 179

6 140

6 228

6 611

6 387

562
(herav 65
avslag)
158
(herav 11
avslag)

444
(herav 56
avslag)
156
(herav 7
avslag)

424
(herav 73
avslag)
140
(herav 4
avslag)

614
(herav 118
avslag)
261
(herav 5
avslag)

448
(herav 64
avslag)
248
(herav 4
avslag)

Antall vedtak/brukere i virksomheten er relativt stabilt, men det er endret sammensetning av
brukere. Det er flere alvorlig syke med krevende behandlingstilbud i hjemmet og flere
krevende brukere med omfattende vedtak knyttet til bruk av tvang og makt og behov for 1:1
eller 2:1 bemanning. Fortsatt er tendensen at en stor andel av nye henvendelser er
innflyttere til kommunen (bodd i kommunen mindre enn to år) og økende andel henvendelser
fra brukere med omfattende behov som nylig er fylt 18 år og skal flytte hjemmefra.
Tjenestene prioriterer moderat til alvorlig psykisk syke, personer med lettere psykiske lidelser
oppmuntres til å benytte lavterskeltilbud ved Solsiden eller ulike folkehelsetiltak.
Gladbakk aktivitetssenter og Frivilligsentralen øker kontinuerlig samarbeidet med flere
frivillige aktører, lag og foreninger. Den positive utviklingen fører til stor aktivitetsvekst for
innbyggerne og skjer innenfor ordinære rammer, ved bruk av svært knappe ressurser.
Arbeidsnærvær
Arbeidsnærværet er redusert med 0,7 % fra 2016. Tiltak er iverksatt, tilpasset de enkelte
tjenestesteders utfordringer. Fraværet er høyest ved tjenestesteder med turnusarbeid, ved
disse tjenestestedene er også gjennomsnittsalderen høy. Kartleggingen viser at fraværet i
noen grad skyldes arbeidsrelaterte forhold. Det er gjennomført ulike tilretteleggingstiltak der
det er mulig.
Ved to tjenestesteder er det utfordringer knyttet til arbeidsmiljø. Det er igangsatt
trivselstiltak med bruk av trepartssamarbeid (vernetjeneste, tillitsvalgt og arbeidsgiver),
konkrete metoder og bistand fra bedriftshelsetjeneste.
Det er høyt fokus på trivselstiltak knyttet til fellesskap/sosial tilhørighet, å forebygge psykiske
påkjenninger og kompetanseøkning. HMS og arbeidsnærvær er fast tema på avdelings- og
personalmøter. Virksomheten har også videreført inspirasjonsteamet, med fokus på trivsel og
arbeidsglede som tema på virksomhetsmøte en gang pr. år.
Kompetanseutvikling
Virksomheten hadde totalt 25 ansatte i ulike utdanningsløp i 2017. Kommunen har videreført
samarbeidet med Nannestad videregående og KS om kvalifiseringsprosjektet for
helsefagarbeidere. Fem ansatte har fullført helsefagarbeiderutdanning og tre ansatte har
fullført høyskoleutdanning i 2017. To ansatte har fullført videreutdanning i «flerkulturelt
arbeid» og «aldring og helse».
Kompetansen er styrket ved at det ved ledighet er tilsatt personer med høyere
utdanningsnivå og ved at 18 faste ansatte med fagarbeider-/høyskolekompetanse har fått økt
stillingsandel. Virksomheten har gjennomført en rekke interne kurs for ansatte:
legemiddelhåndtering, verge konflikthåndtering, målrettet miljøarbeid, kapittel 9 i helse- og
omsorgstjenesteloven (bruk av tvang og makt). Ansatte har videre deltatt på en rekke
fagspesifikke kurs knyttet til innføring av nye metoder eller spesielle diagnoser.
Virksomheten benytter også tiltak som hospiteringsordningen i samarbeid med AHUS og
ansatte deltar på kurs i regi av Kompetansebroen.
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3.7 Hjemmebaserte tjenester
Økonomi
Hjemmebaserte tjenester
Driftsinntekter
Lønn/sosiale utg
Andre driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto finans/avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Regnskap i
år
-19 517
78 311
35 173

Rev.bud. i år Avvik i kr
-19 046
-471
79 372
-1 060
34 587
586

Rsk i % av
rev.bud.
102 %
99 %
102 %

Oppr. bud. i
år
-10 975
73 339
26 044

Regnskap i
fjor
-16 489
72 880
25 581

93 967
516

94 912
0

-944
516

99 %

88 408
0

81 973
-22

94 484

94 912

-428

100 %

88 408

81 951

Kommentarer økonomi
Hjemmebaserte tjenester har som forventet i økonomisk rapport 2 tilnærmet budsjettbalanse
pr. 31.12.2017. Før avsetning til disposisjonsfond hadde virksomheten et mindreforbruk på
0,9 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at utgifter til ressurskrevende brukere ble lavere
enn anslått.
Merinntekter skyldes i hovedsak refusjon sykelønn/foreldrepenger.
Mindreutgifter lønn må sees i sammenheng med merutgifter drift da det i stedet for bruk av
eget personell ble benyttet eksterne vikarer/kjøp av tjenester. Utgifter til ressurskrevende
tjenester ble noe lavere enn anslått.
Det er avsatt 0,45 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og
økonomireglementet til oppgradering av kontor og møterom i hjemmetjenestens lokaler på
Brensmork og oppfølging av sykefravær i 2018.

Måltavle
Styringsindikator/tiltak
Antall brukere med
kartlegging av
fysisk/kognitiv funksjon,
minimum 1 gang pr. år
Antall brukere fulgt opp
av innsatsteam
Antall brukere dagsenter
Brukertilfredshet målt ved
brukerundersøkelse
Innføre primærkontakter
og ressurssykepleiere
innenfor de store
sykdomsdiagnosene
(kreft, sår, diabetes,
stomi etc.)

Resultat
Ambisjons- Resultat
Kommentarer
31.12.2016
nivå
31.12.2017
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
100

100

125

63

70

63

Ikke oppnådd

46

60

45

Ikke oppnådd. Se kommentar
under Vilberg
kompetansesenter

3,1 (2010)

4,1

100

120

Avvik mellom regnskap og
budsjett

-0,6 %

Bruk av e-handelssystem

12 %

Arbeidsnærvær
Medarbeidertilfredshet

ØKONOMI
Mindre enn
+/-1 %

Oppnådd

Ikke gjennomført

150

Oppnådd

-0,5 %

Oppnådd

100 %
33,8 %
MEDARBEIDERE

87,2 %

88 %

84,7 %

4,1

4,2

4,0

Ikke oppnådd
Ikke oppnådd, se egen
kommentar
Ikke oppnådd, reduksjon fra
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Styringsindikator/tiltak
Økning av sykepleierandel
(blant turnusansatte)
Fagarbeider til høyskole
Andel ansatte med
heltidsstillinger (stilling >
90 %)

Resultat
31.12.2016
40 %
0

39 %

Ambisjons- Resultat
Kommentarer
nivå
31.12.2017
2016
Ikke oppnådd, feilrapportering
41 %
29,5 %
i 2016
Kun vært etterutdanning av
2
0
ansatte med høyskole
Ikke oppnådd til tross for
tilføring av seks hele
42 %
41 %
sykepleierstillinger, da noen
ansatte etter eget ønske har
gått ned i stillingsprosent

Kort oppsummert etter 2017









Grunnbemanning ble styrket med seks årsverk og det ble tilsatt i alle stillinger. Pr.
31.12.2017 er det vakanse i en stilling.
Det er installert 277 nye alarmer i forbindelse med innføring av velferdsteknologi. De
samme brukerne har fått elektronisk dørlås. Alarmene går nå direkte til ansatte ute i
tjenesten, noe som medfører kortere responstid og større trygghet for bruker. Tiltaket
medfører at alle ansatte som skal ut til brukere må ha spesialtelefoner.
Stilling som demenskoordinator ble utvidet til 100 % fra 1.7.2017. 62 brukere med
pårørende er fulgt opp av koordinator i 2017 i tillegg til veiledning/undervisning av
ansatte både på Hjemmebaserte tjenester og Vilberg kompetansesenter. Pårørendeskole
ble gjennomført høsten 2017.
Det er inngått leasingavtaler på tre nye tjenestebiler i 2017 og virksomheten har totalt 27
leasingbiler.
Ergonomien er bedret på flere kontorplasser etter anskaffelse av nytt utstyr.
I en periode i 2017 ble det benyttet vaktselskap for å sikre ansatte på basen på
Brensmork etter hendelse.

Tjenester
Hjemmebaserte tjenester hadde i 2017 234 nye brukere og 80 brukere ble avsluttet i løpet
av året. Dette er tall fra fagsystemet Cosdoc og kan avvike fra det som fremkommer i
foreløpig KOSTRA-publisering. Økningen var hovedsakelig i sørbygda.
Mange av brukerne har sammensatte behov og krever høy faglig bistand. Dette er tilsvarende
utvikling som i 2016 og skyldes at stadig sykere brukere blir utskrevet fra sykehus, mål om
reduksjon i bruk av institusjonsplasser og at flere får lov å være hjemme ved livets slutt.
For tjenesten praktisk bistand er det 218 brukere, en reduksjon fra 2016. Flere brukere av
praktisk bistand har også hjemmesykepleie.
Kreftkoordinator har fulgt opp 105 pasienter i 2017, hvorav 50 nyhenviste. Mye av arbeidet
er også knyttet til etterlattesamtaler, kreftkafe, veiledning, undervisning og temakveld.
Stilling som demenskoordinator ble utvidet til 100 % fra 1.7.2017. 62 brukere med
pårørende er fulgt opp av koordinator i 2017 i tillegg til veiledning/undervisning av ansatte
både på Hjemmebaserte tjenester og Vilberg kompetansesenter. Pårørendeskole ble
gjennomført høsten 2017.
Arbeidsnærvær
Arbeidsnærværet er redusert fra 2016. Fraværet har vært arbeidsrelatert i varierende grad.
Det ble iverksatt tiltak for å redusere det arbeidsrelaterte fraværet, og dette fraværet var
redusert på slutten av året.
Virksomheten har i 2017 fortsatt tiltak med møter mellom arbeidstaker, leder og NAV for å
forbygge sykefravær, i tillegg til å videreføre lovpålagt samarbeid.
Kompetanseutvikling
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Virksomheten har tre sykepleiere på spesialutdanning; rus og psykiatri, geriatri og
kreftomsorg. Fire ansatte har avlagt fagprøve som helsefagarbeider i 2017. En
helsefagarbeider er i etterutdanning innen rus og psykiatri.
Hjemmebaserte tjenester har tett samarbeid med ambulerende team på AHUS som
gjennomfører opplæring i prosedyrer, i tillegg til eksterne kurs. Internt har virksomheten
gjennomført førstehjelpskurs, etikkseminar, kurs i fagprogram og brannvern. Alle ansatte har
fått opplæring i bruk av velferdsteknologi.
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3.8 Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg
Økonomi
Vilberg
kompetansesenter HO
Driftsinntekter
Lønn/sosiale utg
Andre driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto finans/avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Regnskap i
år
-39 983
153 419
51 293

Rev.bud. i år Avvik i kr
-36 122
-3 860
153 731
-312
49 083
2 210

Rsk i % av
rev.bud.
111 %
100 %
105 %

Oppr. bud. i
år
-25 358
145 870
31 223

Regnskap i
fjor
-32 495
141 905
15 587

164 729
1 692

166 691
0

-1 962
1 692

99 %

151 736
0

124 996
2 535

166 420

166 691

-271

100 %

151 736

127 531

Kommentarer økonomi
Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg har budsjettbalanse pr. 31.12.2017 som
varslet i økonomisk rapport 2. Før avsetning disposisjonsfond har virksomheten et
mindreforbruk på 1,3 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak ikke-budsjettert refusjon
ressurskrevende tjenester.
Virksomhetens budsjett har gjennom året blitt styrket med 13 mill. som følge av økt behov
for kjøp av sykehjemsplasser samt ekstraordinære utgifter knyttet til oppstart i nytt bygg,
ressurskrevende brukere og generelle rekrutteringsutfordringer.
Merinntektene skyldes i hovedsak refusjon sykelønn og refusjon ressurskrevende tjenester
utover budsjett, tilskudd/refusjoner fra staten som dels er satt av til fond og
momskompensasjonsinntekter.
Merforbruk drift skyldes at det har vært behov for kjøp av tjenester fra vikarbyrå, i tillegg til
økte matvarepriser og innkjøp av utstyr.
Det er avsatt 1 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og
økonomireglementet punkt 8-1. Formålet er dekning av arbeid relatert til nye bygg og
utgifter som følge av at pasientrom må holdes ledig i perioder på grunn av vedlikehold av bad
på sykehjemmet. Øvrig avsetning gjelder øremerkede midler, hovedsakelig til dagsenter
demens.

