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1 Rådmannens innledning
Det ble i 2018 et positivt netto driftsresultat på 3 mill. eller 0,2 % av brutto
driftsinntekter. Dette er 49 mill. svakere enn resultatet for 2017, men 16,2 mill. bedre
enn revidert budsjett. Fylkesmannen anbefaler et netto driftsresultat på 3 % (tilsvarende
52 mill.) og teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler 1,75 % (tilsvarende 30 mill.)
Virksomhetene har vist god budsjettdisiplin med et samlet mindreforbruk på 3,2 mill. På
finansområdet ble verdiutviklingen for kommunens aksje- og obligasjonsfond 8,1 mill.
svakere enn forutsatt i revidert budsjett.
I kommunebarometeret ble Eidsvoll nr. 96 i 2019 mot nr. 71 i 2018 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 14. plass av 422 kommuner i 2019. Den endelige rapporten på
kommunebarometeret vil først foreligge i juni 2019, og vil inneholde indikatorer også
knyttet til tjenesteområdene.
Sum rammetilskudd og skatteinntekter ble 11,4 mill. høyere enn forutsatt i budsjettet.
Budsjettet er basert på mottatte prognoser over frie inntekter fra Finansdepartementet.
Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2018 anslått til 1,3 % for
kommunene. På bakgrunn av lavere lønnsvekstanslag ble anslagene på skatteveksten
satt ned til 1,0 % i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Deretter ble vekstanslagene
oppjustert til 2,4 % i oktober 2018. Skatteveksten for 2018 endte på 3,8 % på
landsbasis, 1,4 % over siste anslag.
Sum investeringer i anleggsmidler i 2018 er 332,1 mill. Dette er en tilnærmet dobling fra
2017, men 89 mill. lavere enn revidert budsjett. Sluttføring av byggearbeidene i
Bårlidalen har pågått også i 2018. Parallelt med dette er kommunen i prosess med
gjennomgang av tvister med bakgrunn i granskningsrapporten.
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter har økt fra 85,7 % i 2017 til 93,4 % i
2018. Med gjeldende investeringsplan vil netto lånegjeld fortsette å øke i årene som
kommer. Sett i sammenheng med varslede renteøkninger fra sentralbanken, vil økte
finansutgifter redusere kommunens økonomiske handlingsrom.
Eidsvoll kommune har i 2018 en befolkningsvekst på 1,1 % og har 24 919 innbyggere pr.
1.1.2019. Dette er 312 personer færre enn forutsatt i prognosene i vedtatt handlingsplan
pr. 1.1.2019. For 2017 var tilsvarende vekst på 1,0 %. En vedvarende lavere
befolkningsvekst vil kunne påvirke investeringsbehov og inntektsanslag i fremtidige
handlingsplaner.
Arbeidet med kommuneplanen er gjenopptatt. Kommunedelplan for Råholt er stoppet på
bakgrunn av innsigelser fra fylkesmannen. Isteden jobbes det nå videre med en
områdereguleringsplan for Råholt sentrum. Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum
er sluttbehandlet og ble vedtatt i 2019. Områdereguleringsplan for Vilberg ble stadfestet
av departementet i desember 2018.
Tjenester og måloppnåelse er kommentert under hver virksomhet.
Eidsvoll, 31.3.2019

Knut Haugestad
rådmann
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2 Årsberetning
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2.1 Folkevalgte organer og politisk ledelse
Politisk styringsstruktur
Den politiske styringsstrukturen har i 2018 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)
 Finanskomite (13 medlemmer)
 Utvalg for kommunale byggeprosjekter (3 medlemmer)
 Viltnemnda (5 medlemmer)
 Eldreråd (7 medlemmer)
 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (9 medlemmer)
Antall møter i folkevalgte organer
Styre/utvalg
Kommunestyret
Finanskomite
Formannskapet
Administrasjonsutvalget
Hovedutvalg for næring, plan og miljø
Hovedutvalg for helse og omsorg
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Utvalg for kommunale byggeprosjekter

2017
9

2018
12
20
15
4
10
9
8
8

13
4
11
9
9
8

Antall saker til politisk behandling 2017 og 2018
Antall
Effektuerte
Vedtak under
Styre/utvalg
behandlede
vedtak
oppfølging
saker
2017
2018
2017 2018 2017 2018
Kommunestyret
97
99
89
94
8
5
Formannskapet
76
94
75
93
1
1
Administrasjons11
15
11
15
0
0
utvalget
Hovedutvalg for
helse og omsorg

41

42

39

36

2

6

Hovedutvalg for
oppvekst og
kultur

72

56

72

56

0

0

Hovedutvalg for
næring, plan og
miljø

125

114

113

111

12

3

Utvalg for
kommunale
byggeprosjekter

25

20

25

20

0

0

Spørsmål/
interpellasjoner
2017
48

2018
36

SUM
447
440
424
425
23
15
48
36
I antall behandlede saker fra formannskap og kommunestyre ligger også 9 saker med
«Informasjon fra rådmannen og «Interpellasjoner og spørsmål».
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I antall behandlede saker i Administrasjonsutvalget, hovedutvalgene og utvalg for
kommunale byggeprosjekter ligger også orienteringssaker og «Eventuelt».
Effektuering av vedtak
Av totalt 440 vedtak i folkevalgte organer er 425 effektuert. 15 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 2018 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
Inkludert i budsjettet til
virksomhet

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**
Veterinærvakt
Andel av felles byggetilsynskontor i
ØRU (Dekkes innenfor selvkost)
Miljørettet helsevern
Annet samarbeid
Romerike Bakkesenter
Svanfoss sluser

Regnskap 2018 RB 2018
Tall i 1000

Tall i 1000

979
678

2 070

1 909
1 870
15 970
3 319
15 971

1 910
1 870
16 304
3 319
15 814

211

234

30 630
1 014

30 200
1 014

616
1 048

625
1 142

6 826

7 278

19
654

140
717

Kommunal forvaltning

485

693

Sentraladministrasjon

452

482

Kulturhuset
Kommunal forvaltning

Avviklet
0
82 651

0
0
83 812

Helse og bistand
Helse og bistand
Politisk ledelse
Familiens Hus
Kommunalteknikk
Kommunal drift - Feiing
Kommunal drift - Brann
Politisk ledelse

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

Side 7
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2018

* 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 i 2018.
Barn og unges representant i Eidsvoll har deltatt på ti utvalgsmøter i hovedutvalg for
næring, plan og miljø i 2018. Representanten har også blitt invitert til møtevirksomhet i
forbindelse med ulike planarbeid, for eksempel Styri, Sundet og i Råholtområdet. For å
være tidlig inne i plansaker, inviteres representanten inn i planavdelingens
oppstartsmøter med utbyggere. Representanten har deltatt på flere oppstartsmøter
gjennom 2018.
Representanten har gjennom året drevet arbeidet med Ungdommens kommunestyre
(UK), ved møter med elevrådene, ordfører og varaordfører for å sikre at elevens stemme
skal høres gjennom ulike saker i skolehverdagen.
I UK har elevene to framlegg fra hver skole. Et fast framlegg dreier seg om nærmiljøtiltak
hvor elevene ønsker seg tiltak ut fra en bevilget sum penger og det holdes demokratisk
avstemming. Det andre framlegget omhandler Årets tema. For 2018 var dette Globalt
medborgerskap; ta vare på jorda og hverandre. Ordfører, virksomhetsleder for Skole og
representanten møtte elevrådsrepresentantene i forkant av UK og informerte og
motiverte elevene for arbeidet med årets tema på egen skole.
Gjennom året har skolene møter i sine skolemiljø- og samarbeidsutvalg. Her deltar
elevrådsrepresentantene i saker som omhandler skolemiljø.
Nytt for denne perioden har vært å løfte «Elevens stemme» gjennom et samarbeidsmøte
mellom elevrådene og Kultur. Ansatte i Kultur inviterer elevrådene til å mene noe om de
fritidstilbud som gis til barn og unge i Eidsvoll.
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2.2 Resultatregnskapet