Måltavle
Styringsindikator/tiltak

Antall korttidsplasser

Resultat
Resultat
Ambisjonsnivå
Kommentarer
31.12.2016
31.12.2017
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Oppnådd (inkl.
16
20
22
avlastningsplasser på
Pålsejordet og ViBo)

Antall
rehabiliteringsplasser
Antall plasser til demente

4

4

4

60

40

60

Kjøp av sykehjemsplasser

33

26

27

3,5

3,7

49

60
Ingen avvik som ikke
er medisinsk
begrunnet
3

Brukertilfredshet målt ved
brukerundersøkelse
Antall brukere dagsenter
Avvik i forhold til
ernæringsplan
Antall KØH-senger

Ikke målt i
2016
3

Oppnådd
Oppnådd
Ikke oppnådd, men
reduksjon fra 2016
Ikke gjennomført i 2017

50

Ikke oppnådd
Ikke målt i 2017

3

Oppnådd

ØKONOMI
Avvik mellom regnskap og
budsjett

0

Mindre enn +/-1 %

-0,2 %

Oppnådd

Bruk av e-handelssystem

9%

100 %

23,8 %

Ikke oppnådd, men en
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Styringsindikator/tiltak

Resultat
Ambisjonsnivå
31.12.2016

Resultat
Kommentarer
31.12.2017
økning fra 2016. Det er
systemsvakheter knyttet
til innkjøp av matvarer

MEDARBEIDERE
Arbeidsnærvær
Medarbeidertilfredshet
Fagarbeider til høyskole
Antall ansatte på ufrivillig
deltid

89,4 %

90 %

88,6 %

Ikke oppnådd

4,2

4,2

4,1

Ikke oppnådd

5
Ikke
kartlagt i
2016

2

0

Ikke oppnådd

10 %

3-4 %

Basert på kartlegginger
ifm. vakante stillinger

Kort oppsummert etter 2017





Ny 5. avdeling/byggetrinn 1 med åtte sykehjemsplasser, nye lokaler for legevakt og
treningsrom for fysioterapi ble tatt i bruk i 1. kvartal 2017. Fire av rommene benyttes
midlertidig som dobbeltrom. Det har vært utfordringer i oppstartsfasen knyttet til
bemanning.
Eidsvoll kommune sluttet seg i 2017 til samarbeid om felles samhandlingskoordinator.
Ny stilling som aktivitør/aktivitetskoordinator ble opprettet fra våren 2017, stillingen har
bidratt positivt til trivselsskapende aktivitet på sykehjemmet.

Tjenester
Vilberg kompetansesenter har i 2017 hatt 137 sykehjemsplasser. Fra 2017 har budsjett for
kjøp av sykehjemsplasser lagt til Vilberg. Det har vært behov for å kjøpe flere private plasser
enn forutsatt i opprinnelig budsjett, på årsbasis 28 private plasser. Virksomheten har tre
kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp (KØH) knyttet opp til egen legevakt. KØHplassene hadde et belegg på ca. 50 %. Eidsvoll legevakt hadde nær 8 000 legekonsultasjoner
i 2017.
70 omsorgsboliger med heldøgns bemanning er tilknyttet virksomheten, fordelt på 24 plasser
ved Pålsejordet bokollektiv for demente og 46 plasser ved Vilberg bosenter. Sistnevnte har
også ansvar for dagavdeling med 50 brukere.
Ny måltidsplan med blant annet senere middag ble prøvd ut på korttidsavdelingen i 2017.
Ordningen medførte mer fornøyde brukere og ble gjennomført uten ekstra ressursbruk og
med små tilpasninger. På grunnlag av evalueringen tas det sikte på å innføre ordningen på
hele sykehjemmet fra 2018.

Opprinnelig
Ny avdeling
Bruk av 4 to-sengsrom
Kjøp av plasser
Sum sykehjemsplasser

Pr. 31.12.2016 Budsjett Pr. 30.4.2017 Pr. 31.8.2017 Pr. 31.12.2017
125
125
125
125
125
8
8
8
8
4
4
4
4
26
27
30
16
31
164
155
154
168
163

Arbeidsnærvær
Gjennomsnittlig arbeidsnærvær i 2017 har vært 88,6 %. En stor del av fraværet er ikke
arbeidsrelatert og det er stor variasjon mellom avdelingene. Virksomheten har i 2017
igangsatt et program for reduksjon av sykefraværet i 2018 («Nærværsåret 2018»).
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Kompetanseutvikling
Virksomheten har hatt ni ansatte i utdanningsforløp ABC demensomsorg, fire i
videreutdanning innen eldreomsorg og demens, en i videreutdanning i kreftomsorg/lindrende
pleie, sju i utdanning til helsefagarbeider og en helsefagarbeider i sykepleierutdanning.
Det har i tillegg vært gjennomført ulike faglige kurs i henhold til plan, bl.a. ernæring og
hjerte- og lungeredning. I tillegg ble det fra 2017 innført introduksjonskurs for nyansatte og
sommervikarer. På legevakt er det gjennomført kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell.
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3.9 NAV
Økonomi
Regnskap i
år
-28 985
26 484
34 566

NAV
Driftsinntekter
Lønn/sosiale utg
Andre driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto finans/avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Rev.bud. i år Avvik i kr
-22 946
-6 039
25 941
543
34 099
467

Rsk i % av
rev.bud.
126 %
102 %
101 %

Oppr. bud. i
år
-16 681
24 419
31 640

Regnskap i
fjor
-23 436
20 782
33 518

32 065
4 979

37 094
-50

-5 029
5 029

86 %
-9957 %

39 378
-50

30 864
3 550

37 043

37 044

-1

100 %

39 328

34 414

Kommentarer økonomi
NAV har budsjettbalanse pr. 31.12.2017. Før avsetning til disposisjonsfond hadde
virksomheten et mindreforbruk på 3,8 mill.
NAV har merinntekter på 6,0 mill. i 2017 som skyldes høyere integreringstilskudd enn
budsjettert og øremerket tilskudd til utvikling av sosiale tjenester på NAV-kontoret.
Det er avsatt 3,8 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og
økonomireglementet punkt 8-1 av merinntekt integreringstilskudd. Øvrig avsetning gjelder
utvikling av sosiale tjenester på NAV-kontoret.
Resultat
Resultat
Kommentarer
Ambisjonsnivå
31.12.2016
31.12.2017

Styringsindikator/tiltak

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Ikke oppnådd
Antall måneder på økonomisk
sosialhjelp

4,1

5,2

5,9*

*Endret
målemetode, 4,8
med samme
målemetode
som i 2016.
Ikke oppnådd
*Endret
målemetode,
35,9 % med
samme
målemetode
som i 2016.

Andel sosialhjelpsmottakere med
stønad i 6 måneder eller mer

23 %

38 %

46,6 %

Antall ungdommer < 30 år som i
gjennomsnitt mottar økonomisk
sosialhjelp hver måned

96

70

82

Andel flyktninger som har
gjennomført
introduksjonsprogrammet og som
er gått over i arbeid eller
utdanning

38 %

44 %

62,5 %

Oppnådd

0

< 1 måned

0

Oppnådd

1%

100 %

65 %

Nytt mål

100 %

Ventetiden for gjeldsrådgivning
skal være så lav som mulig
Andel brukere med økonomisk
sosialhjelp som hovedytelse som
vurderes til å fylle kravene for
aktivitetsplikt, skal være
registrert som arbeidssøkere og
ha en aktivitetsplan
Andel brukere med økonomisk
sosialhjelp som hovedytelse som
vurderes for og ikke fyller

Ikke oppnådd

Ikke oppnådd

53 % har en
Ikke målbart AEV. Ikke
målbart hvor
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Resultat
Resultat
Kommentarer
Ambisjonsnivå
31.12.2016
31.12.2017

Styringsindikator/tiltak
kravene for aktivitetsplikt, skal ha
en arbeidsevnevurdering(AEV)
som begrunner fritaket.

mange som har
AEV som
begrunner fritak.
Oppnådd

Kvalifiseringsprogram: Andel ut i
arbeid

41 %

Kvalifiseringsprogram: Andel
deltakere som har aktivitetsplan
og utarbeidet
arbeidsevnevurdering

46 %

30 %

100 %

ØKONOMI
Mindre enn +/-3,5 %
1%
13 %
100 %

Avvik mellom regnskap og
budsjett
Bruk av e-handelssystem

31 %

86 %

Høyere
deltagelse
medfører trolig
lavere andel enn
i 2016.
Ikke oppnådd
*Samtlige
deltakere ved
utgangen av
2017 får manuell
oppfølging
grunnet
digitalisering i
NAV.

0,0 %

Oppnådd

6,6 %

Ikke oppnådd

MEDARBEIDERE
Arbeidsnærvær

96,1 %

95 %

97,8 %

4,3

4,2

4,4

Medarbeidertilfredshet

Oppnådd

Kort oppsummert etter 2017
Satser til økonomisk sosialhjelp er videreført på 2016-nivå i 2017.

Tjenester
NAV-kontoret skal gi gode tjenester til innbyggere og arbeidsgivere og bidra til at flere
kommer i arbeid og aktivitet, færre på trygd og stønad.
Sosialhjelp
I 2017 mottok NAV Eidsvoll 3 068 søknader om økonomisk sosialhjelp. Dette er 348 flere
saker enn foregående år, noe som kan skyldes kortere vedtakslengde og mer presis
vurdering av utgifter til strøm. 277 klienter hadde i 2017 økonomisk sosialhjelp som sin
hovedinntektskilde. Dette er 60 færre enn i 2016.
Gjennomsnittlig antall måneder med utbetaling av økonomisk sosialhjelp var 5,94. 287
klienter var langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp (mottakere av sosialhjelp
sammenhengende i mer enn seks måneder). Dette er tall fra fagsystemet. Av disse er 83
registrert med trygd/pensjon eller introduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold.
Dette er 40 flere enn i 2016.
NAV Eidsvoll har totalt 616 klienter med utbetaling i 2017. Dette er tre færre enn i 2016.
32,2 millioner ble utbetalt i sosialhjelp. 1,86 millioner ble betalt inn som følge av refusjoner
fra NAV statlige ytelser. Dette grunnet at brukere har fått mer riktig ytelse som følge av tett
oppfølging i prosjekt «Tunge brukere».
NAV Eidsvoll betalte økonomisk sosialhjelp til 234 ungdommer i 2017. Disse ungdommene
hadde en gjennomsnittlig varighet på sine utbetalinger på 4,86 måneder. I 2016 betalte NAV
Eidsvoll økonomisk sosialhjelp til 216 ungdommer som hadde en gjennomsnittlig varighet på
sine utbetalinger på 3,80 måneder.
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Ungdomssatsing
I 2017 ble det opprettet et ungdomsteam på NAV Eidsvoll, men teamet har ikke startet
arbeidet ut mot brukerne før i 2018. I 2017 har det vært jobbet for å få til god flyt i
samarbeidet om jobbsenteret mellom NAV og Kultur til det beste for resultatet for
ungdommene.
Digitalisering
Det har vært kompetansehevende tiltak for å ta i bruk digitale løsninger og
mobilitetsløsninger.
Arbeidsnærvær
Virksomheten har et tilfredsstillende arbeidsnærvær. Det er avdekket feil i rapporteringer
som nå er rettet. Under hele året er det ført skyggeregnskap.
Kompetanse
Veiledere generelt har økt sin kompetanse via kurs og fagutvikling. Flyktningetjenesten har
kurset seg i International Child Developement Program (ICDP) og Kurs i mestring av
belastning (KIB). Kontoret har hatt samarbeid med Fylkesmannen vedrørende
kvalifiseringsprogrammet (KVP), økonomisk rådgivning og vilkårssetting etter Lov om sosiale
tjenester § 20.
Det har vært jobbet særskilt med å øke den samlede kompetansen på hva NAV-kontoret har
ansvar for, og det er viet mye oppmerksomhet på etikk og samhandling internt og eksternt.
Ledergruppa har i 2017 fortsatt sin deltakelse på samlinger i Program for utvikling av ledelse
og samhandling (PULS) i regi av arbeids- og velferdsdirektoratet. En del av PULS har vært å
utvikle lederes ferdigheter innenfor endringsledelse og ledergruppa var i den forbindelse
gjennom et program kalt «Praktisk endringsledelse» våren 2017.
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3.10 Kultur
Økonomi
Kultur
Driftsinntekter
Lønn/sosiale utg
Andre driftsutgifter