Brutto viser driftsresultatet differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter og kan
sammenlignes med driftsresultat i private foretak. For 2018 ble brutto driftsresultat 3
mill. Revidert budsjett 2018 viser et forventet negativt resultat på 21,6 mill.
Netto driftsresultat er et av kommunesektorens viktigste nøkkeltall og sier noe om
kommunens handlingsrom. For 2018 ble netto driftsresultat 0,2 % av sum driftsinntekter
eller 3 mill. Dette er 49 mill. mindre enn resultatet for 2017. Nøkkeltallet 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.
Etter avsetninger er regnskapsmessig mindreforbruk 16,7 mill. mot 35,8 mill. i 2017.
Merinntekter frie inntekter utgjør 11,4 mill. av regnskapsmessig mindreforbruk.
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Driftsregnskapet
i 1000 kr.

Note

Regnskap
2018

Just budsj
2018

Oppr budsj
2018

Regnskap
2017

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger

-60 303

-58 880

-57 746

-56 594

Andre salgs- og leieinntekter

-163 529

-163 146

-162 369

-158 171

Overføringer med krav til motytelser

-141 641

-122 777

-58 508

-128 816

Rammetilskudd fra staten

-667 602

-672 499

-661 275

-667 480

Andre statlige overføringer

-55 441

-51 815

-43 841

-67 210

-6 847

-3 492

-1 586

-5 652

-626 457

-610 159

-618 879

-588 642

Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter

0

0

0

0

-411

-350

-350

-411

-1 722 230 -1 683 118 -1 604 554 -1 672 977

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter

805 353

827 503

784 863

749 987

Sosiale utgifter

228 176

209 256

207 219

188 713

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

188 480

176 942

157 541

181 997

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

327 000

329 446

326 330

336 986

98 253

89 943

84 803

104 797

72 305

72 362

66 413

97 300

-365

-705

-705

-343

1 719 203

1 704 747

1 626 463

1 659 437

-3 028

21 629

21 909

-13 540

-11 714

-10 900

-8 400

-9 360

-2 061

-6 280

-4 220

-11 444

Overføringer
Avskrivninger

15

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter

18

Mottatte avdrag på utlån

-55

-200

-200

-71

-13 829

-17 380

-12 820

-20 876

18

31 646

30 712

32 812

33 507

8

3 909

0

0

0

18

50 567

50 567

49 207

46 089

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

0

50

50

0

Sum eksterne finansutgifter

86 122

81 329

82 069

79 596

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

72 293

63 949

69 249

58 720

-72 305

-72 362

-66 413

-97 300

-3 040

13 216

24 746

-52 121

Motpost avskrivninger

15

Netto driftsresultat
AVSETNINGER
Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

-35 770

-35 770

0

-25 903

Bruk av disposisjonsfond

3

-23 537

-22 832

-30 916

-12 124

Bruk av bundne fond

3

-12 656

-6 070

-5 930

-8 673

-71 964

-64 672

-36 846

-46 701

5 303

14 845

3 642

3 998

0

0

0

0

39 318

33 668

7 297

47 664

Sum bruk av avsetninger
Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond

3

Avsatt til bundne fond

3

Sum avsetninger
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

13 696

2 944

1 161

11 390

58 317

51 457

12 100

63 051

-16 686

0

0

-35 770

Side 10
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2018

2.3 Driftsinntekter
Sum driftsinntekter ble 1 722 mill. Det er 39,1 mill. høyere enn revidert budsjett og 49,2
mill. høyere enn i 2017. Veksten i inntektene er 2,9 %.