Regnskap i
år
-19 121
23 306
30 793

Brutto driftsresultat
Netto finans/avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Rev.bud. i år Avvik i kr
-15 838
-3 282
24 367
-1 061
25 541
5 252

Rsk i % av
rev.bud.
121 %
96 %
121 %

Oppr. bud. i
år
-13 444
23 409
24 082

Regnskap i
fjor
-19 215
21 671
27 435

34 979
-1 884

34 069
327

909
-2 211

103 %
-576 %

34 046
0

29 890
-10

33 095

34 396

-1 302

96 %

34 046

29 880

Kultur har et mindreforbruk på 1,3 mill. pr. 31.12.2017, bedre enn forutsatt i økonomisk
rapport 2. Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindreutgifter på lønn. Før bruk av
disposisjonsfond hadde virksomheten et merforbruk på 1 mill.
Merforbruk driftsutgifter skyldes i hovedsak ikke budsjetterte utbetalinger av spillemidler som
er finansiert av merinntekter spillemidler, samt forskuttering av spillemidler finansiert ved
bruk av fond.
Mindreutgifter lønn skyldes i hovedsak:
 Vakanser og at det bare i noen grad er satt inn vikarer ved sykefravær.
 Lønn til korpsdirigenter ble i hovedsak overført som tilskudd da tre av fire korps har
overtatt arbeidsgiveransvaret for disse og er ikke lenger ført under lønn, men som andre
driftsutgifter.
Det er brukt 2,3 mill. av disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og
økonomireglementet til forskuttering av spillemidler. Øvrige avsetninger gjelder overføring til
investering til finansiering av AV- og multikabelsystem Panorama og bil på jobbsenteret, i
tillegg til avsetning øremerkede midler.

Måltavle
Styringsindikator/tiltak
Kulturskolen: Antall nye tilbud
Biblioteket: Antall arrangement
åpne for alle
Gratis/rimelige lavterskeltilbud:
Antall tilbud/prosjekt
Tilbud tilrettelagt for flerkulturell
bakgrunn: Antall tilbud
Antall % som fortsetter i
kulturskolen påfølgende skoleår
Antall % av elevene som har
deltatt på arrangement i løpet av
skoleåret. Inkl. interne
arrangement i kulturskolen
Avvike mellom regnskap og
budsjett
Bruk av e-handelssystem
Medarbeidertilfredshet
Arbeidsnærvær

Resultat
Ambisjons Resultat
31.12.2016 nivå
31.12.2017
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
3
2
2

Kommentarer
Oppnådd

74

70

70

Oppnådd

5

5

6

Oppnådd

1

1

1

Oppnådd

80 %

85 %

80 %

Ikke oppnådd

90 %

Ikke oppnådd

- 3,8 %

Ikke oppnådd

41,1

Ikke oppnådd

4,3
90,0 %

Oppnådd
Ikke oppnådd

75 %

95 %

ØKONOMI
Mindre enn
-11,2 %
+/- 1 %
20 %
100 %
MEDARBEIDERE
4,2
4,2
92,5 %
92 %
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Kort oppsummert etter 2017











Trådløst AV- og multikabelsystem i Panorama er ferdigstilt. Oppgraderingen ble ført i
investeringsregnskapet, men er finansiert ved bruk av driftsmidler.
Råholt filial har hatt én dag sommeråpent med godt besøk, og utvidet høsten 2017
åpningstiden på kveldstid.
Generell støtte til lag/foreninger ble for 2017 økt med 0,5 mill. og er utbetalt i henhold til
fordeling vedtatt av hovedutvalg for oppvekst og kultur.
Økning av priser og salgsinntekter på billetter og baneleie Råholt Bad er gjennomført i
henhold til gebyrregulativ.
Kommunestyret økte rammen for Ung Fritid med 0,1 mill. I tillegg er 0,04 mill. mottatt i
støtte fra Frifond som skal gå til Virtuell Reality utstyr og fornying av PC-parken.
Tiltak gjennom Den kulturelle spaserstokken er igangsatt. I tillegg til kommunale midler
på 0,07 mill. i 2017, mottok kommunen ekstern finansiering på 0,12 mill.
Av budsjett til kommunal egenandel idrettsanlegg har Eidsvold Turn Fotball fått utbetalt
0,45 mill. til undervarme og 0,3 mill. til vanningsanlegg, kunstgressbane. Dal Idrettslag
har fått utbetalt 0,06 mill. til kunstgressbane. Kommunen har mottatt resterende
spillemidler til Råholt ungdomsskole, kulturlokale (ført i investeringsregnskapet).
Kommunen er etter søknad innvilget 0,14 mill. fra Akershus fylkeskommune til
utarbeidelse av fem forvaltningsplaner for friluftsområder.

Tjenester
Avdeling Ung Fritid har etablert tettere samarbeid med RUSK og deltar i valgfaget «Innsats
for andre» hver uke. Det er startet opp Ungdomscafé på Søndre Samfund med besøk på 1520 pr. gang. Det er gjennomført dataLAN, kino, dansearrangement, matprosjekt,
bandprosjekt, skatearrangement og legolegue. Det serveres gratis mat, tilbudene igangsettes
i dialog med ungdommen, og pr. i dag er hovedvekten av de besøkende datainteresserte
ungdommer. På Badet Kulturtun er det arrangert skatearrangement og manikyrprosjekt på
Jonas Lie-bygningen. Ungdomscafeen har tilhørighet på Jonas Lie, besøkstallet har vært
nedadgående i høstehalvåret. Begge juniorklubbene går som normalt.
Kulturskolen har ca. 400 elevplasser. Slagverkundervisning og musikk på ipad er etablert på
Søndre Samfund for å imøtekomme ønsker om tilbud i sørbygda, og styrke Søndre Samfund
som ungdomsarena.
Jobbsenteret benytter i stor grad Jonas Lie. Faste oppgaver har vært vedhogst, bistå
flerkulturell tjeneste med flytting, rydding i øvrige kommunale lokaler og rydding av skog ved
Badet Kulturtun. Det jobbes også med kvisting og fornying av skilt til Pilegrimsleden. Det er
til enhver tid 25-30 deltakere på listen, inklusive de som ikke møter.
Råholt Bad nådde 93 926 betalende gjester, en økning på 1 583 fra året før. Førsøksordning
med lengre åpningstid på fredag og lørdag i perioden oktober 2016 til og med mars 2017 ga
ikke ønsket effekt, og videreføres ikke. Førsøksordning med lengre åpningstid på tirsdager og
torsdager i sommerferien var positivt, og videreføres i 2018.
Morgensvømming på mandager, onsdager og fredager ble permanent utvidet med ½ time.
Råholt Bad var preget av flere stengte basseng på grunn av vannkvalitet høsten 2017.
Det er vist 79 kinoforestillinger med et totalt besøk på 4 619. På biblioteket deltok 270 barn i
digital lesekampanje i sommerferien og leste til sammen over 2 700 bøker. Det er installert
RFID-teknologi for utlån/innlevering av bøker og mesteparten av bibliotekets samling har nå
blitt oppdatert med RFID-brikke.

Arbeidsnærvær
Fraværet er høyt, men har gått noe ned i 2. kvartal. Fraværet skyldes i hovedsak
langtidssykemeldinger og varierer mellom avdelingene.

Kompetanseutvikling
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AKAN-kurs og HMS-kurs er gjennomført for aktuelle personer. Kulturskolen har faste
kompetansehevende fagdager i samarbeid med øvrige kulturskoler på Øvre Romerike og
årets hovedfokus har vært opplæring i nytt fagprogram/administrasjonsverktøy. Videre er det
gjennomført hørelærekurs. Ansatte i ung fritid har oppsøkt andre fritidsklubber for å innhente
erfaring. Ansatte på jobbsenteret har i samarbeid med NAV hatt møter og erfaringsutveksling
med jobbsenter på Lysaker. De er kurset i arbeidsvarsling og har deltatt i beredskapskurs.
Biblioteket har gjennomført felles fagdag med de andre bibliotekene på Øvre Romerike.
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3.11 Kommunal drift
Økonomi
Kommunal drift
Driftsinntekter
Lønn/sosiale utg
Andre driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto finans/avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Regnskap i
år
-100 469
29 608
103 795

Rev.bud. i år Avvik i kr
-96 193
-4 275
30 232
-624
97 986
5 808

Rsk i % av
rev.bud.
104 %
98 %
106 %

Oppr. bud. i
år
-92 152
28 940
95 732

Regnskap i
fjor
-90 128
28 626
62 183

32 934
-1 201

32 025
-1 057

908
-144

103 %
114 %

32 520
-4 785

682
-2 892

31 732

30 969

764

102 %

27 735

-2 211

Kommunal drift har et merforbruk på 0,7 mill. pr. 31.12.2017, svakere enn varslet i
økonomisk rapport 2. Merforbruket skyldes i hovedsak vinterdrift og parkvesen.
Kommunale eiendomsgebyrer knyttet til vann og avløp viser merinntekter på 3,3 mill. Øvre
Romerike brann og redning IKS tilbakeførte fondsmidler for selvkostområdet med 0,5 mill.
Øvrige merinntekter skyldes refusjon fra staten og sykelønnsrefusjoner.
Mindreutgifter lønn- og sosiale kostnader skyldes vakanser.
Andre driftsutgifter innenfor selvkostområdene er knyttet til rensing av slam og driftsutgifter
til biler og maskiner er høyere enn budsjettert. Eidsvoll kommune transporterer slam i egen
regi.
Selvkostområdet vann har et merforbruk knyttet til juridisk bistand med forskriftsarbeid og
økt vannprøvetaking. Videre er driftsutgifter knyttet til serviceavtaler høyere enn budsjettert.
Merforbruk innen selvkostområdet septik skyldes behov for kjøp av eksterne tjenester.
Byggearbeider knyttet til Finstadvegen medførte omkjøring via Dal.
Selvkostområdet avløp har et merforbruk høyere enn forventet på grunn av økt andel
forurensede masser i nordbygda. Forurensede masser må fraktes til godkjent deponi.
Driftsavdelingen har et samlet merforbruk på 1,2 mill. Merutgiftene er knyttet til blant annet
brøyting, strøing og drift og innleie av eksterne i forbindelse med vinterdrift.
Fondsbruk og avsetning selvkost
Selvkostområde - status fond og
fondsbruk på områdene
Avsetninger bundne fond Feiervesen
Avsetninger bundne fond Fellestjeneste
vann
Avsetninger bundne fond Innsamling av
forbruksavfall
Bruk av bundne driftsfond Avløpsnett /
innsamling av avløpsvann
Bruk av bundne driftsfond Tømming av
slamavskillere, septiktanker og lignende

Beløp

Revidert
budsjett

Selvkostfond
31.12.2017
(inkl. renter)

Avvik

461

200

261

2 163

3 615

1 394

2 221

8 113

456

283

173

1 396

-4 801

-2 716

-2 085

11 283

-933

-218

-715

479
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Måltavle
Resultat
Resultat
Ambisjonsnivå
Kommentarer
31.12.2017
31.12.2017
TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Styringsindikator/tiltak
Antall meter rehabilitering av
eksisterende vannledninger
Trafikksikringsplan. Antall
gjennomførte tiltak pr. år

1 215

3 000

1 502

Ikke oppnådd

3

3

2

Ikke oppnådd

2
Veglysprosjekt: Antall soner og
delstrekning
delstrekninger utført
er
Rehabilitering av eksisterende
avløpsnett i meter
Antall løpemeter avløpsnett
utbygd

Totalt 5 soner og
3 delstrekninger
ferdig innen
utløpet 2017

0
Ikke oppnådd,
delstrekning inngått kontrakt om
er
sone 3 i 2017

645

1 000

994

Oppnådd

975

2 600

190

Ikke oppnådd

2,5 %

Ikke oppnådd

ØKONOMI
Mindre enn +/1%

Avvik mellom regnskap og
budsjett

2%

Bruk av e-handelssystem

40 %

100 %

29,3 %

Ikke oppnådd,
reduksjon fra 2016

MEDARBEIDERE
Arbeidsnærvær
Medarbeidertilfredshet

93 %

97 %

4,2

4,2

95,4 %
4,1

Ikke oppnådd, men
økning fra 2016
Ikke oppnådd

Kort oppsummert etter 2017
Mjøstråk og Vormtråk er ikke overtatt på grunn av mangler ved overtakelsen. Eidsvoll
kommune krever at gjenstående arbeider utføres av Bane Nor før en endelig overtakelse.
Vokterboligen og nødvendig forberedelser knyttet til driftsoppgaver er gjennomført samt at
vedlikehold skal gjennomføres i tråd med øvrig vedlikeholdsplan.
Arkeologiske utgravinger knyttet til opprydding spredt avløp er gjennomført.
Tjenester
I løpet av 2017 er ombygging av renseanlegget i Bårlidalen sluttført og byggeteknisk
overtakelse er gjennomført, mens prosessteknisk overtakelse gjenstår. Gjennom hele året
har det vært jobbet med utbedring av mangler og innjustering av anlegget. Dette arbeidet vil
fortsette utover i 2018, inntil prosessteknisk overtakelse er gjennomført. Det vises også til
investeringskapittel.
Det har vært arbeidet med hovedplan for henholdsvis vann og avløp, disse planlegges til
politisk behandling i 2018. Økt fokus på digitalisering vil på sikt føre til bedre dokumentasjon
over tekniske anlegg og gjennomføring av rutinemessige oppgaver.
Arbeidsnærvær
Det har vært en økning i arbeidsnærværet fra 93 % i 2016 til 95,4 % i 2017.
Kompetanseutvikling
Virksomhetens medarbeidere har deltatt ved følgende kurs/fagseminar:
 Fagseminar/driftsoperatørkurs hos Norsk Vann.
 Fagseminarer knyttet til vann, avløp, vannmålere m.m.
 Elektrokurs, FSE med førstehjelp.
 Lekkasjesøking Kurs.
 Asbestsaneringskurs.
 Sikkerhetsopplæring truck.
 Varmearbeider.
 Komtek kurs.
 Fdv kurs.
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3.12 Kommunal forvaltning
Økonomi
Kommunal forvaltning
Driftsinntekter
Lønn/sosiale utg
Andre driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto finans/avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Regnskap i
år
-14 114
19 057
5 915

Rev.bud. i år Avvik i kr
-12 949
-1 165
19 649
-592
6 249
-335

Rsk i % av
rev.bud.
109 %
97 %
95 %

Oppr. bud. i
år
-11 335
18 136
5 924

Regnskap i
fjor
-10 564
18 255
2 887

10 858
109

12 950
-2

-2 092
111

84 %
-5433 %

12 726
-2

10 577
-667

10 967

12 948

-1 981

85 %

12 724

9 910

Kommentarer økonomi
Kommunal forvaltning har et mindreforbruk på 2,0 mill. pr. 31.12.2017, som er 2,0 mill.
bedre enn forventet i økonomisk rapport 2. Dette skyldes blant annet at flere avdelinger
jobber både innenfor og utenfor selvkostområdet. Selvkostområdet blir balansert ved årets
slutt og er dermed ikke hensyntatt i økonomisk rapport 2.
Byggesaksområdet hadde et budsjettmessig mindreforbruk på 0,2 mill, dette skyldes høyere
inntekter enn budsjettert og inndekning av fremførbart underskudd. For kart- og
oppmålingsområdet er mindreforbruket på 1,0 mill. Dette skyldes blant annet merinntekter
for gebyrer på meglerhenvendelser som er utenfor selvkost. Planavdelingen hadde et
mindreforbruk på 0,8 mill, dette skyldes blant annet en vakant stilling og ikke budsjetterte
tilskudd på 0,4 mill.

Måltavle
Styringsindikator/tiltak
Saksbehandlingstiden for
søknadspliktige tiltak med:
3 ukers frist
12 ukers frist
Antall ulovlighetssaker
Kommunen skal senest
innen 12 uker avgjøre om
et mottatt privat
regulerings-planforslag
skal sendes på høring og
legges ut til offentlig
ettersyn
Klagesaker sendt
fylkesmannen (FM) hvor
fylkesmannen opphever
kommunens vedtak

Resultat
Resultat
Ambisjonsnivå
31.12.2016
31.12.2017
TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Kommentarer

5,5 uker

3 uker

6 uker

Ikke oppnådd

5,7 uker

10 uker

12 uker

Ikke oppnådd

Antall tilsyn: 25

25

Oppnådd

6 uker

6 uker

Oppnådd

Ingen saker

Ett vedtak
opphevet og
i retur fra
FM for ny
behandling

Ikke oppnådd

-15,3 %

Ikke oppnådd

63,5 %

Ikke oppnådd

92,8 %
4,2

Ikke oppnådd
Oppnådd

Antall tilsyn: 14

Nytt

To vedtak
opphevet og i
retur fra FM for
ny behandling

ØKONOMI
Avvik mellom budsjett og
regnskap
Bruk av e-handelssystem
Arbeidsnærvær
Medarbeidertilfredshet

-1,8 %
30 %
96 %
4,3

Avvik mindre
enn +/- 1 %
100 %
MEDARBEIDERE
96 %
4,2

Kort oppsummert etter 2017
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Kommunedelplan for Råholt har vært ute på høring. Fylkesmannen fremmet innsigelser til
flere områder i planforslaget, og det jobbes videre med dette planarbeidet.
Områdereguleringsplan for Vilberg har vært ute på høring. Fylkesmannen fremmet
innsigelser til skoletomt på Tynsåkjordet. Det er gjennomført mekling med Fylkesmannen,
men meklingen førte ikke fram, så plansaken er oversendt departementet for endelig
avgjørelse.
Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum er i gang. Det er gjennomført
medvirkningsmøter samt møter med grunneiere og utbyggere.

Virksomheten merker et press på å komme i gang med reguleringsplaner og utbygging, og
flere større byggeprosjekter er på gang.
Tjenester
Planavdelingen:
Kommunestyret vedtok ni detaljreguleringsplaner i 2017. I tillegg ble det vedtatt åtte mindre
endringer av reguleringsplan.
Planavdelingen er i gang med flere større planprosesser:
 Revisjon av kommunedelplan for Råholt.
 Områderegulering for Eidsvoll sentrum.
 Rullering av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel.
 Trafikksikkerhetsplan.
Av aktiviteter er det gjennomført informasjonsmøter og workshops med sentrale aktører og
grunneiere i forbindelse med kommunens egne planarbeider.
Byggesaksavdelingen:
Antall byggesaker er betydelig lavere som følge av lov og forskriftsendringer for tiltak unntatt
søknadsplikt. Det er registrert i alt 280 byggesøknader, 14 forhåndskonferanser og ti
meldinger om ulovligheter. I tillegg er det daglige henvendelser på e-post, veiledninger både
pr. telefon og som direkte publikumsveiledning. Avdelingen har betydelig restanse på
behandling av byggesøknader. Årsaker er blant annet mye tidsbruk på veiledning og
oppfølging av ufullstendige søknader. Avdelingen har hatt noe sykefravær. Planlagte tiltak for
å få ned restansene er innleie av hjelp, overtid, vurdere ressurser, samt arbeid med rutiner
og system.
Det er utført 25 tilsyn med byggetiltak. I tillegg er det utført en rekke befaringer og mindre
tilsyn i forbindelse med søknadsbehandling, uten egne tilsynsrapporter.
Avdelingen behandlet 15 klager, hvorav tre er avvist, to er tatt til følge, fem er ikke
ferdigbehandlet og fem er oversendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Landbruk og geodata:
Det er behandlet tolv jordlovssaker og fire konsesjonssaker, hvilket er færre en i 2016. 250
egenerklæringer om konsesjonsfrihet er behandlet, som kan skyldes økende omsetning av
utbyggingsarealer og bebygd eiendom over to daa. 18. april fikk kommunene ansvar for
føring av konsesjonsforhold i Matrikkelen, hvilket medfører et betydelig merarbeid. Det er i
tillegg besvart flere eiendomsrelaterte henvendelser.
Forvaltning av jordbruksavtalemidler omfatter 256 søknader om produksjons- og
avløsertilskudd (PT), 22 om tilskudd til spesiell miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap
(SMIL), 17 om tilskudd til drenering og 91 om regionalt miljøtilskudd (RMP). Samlet
tilskuddsbeløp var 34 mill. kroner.
Det er behandlet søknader til Innovasjon Norge om investeringsstøtte til landbruksrelaterte
prosjekter med en samlet investeringsramme på 6 mill. Landbruksavdelingen har vært
medarrangør på flere kurs og møter for faglig oppdatering og kompetanseheving for utøvere i
landbruksnæringa i Eidsvoll i løpet av året.
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Det er behandlet 76 delingssaker etter plan og bygningsloven, hvorav 35 er
dispensasjonssaker, og utført ca. 95 oppmålingsforretninger. Det er behandlet 21 eierseksjoneringer der ca. 60 % også har eksklusivt uteareal som medfører
oppmålingsforretning, og det er utført åtte bygningsplasseringer.
Det er produsert 541 meglerpakker i forbindelse med salg av eiendom, og laget 253
situasjonsplaner til bruk i byggesaker.
Boligfelt og nye veger adresseres fortløpende og avdelingen har startet føring av nye bygg i
matrikkelen. Avdelingen holder alle kart og temabaser oppdatert.
Arbeidsnærvær
Det er samlet sett høyt arbeidsnærvær i virksomheten. Dette skyldes i hovedsak
langtidsfravær.
Kompetanseutvikling
Virksomheten har gjennomført følgende kurs/samlinger:
 Ulike kurs og konferanser i regi av Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og
Akershus.
 NKF og Direktoratet for byggkvalitet - Byggesaksdagene og Plan- og byggesaksdagene.
 GIS (geografiske informasjonssystemer) og kartløsninger.
 Virksomhetssamling.
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3.13 Eiendomsforvaltningen
Økonomi
Eiendom
Driftsinntekter
Lønn/sosiale utg
Andre driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto finans/avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Regnskap i
år
-46 883
43 318
65 285