4%

9%

8%

36 %

3%

39 %

De største inntektene
 Skatt og rammetilskudd er omtalt som frie inntekter i alle offentlige dokumenter og
Eidsvoll fikk i 2018 en merinntekt
på til sammen 11,4 mill. Totalt rammetilskudd for
0%
Eidsvoll kommune ble 667 mill. noe som er på samme nivå som i 2017 og 4,9 mill.
lavere enn revidert budsjett. Skatteinngangen i Eidsvoll ble 626 mill., 37,8 mill. mer
enn i 2017 og 16,3 mill. høyere enn revidert budsjett. Skatteveksten på årsbasis ble i
statsbudsjettet for 2018 anslått til 1,3 % for kommunene. På bakgrunn av lavere
lønnsvekstanslag ble anslagene på skatteveksten satt ned til 1,0 % i revidert
nasjonalbudsjett (RNB). Deretter ble vekstanslagene oppjustert til 2,4 % i oktober
2018. Skatteveksten endte på 3,8 % eller 4 mrd. over anslaget høsten 2017 på
landsbasis.
 Statlige overføringer som integreringstilskudd og øremerkede tilskudd til pleie og
omsorg, kultur og skole/barnehage ble 3,6 mill. høyere enn forutsatt i budsjett.
Overføringer med krav til motytelser gjelder poster som momskompensasjonsinntekter,
sykelønnsrefusjoner og andre refusjoner fra staten. Dette er inntekter som kommunen
mottar fra staten og skal finansiere utgifter helt eller delvis.
Total skatte- og avgiftsinngang
Tall i hele 1000

2018

2017

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift

271 606

259 946

4,49 %

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift

617 306

599 420

2,98 %

Fordelt til Fylkeskommunen

134 704

126 889

6,16 %

Fordelt til Staten

710 018

700 071

1,42 %

Fordelt til kommunen

626 457

588 642

-905

-1

2 359 186

2 274 968

Videresending plassering mellom kommuner
Sum

Endring i kr

37 814

%- endring

6,42 %

3,70 %

Skatteinngangen til kommunen har økt med 6,42 % (37,8 mill.) i 2018.
I 2017 var økningen på 7,47 % (40,9 mill.). Kommunens andel av skatteinngangen er i all
hovedsak skatt fra personlige skatteytere (lønnstakere, pensjonister og
enkeltpersonforetak). Økningen i skatteinngangen for Eidsvoll kommune (6,42 %) er 2,62
% høyere enn kommunenes økning på landsbasis (3,8 %).

Side 11
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2018

2.4 Driftsutgifter
Sum driftsutgifter ble 1 719 mill. Dette er 14 mill. høyere enn revidert budsjett og 60
mill. høyere enn i 2017. Veksten i utgiftene er 3,6 %.
0%

Lønnsutgifter

6% 4%
19 %

Sosiale utgifter

47 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår
i kom tj.pr

11 %

Kjøp av tjenester som erstatter
kommunal tj.pr

13 %

Overføringer
Avskrivninger

De største utgiftene
 Lønn og sosiale utgifter utgjør 60 % av driftsutgiftene og har økt med 3,4 % fra
2017. Mindreutgifter på lønn skyldes i hovedsak at det har vært vakanser i stillinger
samt at det ikke har vært satt inn vikarer ved sykefravær. Pensjonsutgiftene har et
merforbruk i forhold til budsjett 2018. Lønn og pensjonsutgifter har et samlet
mindreforbruk på 3,2 mill. De store variasjonene på pensjonsutgifter mellom de ulike
årene skyldes blant annet at Eidsvoll kommune har ett års amortisering av
pensjonsutgifter. Kommunen har i tillegg et premiefond i KLP som benyttes aktivt for
å få redusert pensjonsutgiftene (jf. note 5 i årsregnskapet). For 2018 ble det benyttet
16,5 mill. av fondet. For 2019 planlegges det i samråd med KLP videre bruk av dette
fondet for å holde pensjonsutgiftene på et mest mulig stabilt nivå.
 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon utgjør 19 % av
driftsutgiftene og er noe lavere enn i 2017. 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.
 Av større poster som inngår i kommunal tjenesteproduksjon er skyss kommunale
brukere/skoleskyss, vedlikehold, vikar- og konsulenttjenester.
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Driftsregnskapet på virksomhetene – regnskapsskjema 1B:
Virksomhet
Politisk ledelse
Sentraladministrasjonen
Barnehage
Skole
Familiens hus
Helse og bistand
Hjemmebaserte tjenester
Vilberg kompetansesenter for
helse og omsorg
NAV
Kulturhuset
Kommunalteknikk
Kommunal forvaltning
Eiendomsforvaltning
Felles inntekter og utgifter
Sum drift 1B

Regnskap
2018
9 735
90 156
210 384
267 671
75 737
152 920
99 773
166 409
40 082
35 609
34 942
12 076
69 484
-35 741
1 229 238

Avvik rsk.Just.budsj. just.budsj.
2018
10 100
-365
91 243
-1 087
212 993
-2 609
271 076
-3 405
76 201
-464
155 921
-3 001
100 053
-280
166 322
40 082
36 529
34 900
12 642
70 002
-45 631
1 232 435

87
-0
-920
42
-566
-518
9 889
-3 197

Oppr.budsj.
2018
10 102
90 464
211 867
265 040
75 282
158 373
89 923

Regnskap
2017
11 000
88 936
196 396
247 764
79 177
141 345
94 484

159 389
40 807
35 834
32 812
12 539
65 050
-12 964
1 234 518

166 420
37 043
33 095
31 732
10 967
61 721
-43 196
1 156 883

Virksomhetene har utøvd god budsjettdisiplin og har totalt sett et mindreforbruk på 3,2
mill. Alle virksomhetene har tilnærmet budsjettbalanse eller mindreforbruk.

















Politisk ledelse har et mindreforbruk på 0,4 mill. pr. 31.12.2018, bedre enn forutsatt i
økonomisk rapport 2. Det er mindreforbruk på flere poster.
Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk på 1,1 mill. pr. 31.12.2018. Før
avsetning til disposisjonsfond var det et mindreforbruk på 2,1 mill. Mindreforbruket
skyldes i hovedsak vakanser og redusert bruk av vikarer ved sykdom samt
gebyrinntekter.
Barnehage har et mindreforbruk på 2,6 mill. pr. 31.12.2018. Dette skyldes i
hovedsak (1,8 mill.) at antall Eidsvollbarn i andre kommuner (gjestebarn) gikk
vesentlig ned høsten 2018. Før avsetning til disposisjonsfond var det et
mindreforbruk på 2,9 mill.
Skole har et mindreforbruk på 3,4 mill. pr. 31.12.2018. I økonomisk rapport 2 ble det
forventet budsjettbalanse. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lønnsforskjeller
mellom mottatte tilskudd og faktiske vikarer. Før avsetning til disposisjonsfond var
det et mindreforbruk på 4,3 mill.
Familiens hus har et mindreforbruk på 0,5 mill. pr. 31.12.2018, noe bedre enn
forutsatt i økonomisk rapport 2. Før avsetning til disposisjonsfond var det et
mindreforbruk på 0,7 mill.
Helse og bistand har et mindreforbruk på 3,0 mill. pr. 31.12.2018 og ikke
budsjettbalanse som forventet i økonomisk rapport 2. Mindreforbruket skyldes den
varslede usikkerheten knyttet til rekruttering og brukerbehov/refusjon
ressurskrevende tjenester.
Hjemmebaserte tjenester har som forventet i økonomisk rapport 2 budsjettbalanse
pr. 31.12.2018. Før avsetning til disposisjonsfond var det et mindreforbruk på 0,4
mill.
Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg har budsjettbalanse pr. 31.12.2018
som varslet i økonomisk rapport 2. Før bruk av disposisjonsfond har virksomheten et
merforbruk på 0,9 mill.
NAV har budsjettbalanse pr. 31.12.2018. Før avsetning til disposisjonsfond hadde
virksomheten et mindreforbruk på 2 mill.
Kultur har et mindreforbruk på 0,9 mill. pr. 31.12.2018. Før avsetning til
disposisjonsfond hadde virksomheten et mindreforbruk på 1,4 mill.
Kommunalteknikk har budsjettbalanse pr. 31.12.2018 etter selvkostoppgjør.
Kommunal forvaltning har et mindreforbruk på 0,6 mill. pr. 31.12.2018, som er bedre
enn forventet i økonomisk rapport 2. Før avsetning til disposisjonsfond hadde
virksomheten et mindreforbruk på 0,8 mill.
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Eiendomsforvaltningen har et mindreforbruk på 0,5 mill. pr. 31.12.2018, omtrent
som forventet i økonomisk rapport 2.
Felles inntekter og utgifter har et merforbruk på 10 mill. pr. 31.12.2018 som i
hovedsak skyldes endringer på pensjonsområdet.