Rev.bud. i år Avvik i kr
-42 698
-4 185
45 291
-1 973
60 032
5 253

Rsk i % av
rev.bud.
110 %
96 %
109 %

Oppr. bud. i
år
-40 050
43 806
63 588

Regnskap i
fjor
-44 133
41 548
61 571

61 720
1

62 625
1

-905
0

99 %
190 %

67 344
1

58 986
1 682

61 721

62 625

-905

99 %

67 344

60 669

Eiendomsforvaltningen har i 2017 et totalt mindreforbruk på 0,9 mill. pr. 31.12.2017, bedre
enn forventet i økonomisk rapport 2.
Merinntekter skyldes høyere leieinntekter og mva-kompensasjon enn budsjettert.
Forskuddsbetalt leie til og med 2019 for Esso stasjon på Minnesund er inntektsført i 2017.
Mindreforbruk lønn- og sosiale kostnader skyldes vakanser samt at det i liten grad er satt inn
vikarer ved sykefravær ved renholdsavdelingen.
Merforbruk driftsutgifter er knyttet til vedlikehold og skyldes blant annet brakkeleie ved
Vilberg Ungdomsskole (1,6 mill. som er budsjettert som investering). Revidert budsjett ble
justert ned med forventet mindreforbruk på 4,7 mill. i økonomisk rapport 2.
Måltavle
Styringsindikator/tiltak
Utarbeidelse av
vedlikeholdsplan
(Ny tilstandsrapport bygg)
Avholde brukermøter

Avvik mellom regnskap og
budsjett
Bruk av e-handelssystem
Arbeidsnærvær totalt
Arbeidsnærvær renhold
Medarbeidertilfredshet

Resultat
Resultat
Ambisjonsnivå
31.12.2016
31.12.2017
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Tilstandsanalyse
fra 2011
Ikke målt

-2,2 %
49 %
90,6 %
88 %
4,0

Rulleres 2017

Ikke
igangsatt

Brukermøter
Alle formålsbygg er
gjennomført
ØKONOMI

Kommentarer

Arbeidet starter i 2018
Ikke oppnådd for alle bygg

Avvik +/-1 %

-1,4 %

100 %
MEDARBEIDERE
91 %
90 %
4,2

72,0 %

Ikke oppnådd

88,6 %
84 %
3,9

Ikke oppnådd
Ikke oppnådd
Ikke oppnådd

Kort oppsummert etter 2017
Gjennomføring av vedtatte tiltak i 2017:
 Foldevegger som skille mellom banene i Eidsvollhallen er montert.
 Vedlikehold av tak på Myrer er ferdigstilt.
 Istandsettelse av Morskogen vokterbolig er utført og finansiert av tilskudd fra staten.
 To prosjektledere ved prosjektavdelingen er ansatt med oppstart i årsskiftet 2017-2018.
 Råholt bad og Eidsvollhallen har en periode i siste kvartal vært stengt som følge av pålegg
fra kommuneoverlegen. Det har i perioden vært avsatt store ressurser for å utbedre feil
og mangler ved badene.
 Vedlikehold og modernisering av formannskapssal, ordførerkontor og flere møterom er
prosjektert og gjennomført.
 I Eidsvollhallen er det foretatt oppussing av tribuner og garderober samt lagt ny takpapp.
 En rekke fasadevedlikehold er gjennomført på boliger og formålsbygg.
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Ventilasjon på Vilberg helsetun er ikke gjennomført. Tiltakene vil komme i etterkant av
bygging av nytt kjøkken og nytt byggetrinn.
Tilstandsrapporter for byggene er ikke innhentet.

Tjenester
Midler til reduksjon av vedlikeholdsetterslep fra 2011 er i 2017 fordelt på følgende
hovedgrupper.

Type bygg
Administrasjonslokaler
Barnehagebygg
Institusjonslokaler
Kommunalt disponerte boliger
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
Kommunale kulturbygg
Skolebygg

Prosent
2%
14 %
1%
50 %
13 %
9%
11 %
100 %

Tilstandsvurdering på kommunale bygg og boliger ble gjennomført i 2011. Etterslepet på 100
mill. i 2011 er redusert med 16,5 mill. til 2016. Det er benyttet ytterligere 4,2 mill. i 2017,
hovedsakelig til tak og fasader.
Arbeidsnærvær
For virksomheten uten renhold er arbeidsnærværet 95,6 %. Det har vært tilfeller av
langtidsfravær i alle avdelinger. Arbeidsnærværet på renholdsavdelingen ligger på 84 % som
medfører at nærværet for virksomheten totalt ligger på 88,6 %. Målet for 2017 på 91 % er
dermed ikke nådd.
Kompetanseutvikling
Drift og vedlikeholdsavdelingen har i 2017 gjennomført følgende kompetanseutvikling:
 Årlig kurs alle teknikere: gjennomgang av betjening el tavler og førstehjelp.
 Kurs varmearbeider.
 Fire av teknikerne har vært på legionella kurs.
 Lift kurs.
 Kurs vernearbeid.
 Kurs teknisk drift bad.
 Kurs i Ik-bygg
 Nødvendige oppdateringer av kurs i forbindelse med utstyr og sikkerhet.
Renholdsavdelingen:
 Clean pilot konseptet: Info og veiledning til renholdere.
 Ledelse renholdsavdelingen deltar i to typer nettverksgrupper (NKF og Clean Pilot) med
andre kommuner.
 Teori og praktisk bruk av gulvvaskemaskiner.
 Grunnleggende renholdskunnskap og produktinformasjon - tips og triks i en travel
hverdag, hvordan benytte renholdsutsyr riktig.
Virksomheten har fullført deltakelsen i NKF/KS pilotnettverk for boligforvaltning, et nettverk
som totalt har strukket seg over 2,5 år med fokus på boliger. Virksomheten er medlem av
ytterligere to nettverk i regi av NKF for henholdsvis bolig og bygg og eiendom.
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3.14 Felles inntekter og utgifter
Økonomi
Felles inntekter og
utgifter
Driftsinntekter
Lønn/sosiale utg
Andre driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto finans/avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Regnskap i
år
144
-20 364
74 324

Rev.bud. i år Avvik i kr
-300
444
-4 381
-15 983
33 162
41 163

Rsk i % av
rev.bud.
-48 %
465 %
224 %

Oppr. bud. i
år
-300
6 584
20 656

Regnskap i
fjor
-308
204
63 912

54 104
-97 300

28 480
-66 413

25 624
-30 888

190 %
147 %

26 940
-39 945

63 809
-63 085

-43 196

-37 932

-5 264

114 %

-13 005

724

Kommentarer økonomi
Felles inntekter og utgifter har et totalt mindreforbruk på 5,3 mill. pr. 31.12.2017 som i
hovedsak skyldes endringer på pensjonsområdet.
Felles inntekter og utgifter blir benyttet til korrigeringer av blant annet pensjon og tidligere
års feil.
Mindreutgifter lønn og sosiale utgifter:
Samlet pensjonskostnad KLP (innbetalt premie inkl. netto premieavvik) har for hele
kommunen et mindreforbruk på 0,2 mill. (før bestandskontroll), jf. note 5. Samlet
pensjonskostnad SPK har for hele kommunen et mindreforbruk på 1 mill. Det ble i siste
kvartalet 2017 gjennomført en bestandskontroll av ansatte (aktive og tidligere ansatte)
registrert i lønnssystemet mot ansatte (aktive og tidligere ansatte) registrert hos
pensjonsleverandøren KLP. Kontrollen avdekket at kommunen har betalt 9,9 mill. for mye i
pensjonspremie i perioden 2012-2016. Som følge av bestandskontrollen er det periodisert
14,3 mill. i mindreutgifter fra 2018 til 2017.
Inntektsført premieavvik KLP er 10,8 mill. lavere enn budsjettert. Dette må sees i
sammenheng med lavere innbetalt pensjonspremie på 11 mill. (netto mindreforbruk 0,2
mill.).
Pensjon SPK har et mindreforbruk på 0,7 mill. på dette ansvaret hovedsakelig som følge av
endringer i premieavvik.
Rest lønnspott er 3,5 mill.
Merforbruk andre driftsutgifter:
 Ankertunet barnehage er budsjettert som investeringsprosjekt, men 10,7 mill. er belastet
driftsregnskapet som «andel goodwill til drift».
 Avskrivninger er budsjettert for lavt med 30,9 mill. Dette skyldes i hovedsak
ekstraordinære avskrivninger på grunn av nedjustert avskrivningstid for veger.
Netto finans/avsetninger har merinntekter som følge av at motpost avskrivninger er
budsjettert for lavt med 30,9 mill.
All utligning av sykepenger mottatt for perioden 2013-2015 er utlignet mot krav sendt NAV.
Hittil er det tilbakeført inntekt på denne perioden på over 4 mill. på virksomhetene i 2017.
Det står fortsatt igjen kr 0,7 mill. som er purret NAV hvor resultatet er uavklart og derfor er
avsatt til tap på krav og fremkommer her som merforbruk.
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4 Investering
Område

Regnskap
2017

Politisk ledelse
Eventuelt andre
Barnehage
Boliger
Dammer og naturforvaltning
Eiendom
Egenkapitalinnskudd KLP
Kirker og gravplasser
Kultur
Pleie og omsorg
Sentraladministrasjonen
Samferdsel og infrastruktur
Skole
Selvkost
Sum investeringer

0
0
374
169
637
183
481
100
327
466
189
368
448
738

Just.
budsjett
2017
0
0
42 383
46 580
697
15 434
3 481
3 100
327
23 020
55 000
27 100
47 091
44 476

Oppr. Regnskap
budsjett
2016
2017
0
125
0
162
27 280
2 539
84 150
7 490
14 800
1 240
23 116
15 974
3 279
3 175
3 100
508
0
0
35 896
44 170
35 000
49 810
36 300
23 390
251 150
25 553
65 076
41 246

234 479

308 688

579 147

33
31
9
3
3
14
61
21
24
31

215 381

Totalt ble 234,5 mill. investert i 2017. Dette er 74,2 mill. lavere enn revidert budsjett.
Tabellen tar ikke med salgsinntekter, øremerkede tilskudd og annen finansiering.
Barnehage
Kjøp av Ankertunet barnehage og utvidelse av Råholtbråtan barnehage er de største
prosjektene for barnehageområdet.
Boliger
Nye boliger til funksjonshemmede på Frankens og boliger til psykisk helse på Gruehagan er
prosjekter under oppføring. I tillegg er det kjøpt flyktningeboliger.
Pleie og omsorg
Hovedsakelig gjelder dette sluttføring av byggetrinn 1 og oppstart av byggetrinn 2 på Vilberg
kompetansesenter.
Sentraladministrasjon
Midlene er hovedsakelig benyttet til utlån og betalte avdrag startlån.
Samferdsel og infrastruktur
Midlene er hovedsakelig benyttet til oppgradering av vegnettet og trafikksikringstiltak.
Skole
Midlene er hovedsakelig benyttet til kjøp av brakker til Dal skole og oppgradering av Vilberg
ungdomsskole.
Selvkost
Midlene er hovedsakelig benyttet til oppgradering av vannledningsnettet, reservevann og
overtagelse av Damtjern vannverk. I tillegg kommer utgifter knyttet til Bårlidalen
renseanlegg.
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5 Investeringsprosjekter status og kommentar pr. prosjekt
Prosjekt

Status

Ramme

Kommunestyret

I arbeid

RU

PS 42/17, PS100/16, PS82/17,PS 15/104,
PS 16/41 ksak 74/14

I arbeid

FR

I arbeid
I arbeid

Akkumulert
regnskap
tom.2017

Akkumulert
Avvik akk.
budsjett
regnskap tom.2017 akk.budsjett

Ramme
etter
HP 18-21

Skole
P4800000 Lekeapparater skole
P4820000 Råholt barneskole
fire-parallell
P4823002 IKT-utstyr skoler.
Årlig utskifting
P4823003 Inventar skoler

736

1 100

-364

PS 42/17, PS100/16,PS82/17,PS 15/104,
PS 16/78

2 247

3 500

-1 253

RU

PS 42/17, PS 100/16,PS 15/104

4 116

4 000

116

RU

PS 42/17,PS 15/104
Ksak 13/88 ØR 2KSAK 71/12 Nytt vedtak
ksak 81/10ksak 81/10ksak 101/09 samt
inventarksak 24/09ksak 136/09ksak
108/08ksak 137/08K58/08ksak 137/08
overstyrer K137/07ksak 137/08
overstyrer K129/04oppr.b.
K137/07oppr.b. K129/04oppr.b. K143/03
PS 42/17,PS 16/41 ksak 15/50, ksak
14/61, ksak 14/53, ksak 14/46, ksak
88/13, ksak 45/13,ksak 38/13,ksak PS
12/117,ksak 71/12,Ksak 81/10
PS 100/16,PS 15/104, PS 16/41 ksak
15/50, ksak 14/61, ksak 14/53, ksak
14/46, ksak 88/13, ksak 45/13,ksak
38/13,ksak PS 12/117,ksak 71/12,Ksak
81/10
PS 82/17,PS42/17,,PS 15/104, PS 16/41
ksak 74/14

569

800

-231

112 799

101 581

11 218

0

162 931

159 733

3 198

0

2 037

2 037

0

5 375

5 800

-425

0

6 320

5 900

420

0

495

500

-5

17 528

37 740

-20 212

P6721530 Rehab Bønsmoen
skole

Avsluttes som
JT
egen sak

P6721610 Rehabilitering
Langset skole

Avsluttes som
OR
egen sak

P6721611 Kjøp av tomt Rom
Eiendom Langset

Ferdig

OR

I arbeid

OR

I arbeid

JT

Ferdig

OR

P6721620 RUSK utstyr og
inventar
P6721711 Dal skole. Kjøp av
brakker
P6721712 Dal skole. Kjøp av
brakker. Inventar

P6721760 Vilberg ungdomsskole I arbeid

OR

PS 43/17,PS100/16,

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/41 ksak 15/98, ksak 74/14
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252 000

218 000

Akkumulert
regnskap
tom.2017

Akkumulert
Avvik akk.
budsjett
regnskap tom.2017 akk.budsjett

Ramme
etter
HP 18-21

Prosjekt

Status

Ramme

Kommunestyret

P6721800 Vilberg barneskole

I arbeid

FR

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/41 ksak 15/98, ksak 74/14

2 488

3 222

-734

350 400

OR

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/41 ksak 74/14, ksak 14/61, ksak
14/53, ksak 14/46, ksak 88/13, ksak PS
117/12, ksak 41/10

94 713

94 912

-199

98 052

OR

PS 82/17,PS42/17,PS 15/104

3 781

4 000

-219

0

OR

PS 82/17,

271

400

-129

20 776

21 350

-574

0

600

-600

724

750

-26

P6721810 Utvidelse Råholt
Ungdomsskole

I arbeid

P6721870 RUSK kulturdel utstyr
I arbeid
og inventar
P6748000 Læringssenteret Ås
I arbeid
skole Inventar og fibernett
P7002185 Ås skole, SFO og 1
trinn

Avsluttes som
JT
egen sak

PS 42/17,PS 15/104, PS 16/41 ksak
48/15, ksak 74/14, ksak 14/61, ksak
14/53, ksak 14/46, ksak 12/118, ksak
13/88

P7002186 Ås skole, utstyr og
inventar
Barnehager
P4500000 Lekeapparater
barnehager
P4521850 Barnehagetomt
Sørbygda
P4521860 Stensby barnehage
vognskjul
P4521870 Vilberg barnehage
vognskjul
P6721735 Kjøp av Ankertunet
barnehage

Avsluttes som
OR
egen sak

PS 42/17,PS 74/14

I arbeid

RU

PS 42/17, PS100/16,PS 15/104, PS 16/41
ksak 74/14

Ikke
igangsatt

FR

PS 82/17, PS100/16,

0

100

-100

Ferdig

JT

PS 82/17, PS100/16,

493

600

-107

Ferdig

JT

PS 82/17,PS 15/104, PS 16/78

747

750

-3

I arbeid

OR

PS 68/17,

15 499

27 000

-11 501

27 000

P6721750 Ås barnehage

I arbeid

FR

PS 82/17, PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/41 ksak 74/14

181

1 000

-819

86 000

31 194

32 532

-1 338

32 532

P6721770 Bønsmoen barnehage Avsluttes som
OR
utvidelse
egen sak

PS 42/17,PS 16/41 ksak 74/14,ksak
14/61, ksak 14/53, ksak 14/46, ksak
88/13, ksak 45/13,ksak 118/12, ksak
69/12, ksak 93/11

8 000
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Prosjekt

P6721790 Råholtbråtan
barnehage utvidelse
Pleie og omsorg
P3800003 Vilberg helsetun
speilskap
P3800004 Pålsejordet
vaskemaskin/tørketrommel
(Industri)
P3803500 Mobiltelefoner pga.
trygghetsalarmer
P3880001 KØH utstyr og
inventar
P6703320 Inventar
sykehjemsrom
P6703330 Vilberg bosenter.
Kjøkken i boligene
P6703340 Vilberg bosenter.
Etablering av terrasser.
P6738401 Legevakt /
øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Status

Ramme

Kommunestyret

I arbeid

OR

PS 82/17, PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/41 ksak 14/61, ksak 14/53, ksak
38/13, ksak 88/13,ksak 45/13,ksak
69/12,ksak 93/11

Ferdig

JT

Akkumulert
Avvik akk.
budsjett
regnskap tom.2017 akk.budsjett

18 884

14 000

4 884

PS 42/17, PS100/16,PS 15/104

0

400

-400

Ikke
igangsatt

PS 100/16,

0

100

-100

Ikke
igangsatt

PS 100/16,

0

250

-250

0

100

-100

Ramme
etter
HP 18-21
48 600

Ferdig

JT

PS 42/17,PS 16/78

I arbeid

RU

PS 42/17, PS100/16,PS 15/104, PS 16/41
ksak 74/14

965

1 100

-135

Ferdig

RU

PS 82/17,PS100/16,

149

250

-101

Ferdig

OR

PS 100/16,

239

300

-61

300

I arbeid

OR

PS 42/17,PS100/16,PS 15/104, PS 16/41
ksak 48/15, ksak 74/14

56 864

59 000

-2 136

59 000

OR

PS 100/16,

1 656

2 000

-344

FR

PS 82/17,PS100/16,

4 737

3 000

1 737

FR

PS 42/17,PS 15/104, PS 16/41 ksak
118/12

0

6 011

-6 011

FR

PS 100/16,

294

300

-6

FR

PS 82/17,

15

750

-735

OR

Adm overføring samme sektor,

190

190

0

FR

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/78

925

2 000

-1 075

P6738402 Inventar byggetrinn 1
I arbeid
Vilberg
P6738403 Vilberg helsetun
I arbeid
utvidelse. Byggetrinn 2.
P6738430 Bolig til
I arbeid
vanskeligstilte
P6738530 Vilberg helsetun
Ferdig
kjøkken inventar og utstyr
P7004606 Brensmork
I arbeid
ombygging til helsetjenester
Boliger
P3103481 Rullestolrampe
Ferdig
Siggerudhagan
P6738200 Feiring aldershjem
ombygging til omsorgsboliger

Akkumulert
regnskap
tom.2017

I arbeid
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90 000

20 500

23 000

Akkumulert
regnskap
tom.2017

Akkumulert
Avvik akk.
budsjett
regnskap tom.2017 akk.budsjett

Ramme
etter
HP 18-21

Prosjekt

Status

Ramme

Kommunestyret

P6738330 Frankens nye boliger
funksjonshemmede

I arbeid

OR

PS 82/17,PS100/16,PS 15/104, PS 16/41
ksak 15/98, ksak 74/14

8 927

15 400

-6 473

P6738400 Flyktningboliger

I arbeid

RU

PS 82/17,PS42/17,PS 15/104, PS16/78

4 774

6 907

-2 132

P6738407 Lundsgutua 33

Ferdig

OR

Adm overføring samme sektor,

4 019

4 004

15

P6738408 Morkvegen 43, C1

Ferdig

OR

Adm overføring samme sektor,

2 576

2 576

0

P6738409 Morkvegen 43, C4

Ferdig

OR

2 636

2 636

0

P6738440 Gruehagan boliger
psykisk helse

I arbeid

OR

Adm overføring samme sektor,
PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/41 ksak 74/14, ksak 14/61, ksak
14/53, ksak 14/46

11 788

17 000

-5 212

Ferdig

OR

2 467

0

2 467

I arbeid

RU

PS 42/17, PS100/16,PS 15/104 ksak
74/14, Ksak 14/46, ksak 13/109, ksak
118/12,ksak 93/11

950

1 100

-150

Ferdig

OR

PS 100/16,

150

150

0

I arbeid

OR

PS 100/16,

200

200

0

I arbeid

OR

PS 100/16,

3 100

3 100

0

I arbeid

RU

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/41 ksak 74/14,ksak 14/53, ksak
14/46, ksak 45/13, ksak PS 117/12, ksak
71/12, ksak 43/11

1 341

1 400

-59

I arbeid

FR

PS 100/16,

217

2 200

-1 983

2 200

I arbeid

OR

PS 100/16,

1 077

2 400

-1 323

2 400

I arbeid

OR

PS 42/17, PS82/17, PS100/16,PS 15/104,
PS 16/78

2 657

2 200

457

2 200

P6738900 Styrilia 49,
Forsikringsoppgjør
Kirker og gravplasser
P1950460 Tilskudd utstyr
kirkegårdene
P1950524 Feiring kirke. HMStiltak
P1950525 Råholt utvidelse av
gravplass
P1950540 Eidsvoll kirke
kirketårn
Dammer og naturforvaltning
P6161050 Oppgradering
dammer
Eiendom
P1412000 Rådhuset ombygging av andre og tredje
etasje
P1412100 Rådhuset.
Glassganger med soldemping
(alle etasjer)
P4823004 BOA strakstiltak

41 200

48 700
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Prosjekt

Status

Ramme

Kommunestyret

P6706840 Maskiner og utstyr
fdv

I arbeid

RU

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/41 ksak 74/14, ksak 14/53, ksak
14/46, ksak PS 117/12,ksak 71/12, ksak
93/11, ksak 81/10

P6706960 Ladestasjon El-biler
offentlige bygg

I arbeid

RU

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104

P6750300 Eidsvollhallen
oppgradering av dusjanlegg

Ferdig

OR

P6750340 Råholt
svømmeanlegg 2. etasje

Akkumulert
regnskap
tom.2017

Akkumulert
Avvik akk.
budsjett
regnskap tom.2017 akk.budsjett

3 585

3 468

117

715

830

-115

PS 42/17,PS100/16,PS 15/104

2 031

2 000

31

Avsluttes som
OR
egen sak

PS 42/17,PS 15/104

7 305

7 305

-0

P6750350 Råholt
svømmeanlegg unttatt areal
2.etasje

Avsluttes som
OR
egen sak

PS 42/17,PS100/16,PS 16/78 ksak
15/98, ksak 15/48, ksak 14/61, ksak
14/46, adm,ksak 88/13

98 037

99 217

-1 180

P6750510 Råholthallen - nytt
tak

I arbeid

JT

PS 42/17,PS 16/41 ksak 15/48, ksak
14/61, ksak 14/53, ksak 88/13,ksak
45/13,ksak PS 12/117

3 937

4 202

-265

P6750540 Råholthallen
publikumsinngang og parkering

I arbeid

FR

PS 42/17,PS100/16,PS 16/41 ksak 15/98

136

700

-564

5 489

6 020

-531

P6765800 Brannsikring og Sd
anlegg

I arbeid

RU

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/41 ksak 15/98, ksak 48/15, ksak
ksak 74/14, ksak 14/53, ksak 88/13,ksak
118/12

P6765901 Brannstasjonen.
Fasade

Ferdig

JT

PS 42/17,PS100/16,PS 15/104, PS16/42

2 074

2 350

-276

P6767020 Inngangspartier i
offentlige bygg

I arbeid

RU

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/41 ksak 74/14

1 503

1 503

-0

P6767030 Hms tiltak offentlige
bygg

I arbeid

RU

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/41 ksak 74/14

1 279

1 315

-36

P7004603 Brensmork
hybelbygg. Ombygging av
hybler og
fasaderehabilitering/balkonger