Det vises for øvrig til avviksforklaringer på de ulike virksomhetene.

2.5 Finans
Finansområdet har et merforbruk på 8,3 mill. pr. 31.12.2018. Dette skyldes i hovedsak
verdiutviklingen for kommunens aksje- og obligasjonsfond som ble 8,1 mill. svakere enn
budsjettert (fordelt på 3,9 mill. tap finansielle instrumenter og 4,2 mill. lavere gevinst
finansielle instrumenter). Tapene/den lavere gevinsten kom som følge av svakt
finansmarked i siste tertial.

Finansrapport
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 over
400 mill. er renten 3 mnd. NIBOR. Av bankinnskuddene er 102 mill. plassert i Gjensidige
bank. Det er også plassert ytterligere 25 mill. på plasseringskonto i hver av
sparebankene Surnadal, Grong og Stadsbygd i løpet av 3. tertial. Resterende midler er
plassert hos Danske bank gjennom hovedbankavtalen. Figuren under viser utviklingen for
kommunens bankinnskudd i 2018 og 2017. Gjennomsnittlig bankinnskudd i 2018 er 512
mill., det er budsjettert med et gjennomsnitt på 400 mill.
Pengemarkedsfond gir liten eller ingen meravkastning, derfor velges bankinnskudd for å
plassere ledig likviditet. Plassering av ledig likviditet er innenfor finansreglementets
bestemmelser.

Bankinnskudd og betingelser
Bankinnskudd (1000 kr.)

1.1.2018

31.12.2018

514 420

571 590

Gjennomsnittlig innskuddsrente

1,26 %

1,70 %

3 mnd. NIBOR

0,81 %

1,27 %
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Låneportefølje (1000 kr)
Lån/ISIN

Långiver/motpart

Nytt
låneopptak

1.1.2018 Refinansiering

Avdrag

31.12.2018

Obligasjoner
10735004 Dnb

157 887

157 887

20180074 Kommunalbanken

220 226

10824949 Danske bank

250 000

250 000

10830458 Nordea

250 000

250 000

Sum obligasjoner

29 774

29 774

250 000

157 887

720 226

0

907 887

10802861 Nordea

250 000

-250 000

0

10782915 Dnb

250 000

-250 000

0

10788995 Dnb

220 226

Sertifikater

-220 226

0

10814882 SEB

0

0

10821705 Dnb

0

0

10816986 SEB

0

0

20180282 Kommunalbanken

0

0

20180347 Kommunalbanken

250 000

20180457 Kommunalbanken
Sum sertifikater

720 226

250 000

250 000

39 484

-39 484

250 000

-470 226

289 484

-39 484

500 000

Ordinære lån
113507891 Husbanken

1 149

-230

919

115143455 Husbanken

1 791

-86

1 705

20120131 KBN

250 000

20160449 KBN

290 732

Sum ordinære lån
Sum investeringslån

-250 000

0
-10 768

279 964

543 672

-250 000

0

-11 084

282 588

1 421 785

0

319 258

-50 567

1 690 475

50 000

-8 894

248 538

369 258

-59 461

1 939 014

Formidlingslån

207 432

Sum lånegjeld

1 629 217

0

Andel av lånegjeld som forfaller innen 12 mnd. er redusert sammenlignet med inngangen
til 2018, pga. at det i løpet av året har blitt refinansiert flere sertifikatlån med
obligasjoner som har lengre løpetid. Det har i 2018 vært en bedring i betingelser for lån
med lengre løpetider og kommunen har benyttet anledningen til å refinansiere lån med
korte løpetider. Ellers bidrar god spredning på forfallene og god likviditet til at
refinansieringsrisikoen anses å være akseptabel.
Låneporteføljen er sammensatt i henhold til finansreglementets bestemmelser.
Nøkkeltall (1000 kr)