I arbeid

FR

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/78

163

200

-37

P7004605 Brensmork heis

Ferdig

JT

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 16/78

1 530

1 700

-170
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Ramme
etter
HP 18-21

0

2 350

3 700

Prosjekt

Status

P7004700 Områdeplan med
utbyggingsavtale for
I arbeid
Lundsjordet
Kultur
P5050461 Panorama trådløst AV
Ferdig
system
P5090100 Bil til jobbsenteret
Ferdig
Samfersel og infrastruktur

Ramme

Kommunestyret

RU

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/41 ksak 14/61, ksak 14/46

OR
OR

1 450

-434

Adm overføring samme sektor,

172

172

-0

Adm overføring samme sektor,

155

155

0

10 374

11 711

-1 337

164

752

-588

RU

PS 82/17,PS43/17,PS42/17,PS100/16,PS
15/104, PS 16/41 ksak 74/14, ksak
14/61, ksak 14/53, ksak 45/13, ksak
118/12, ksak 69/12,ksak PS 93/11

46 164

47 063

-899

23 478

29 630

-6 152

5 673

5 700

-27

17 383

16 705

678

2 885

4 240

-1 355

26 865

33 887

-7 022

12 851

28 000

-15 149

I arbeid

RU

P6150100 Veisystem Myhrer

I arbeid

OR

I arbeid

PS 42/17,PS82717,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/41 ksak 74/14, ksak 14/61, ksak
14/53, ksak 45/13, ksak 118/12, sak
69/12og ksak 88/13, ksak 93/11
PS 15/104, PS 16/41

P6176140 Ramme for
trafikksikkerhet

I arbeid

RU

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/41 ksak 74/14, 13/109, ksak
88/13, ksak 45/13, ksak 12/117, ksak
69/12, 981/10, 32/10, 101/09

P6176540 Bønsdalen bru

Ferdig

OR

PS 42/17,PS15/104, PS33/16 ksak
74/14, ksak 15/98

I arbeid

OR

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/41 ksak 74/14, ksak 14/61, ksak
14/46, ksak 45/13, ksak PS 12/117, ksak
69/12, ksak 93/11

I arbeid

RU

P6162010 Ramme for
oppgradering av
vannledningsnettet

I arbeid

RU

P6162030 Reservevann

I arbeid

OR

P6176800 Ramme for
oppgradering av veglyset
Selvkost
P6162000 Biler og maskiner
vannverk

Akkumulert
Avvik akk.
budsjett
regnskap tom.2017 akk.budsjett

1 016

P6107000 Maskiner veg

P6176020 Ramme opprustning
av kommunale veger

Akkumulert
regnskap
tom.2017

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/41 ksak 15/98, ksak 74/14
PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/41 ksak 14/74, ksak 14/53, ksak
14/61, ksak 45/13, ksak 118/12, ksak
71/12, ksak 101/09,
10/09,111/06,118/05
PS 42/17,PS43/17,PS100/16,,PS 15/104,
PS 16/78

Ramme
etter
HP 18-21

5 700

35 000
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Prosjekt

Status

Ramme

Kommunestyret

P6162100 Damtjern vannverk
P6162220 Tisjøen Vba
fullrensing

I arbeid

FR

I arbeid

FR

PS 82/17,PS100/16,
PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/78

I arbeid

RU

I arbeid

Akkumulert
regnskap
tom.2017
2 631

Akkumulert
Avvik akk.
budsjett
regnskap tom.2017 akk.budsjett
1 250
1 381

Ramme
etter
HP 18-21
10 000

334

317

17

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/41 ksak 14/74, sak 14/53, ksak
14/46, ksak 88/13, ksak 118/12

2 778

3 335

-557

RU

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/78

4 976

5 773

-797

I arbeid

RU

PS 15/104, PS 16/41 ksak 74/14, 14/61,
ksak 14/46,

8 575

10 656

-2 080

P6163561 Nyanlegg
saneringsplan avløp

I arbeid

RU

PS 82/17,PS42/17,PS100/16,PS 15/104,
PS 16/41 ksak 74/14, 14/61, ksak 14/46,

10 839

9 965

874

P6163562 Biler og maskiner
avløp

I arbeid

RU

PS 42/17,PS100/16,PS 15/104, PS 16/78

7 075

7 400

-325

P6163670 Pumpestasjon
Bønsdalen Rehab P10

I arbeid

OR

PS 82/17,PS42/17,,PS 15/104, PS 16/41
ksak 74/14, ksak 13/109, ksak 11/12

2 807

2 800

7

5 000

292 687

282 197

10 490

282 197

377

562

-184

P6163510 Oppgradering av
driftsovervåkning
P6163520 Ramme for
oppgradering av
pumpestasjoner
P6163560 Ramme for
oppgradering av avløpsnettet

P6165270 Bårlidalen
renseanlegg, oppgradering

I arbeid

JT

PS 16/41 ksak 15/98, ksak 15/50,ksak
74/14, ksak 14/61, ksak 13/45, ksak
13/109, ksak 118/12,ksak PS 12/117,
ksak 71/12,81/10, 101/09

P6406960 Utstyr oppmåling

I arbeid

RU

PS 15/104, PS 16/41 ksak 74/14, ksak
14/61, ksak 14/46
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62 200

Investeringsprosjekter
Skole
Dal skole. Kjøp av brakker
Brakkene er satt i drift. Alle mottatte krav er bokført og regnskapet viser en overskridelse, men
flere beløp er omtvistet og ikke utbetalt.
Dal skole. Kjøp av brakker. Inventar
Nødvendig inventar er kjøpt inn ved nyetablerte brakker ved Dal skole. Prosjektet er avsluttet
innenfor budsjettert ramme.
IKT-utstyr skoler. Årlig utskifting
Det er investert i 20 nye klassesett med PC’er og i multimediautstyr i 3 klasserom.
Inventar skoler
Det er investert i nytt inventar i 3 klasserom.
Lekeapparater skole
Det er investert i lekeapparater ved 3 skoler.
Læringssenteret Ås skole Inventar og fibernett
Arbeid pågår. Mindreforbruk overføres 2018 og opprinnelig ramme forventes å holde.
Rehab Bønsmoen skole
Ferdigstilt. Blir behandlet i egen sak til kommunestyret.
Rehabilitering Langset skole
Ferdigstilt. Blir behandlet i egen sak til kommunestyret.
RUSK kulturdel utstyr og inventar
Utstyr og inventar til lyd og bilde er kjøpt inn til kultursal. Prosjektet løper videre i 2018 og
forventes ferdigstilt i 2018 innenfor opprinnelig ramme.
RUSK utstyr og inventar
Komplettering av utstyr etter ombyggingen. Mindreforbruk fra 2017 overført 2018. Ingen ny
bevilgning utover tidsforskyvning. Forventes ferdigstilt i 2018 innenfor opprinnelig ramme.
Råholt barneskole fire-parallell
Arbeid pågår. Se vedlegg med status prosjekter til byggekomite.
Utvidelse Råholt Ungdomsskole
Prosjektet er i hovedsak ferdigstilt, men komplettering av teknisk anlegg etter ombygging
gjenstår. Det forventes et mindreforbruk mot opprinnelig ramme. Forventes ferdig i 2018.
Kommunen har mottatt sluttutbetaling av spillemidler på 1,1 mill. som er inntektsført på
prosjektet.
Vilberg barneskole
Arbeid pågår. Se vedlegg med status prosjekter til byggekomite.
Vilberg ungdomsskole
Arbeid pågår. Se vedlegg med status prosjekter til byggekomite.
Ås skole, SFO og 1 trinn
Ferdigstilt. Blir behandlet i egen sak til kommunestyret.
Ås skole, utstyr og inventar
Ferdigstilt. Blir behandlet i egen sak til kommunestyret.
Barnehager
Barnehagetomt Sørbygda
Midler avsatt til framtidig tomt. Tomt ikke avklart. Foreløpig ramme.
Bønsmoen barnehage utvidelse
Ferdigstilt. Blir behandlet i egen sak til kommunestyret.
Kjøp av Ankertunet barnehage

Kommunestyret vedtok i PS 68/17 å sette av 27 mill. til overtakelse av Ankertunet barnehage
med fire avdelinger på Eidsvoll Verk. Budsjettet er tillagt investeringsbudsjettet. Imidlertid er
deler av kontraktssummen ført i driftsregnskapet som andel goodwill. Prosjektet forventes
avsluttet i økonomisk rapport 2 2018 siden noen tilpasninger mot kommunal infrastruktur
gjenstår, og det ventes mindreforbruk mot opprinnelig ramme siden deler av utgiftene er ført i
driftsregnskapet.
Lekeapparater barnehager
Rullerende prosjekt. Pengene er i 2017 brukt til formål ved Stensby og Vilberg barnehage.
Stensby: Innkjøp og montering av nytt klatrestativ med fallunderlag samt en liggende klatrevegg
i en skråning.
Vilberg: Innkjøp og montering av nytt balanse/lekeapparat i fem moduler.
Råholtbråtan barnehage utvidelse
Arbeid pågår. Se vedlegg med status prosjekter til byggekomite.
Stensby barnehage vognskjul
Ved Stensby barnehage er det bygd nytt vognskjul. Arbeidet ble noe billigere enn justert
totalramme (0,6 mill.) og avsluttes med et mindreforbruk på 0,1 mill.
Vilberg barnehage vognskjul
Ved Vilberg barnehage er det bygd nytt vognskjul. Ferdigstillelsen i 2017 er finansiert med
overføring fra driftsbudsjettet, 0,15 mill. Akkumulert regnskap viser 0,75 mill. og avviker ikke fra
justert totalramme etter nevnte endringer.
Ås barnehage
Reguleringsarbeid pågår.
Pleie og omsorg
Bolig til vanskeligstilte
Midler avsatt til framtidig kjøp.
Brensmork ombygging til helsetjenester
Planlegging pågår. Foreløpig ramme.
Inventar byggetrinn 1 Vilberg
Utbedring og økning av garderobekapasitet gjenstår. Opprinnelig ramme ventes å holde.
Inventar sykehjemsrom
Virksomheten har oppgradert utstyret knyttet til sykehjemsrommene til utstyr med bedre
funksjonalitet. En vesentlig del av dette er nye 2-motors senger. I tillegg er midlene brukt å å
utstyre to nye dobbeltrom på helsetunet. Rullerende.
KØH utstyr og inventar
Utstyr og inventar er kjøpt inn og hovedsakelig finansiert ved bruk av tilskudd (0,9 mill). 0,1 mill.
er bevilget av kommunestyret i 2016. Akkumulert utgift viser 1 mill.
Legevakt / øyeblikkelig hjelp døgnopphold
Arbeid pågår. Se vedlegg med status prosjekter til byggekomite. Budsjettert tilskudd i 2017 med
13 mill. er ikke mottatt i 2017.
Mobiltelefoner pga. trygghetsalarmer
Avsluttet
Pålsejordet vaskemaskin/tørketrommel (Industri)
Avsluttet.
Vilberg bosenter. Etablering av terrasser.
Arbeidet er ferdig innenfor opprinnelig ramme.
Vilberg bosenter. Kjøkken i boligene
Kjøkkenløsninger tilpasset bruker og beboere ved Vilberg bosenter er etablert. Akkumulert
regnskap er 0,1 mill. lavere enn opprinnelig ramme.
Vilberg helsetun kjøkken inventar og utstyr
Mattransporttraller er kjøpt inn iht. opprinnelig ramme. Budsjettet for prosjektet er redusert og
bevilgningen i budsjettet for 2018 (5 mill.) til dette prosjektet er samlet i investeringsprosjektet
Vilberg helsetun byggetrinn 2.
Vilberg helsetun speilskap
Prosjektet er avsluttet og utgifter både fra 2016 og 2017 som var ført som investering, er flyttet
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til driftsregnskapet da prosjektet ikke tilfredsstilte kravene til investering.
Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2.
Arbeid pågår. Se vedlegg med status prosjekter til byggekomite.
Boliger
Feiring aldershjem ombygging til omsorgsboliger
Arbeid pågår. Se vedlegg med status prosjekter til byggekomite.
Flyktningboliger.
Midler i prosjektet er delvis benyttet til å finansiere innkjøp av boliger i Lundsgutua 33 og to
boliger i Morkvegen 43. Prosjektet har budsjettert med 3 mill. i årlig tilskudd fra Husbanken.
Tilskuddene utbetalt i 2017 er inntektsført på de to boligene i Morkvegen 43 med 0,7 mill.
Frankens nye boliger funksjonshemmede
Arbeid pågår. Se vedlegg med status prosjekter til byggekomite.
Gruehagan boliger psykisk helse
Arbeid pågår. Se vedlegg med status prosjekter til byggekomite.
Lundsgutua 33
Kjøp av boligen er skilt ut fra, og er finansiert med overføring fra, prosjekt Flyktningboliger.
Morkvegen 43, C1
Kjøp av boligen er skilt ut fra, og er finansiert med overføring fra, prosjekt Flyktningboliger.
Tilskudd fra Husbanken er inntektsført med 0,3 mill.
Morkvegen 43, C4
Kjøp av boligen er skilt ut fra, og er finansiert med overføring fra, prosjekt Flyktningboliger.
Tilskudd fra Husbanken er inntektsført med 0,4 mill.
Rullestolrampe Siggerudhagan
Rullestolrampe er montert ved kommunal bolig på Siggerudhagan. Investeringene var ikke
budsjettert og er finansiert med overføring fra driftsbudsjettet.
Styrilia 49, Forsikringsoppgjør
Omsorgsboligen har blitt rammet av brann. Bygningen er gjenoppbygd med forsikringsoppgjør,
men forsikringen dekker ikke oppgradering til dagens krav i byggeforskriften.
Kirker og gravplasser
Eidsvoll kirke kirketårn
Nødvendige oppgraderinger ved kirketårnet i Eidsvoll kirke. Sintef og Riksantikvaren har vurdert
forholdene ved tårnfoten. Prosjektet ble dyrere enn antatt og kommunestyret tilleggsbevilget
2,45 mill. utover de 0,65 mill som første budsjettestimat antydet, total bevilgning og utbetaling
utgjør 3,1 mill.
Etter ferdigstillelse, var prosjektet likevel billigere enn forutsatt og 0,4 mill. er søkt omdisponert i
PS 22/18. Dette ble ikke vedtatt og beløpet tilbakebetales i 2018 og vil redusere de akkumulerte
utgiftene.
Feiring kirke. HMS-tiltak
Nødvendige HMS-tiltak ved Feiring kirke, blant annet til varmestyring og tårnlukene. Noe
tilpasning til HC. Midlene er overført fra kommunen iht. opprinnelig ramme.
Råholt utvidelse av gravplass
Midlene er overført fra kommunen iht. opprinnelig ramme.
Tilskudd utstyr kirkegårdene
Midlene er overført fra kommunen iht. rullerende budsjett
Dammer og naturforvaltning
Oppgradering dammer
Rullerende budsjett og investeringsmidler i 2017 knyttet til dammer er hovedsakelig benyttet til
konsulenter for dambølgeberegninger og tekniske planer for Tisjøen og konsulentarbeider før
overtakelse av Nord Fløyta. I Jønsjøen er det arbeidet med fjerning av torv i vannet. Tiltakene er
utført etter prioriteringsliste fra NVE.
Eiendom
BOA strakstiltak
Arbeidene pågår fremdeles, men bygget er tatt i bruk. Merforbruk mot opprinnelig ramme dekkes
inn i ØR1.
Brannsikring og Sd anlegg
Branndører er satt inn ved Vilberg helsetun for å lukke avvik etter branntilsyn. Nyetablering av

Side 83
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2017

SD anlegg. Rullerende.
Brannstasjonen. Fasade
Ferdig.
Brensmork heis
Arbeidene er avsluttet med et mindreforbruk på 0,17 mill. mot justert totalramme.
Brensmork hybelbygg. Ombygging av hybler og fasaderehabilitering/balkonger
Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2018. Midler i 2017 er benyttet til prosjektering.
Foreløpig ramme.
Eidsvollhallen oppgradering av dusjanlegg
Arbeide i garderober og dusjer er gjennomført med kun et mindre avvik mot opprinnelig ramme,
0,03 mill.
Hms tiltak offentlige bygg
Rullerende bevilgning.
Inngangspartier i offentlige bygg
Rullerende bevilgning.
Ladestasjon El-biler offentlige bygg
Rullerende bevilgning. Kommunen har inntektsført totalt 0,14 mill i form av statlige overføringer
på prosjektet.
Maskiner og utstyr fdv
Rullerende bevilgning.
Områdeplan med utbyggingsavtale for Lundsjordet
Områdeplanen for Lundsjordet er under utarbeidelse og området planlegges for salg. Rullerende.
Rådhuset – ombygging av andre og tredje etasje
Pågår. Foreløpig ramme.
Rådhuset. Glassganger med soldemping (alle etasjer)
Pågår. Opprinnelig ramme.
Råholt svømmeanlegg. 2.etasje.
Ferdigstilt. Blir behandlet i egen sak til kommunestyret.
Råholt svømmeanlegg unntatt areal 2.etasje
Ferdigstilt. Blir behandlet i egen sak til kommunestyret.
Råholthallen – nytt tak
I arbeid. Fortsatt utbedring av takarbeid som ikke er ferdigstilt. Justert totalramme.
Råholthallen publikumsinngang og parkering
Pågår. Klar for anbudsutsendelse.
SALG DELER AV 74/4-NYE GBR 74/92, 74/93
Salg av Steinerskolen.
Kultur
Bil til jobbsenteret
Det er kjøpt inn bil til jobbsentret. Denne er ikke budsjettert under investeringer og driftsmidler
finansierer investeringen.
Panorama trådløst AV system
Ved Panorama ble det bevilget midler i driftsbudsjettet til oppgradering av AV- og
multikabelsystem. Driftsmidler finansierer investeringen.
Samferdsel og infrastruktur
Bønsdalen bru
Rehabilitering av Bønsdalen bru besto i å rehabilitere og utbedre pilarer og landkar. Det ble også
bygget ny bru, samt brudekke med et mindreforbruk mot opprinnelig ramme på 5,7 mill.
Maskiner veg
Hjullaster og varebil er kjøpt inn i 2017. Innbytte av gammel hjullaster, 0,4 mill. er inntektsført
og budsjettjustert i ØR2. Rullerende prosjekt. Mindreforbruk i 2017 overføres 2018.
Ramme for oppgradering av veglyset
I 2017 ble sone 2 påbegynt og avsluttet. Sone 3 ble påbegynt. Kommunen har mottatt tilskudd
fra Enova som er inntektsført på prosjektet med 0,23 mill.
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Ramme for trafikksikkerhet
Fortau ved Finbråtavegen er ferdigstilt, sluttoppgjør avventes. Tilskudd på 1 mill. fra Aksjon
skoleveg er mottatt, budsjettert med 1,2 mill.
Ved Martin Johansenveg på Råholt er det utført arbeid for å sikre myke trafikanter. Nytt fortau
med kantstein ved Langsetvegen, asfaltering gjenstår. Rullerende prosjekt.
Ramme opprustning av kommunale veger
Prioriterte prosjekter i 2017 har vært i Gullverket og Nordbygda .I Gullverket og i Feiring er
vegene dypstabilisert for å tåle høyere aksellast. Rullerende prosjekt med mindreforbruk i 2017.
Vegsystem Myhrer
Planarbeid for områderegulering Myrer er igangsatt. Det er gjennomført geotekniske
undersøkelser, og det er bestilt trafikkanalyse og prosjektering av byggeplan. Forventet
utleggelse av reguleringsplan til offentlig ettersyn i 3. kvartal 2018. Prosjektet er definert under
opprinnelig ramme.
Selvkost
Biler og maskiner avløp
To varebiler. En bil er byttet inn. En el-bil er bestilt i 2017 for levering i 2018. Rullerende prosjekt
med mindreforbruk i 2017.
Biler og maskiner vannverk
Ingen kjøp i 2017, men midler videreføres til 2018: Gravemaskin, lastebil og vaktbil er planlagt
innkjøpt i 2018. Rullerende.
Bårlidalen renseanlegg, oppgradering
I løpet av 2017 er ombygging av renseanlegget i Bårlidalen sluttført og byggeteknisk overtakelse
er gjennomført, mens prosessteknisk overtakelse gjenstår. Gjennom hele året har det vært
jobbet med utbedring av mangler og innjustering av anlegget. Dette arbeidet vil fortsette utover i
2018, inntil prosessteknisk overtakelse er gjennomført.
Når det gjelder tvister med entreprenører, så har kommunen inngått forlik med ØM Fjeld AS,
mens det i saken mot Lunder og Aas As er besluttet å anke dommen fra tingretten. De andre
tvistene er foreløpig uavklarte og vil bli fulgt opp videre i tett samarbeid med advokatfirmaet
Mageli AS.
Prosjektet hadde et regnskapsteknisk merforbruk i 2017 mot justert totalramme, men da er ikke
tilbakeholdt midler tatt med i beregningen.
Damtjern vannverk
Damtjern vannverk er overtatt av Eidsvoll kommune og verdiene i vannverket er ført på
investeringsprosjektet. I 2017 er nytt kloranlegg installert. Nytt UV anlegg er bestilt i 2017 for
levering og montering i 2018. Nytt vannbehandlingsanlegg/høydebasseng er i planleggingsfase.
Foreløpig ramme.
Nyanlegg saneringsplan avløp
Rullerende prosjekt hvor det i 2017 er blitt foretatt sanering ved Camilla Collettsveg. Ved
Hagamoen og Homlenvegen-Sessvolvegen er saneringsprosjekter ferdigstilt. Merforbruk i 2017
skyldes ompostering av bilag fra 2015 som er ført på feil prosjekt, 0,8 mill.
Oppgradering av driftsovervåkning
Prosjektet omhandler nyetablering av overvåkningssystem og fiberkabler etc. Overvåkningen
benyttes for å avdekke lekkasjer både på vann – og avløpsnettet. Kamera og innbrudsalarm er
installert. Rullerende prosjekt..
Pumpestasjon Bønsdalen Rehab P10
Utskifting og oppgradering av det tekniske utstyret er gjennomført. Oppgradering av
bygningsmassen gjenstår, særlig oppgradering av innvendig HMS tiltak må gjennomføres og
planlegges innenfor opprinnelig ramme i 2018.
Ramme for oppgradering av avløpsnettet
Oppgradering av ledningsnettet i Finbråtavegen (samtidig som fortauet er blitt bygd). Oppgradering av
ledningsnettet ved Bårlidalsvegen (samtidig som fortauet er blitt bygd og vegen utbedret av
fylkeskommunen). Prosjekt med oppgradering av ledningsnett på Sagmoen er igangsatt. Det pågår arbeid
med hovedplan avløp. Rullerende prosjekt. Rullerende.

Ramme for oppgradering av pumpestasjoner
Arbeidet med pumpestasjon på Skytterseter er fullført (P46). Det er laget prioriteringslister for
videre oppgradering av pumpestasjoner. Rullerende prosjekt.
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Ramme for oppgradering av vannledningsnettet
Oppgradering av ledningsnettet i Finbråtavegen (samtidig som fortauet er blitt bygd). Prosjekt
med oppgradering av ledningsnett på Sagmoen er igangsatt. Det pågår arbeid med hovedplaner.
Nettmodell/datamodell for simulering av tiltak på ledningsnettet er anskaffet. Rullerende.
Reservevann
Prosjektet er under utbygging og forventes ferdigstilt i 2018 og omhandler overføringsledninger
fra Hurdalsjøen vannbehandlingsanlegg. Opprinnelig ramme ansees som tilstrekkelig.
Tisjøen Vba fullrensing
Midler er i 2017 benyttet til konsulentbistand for utredning av metodevalg for fullrensing.
Foreløpig ramme.
Sentraladministrasjon
Avdrag formidlingslån
Ekstraordinære avdrag formidlingslån
Mottatte avdrag på utlån
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