Krav finansreglement

Samlet lånegjeld (1000 kr.)
Største enkeltlån

Maks 25 % av samlet lånegjeld

1.1.2018

31.12.2018

1 629 217

1 939 014

17,80 %

14,44 %

Låneforfall innen 12 mnd.

-

44,20 %

25,79 %

Gjennomsnittlig rente låneportefølje

-

2,10 %

1,80 %

1,54 %

1,79 %

Markedsrente - 5 års swap
Gjennomsnittlig løpetid lån

-

Restgjeld selvkostinvesteringer

7,6 år

6,4 år

413 588

427 429
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Nøkkeltall (1000 kr)

Krav finansreglement

1.1.2018

31.12.2018

Restgjeld startlån (innlån)

207 432

248 538

Beregningsgrunnlag rentekomp

112 709

99 873

Lånegjeld til vurdering rentesikring

895 487

1 163 174

Fastrenteandel > 1 år

Minimum 20 %, maks 80 %

56,20 %

46,67 %

Durasjon

Minimum 0,5 år, maks 5 år

3,5 år

3,0 år

Figuren over viser kommunens rente- og kapitalbindingsforfall på kommunens innlån. For
å oppnå stabile rentekostnader bør en søke god spredning på rente- og
kapitalbindingsforfallene. I mars ble det inngått fastrente avtaler hos Husbanken, disse
ble senere terminert i juni, dette ga en gevinst/underkurs på 2,0 mill. I september ble
det inngått en elleve års rentebytteavtale på 100 mill. hvor kommunen skal betale en
fastrente på 2,20 %.
Langsiktige finansielle aktiva
Med langsiktig likviditet menes likviditet som er atskilt fra kommunens midler beregnet
for driftsformål. Kommunens langsiktige likviditet består i hovedsak av kommunens
e-verks fond.
1000 kr.
Plasseringer

1.1.2018 31.12.2018 Avkastning Avkastning i % Indeks

Aksjefond

53 020

48 213

-4 807

-9,07 % -3,21 %

Obligasjoner og bank

94 559

95 457

898

0,95 % -2,34 %

147 579

143 670

-3 909

-2,65 % -2,69 %

Totalt

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

Ramme finansreglement

1.1.2018

31.12.2018

Aksjefond

Strategi 40 % - Min 30 %, maks 50 %

35,9 %

33,6 %

Rentepapirer

Strategi 60 % - Min 50 %, maks 70 %

64,1 %

66,4 %

Plasseringene har samlet en verdinedgang på 3,9 mill. ved utgangen av 2018 og er
sammensatt i henhold til finansreglementets bestemmelser. Kommunen har hovedsakelig
aktivt forvaltede aksje- og obligasjonsfond. Se vedlegg fra CWorldwide for den detaljerte
sammensetningen av plasseringer av langsiktige finansielle aktiva.
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Det er ikke inngått derivatavtaler siden forrige rapportering.
Stresstest
Balanse mill. kr.
Endringsparameter Durasjon
31.12.2018

Aktiva/passiva
Gjeld med flytende rente

1 396

Gjeld med fast rente

Beregnet effekt
driftsregnskap mill. kr.

1%

-14

543

Samlet bruttogjeld

1 939

-14

Selvkostinvesteringer gebyrfinansiert

427

1%

4

Rentekompensasjon Husbanken

100

1%

1

Utlån (startlån)

216

1%

2

Bankinnskudd

572

1%

6

1 315

1%

13

-81

1%

-1

Samlet utlån, innskudd og kompensasjoner
Netto gjeld eksponert for renteendring
Langsiktige finansielle aktiva
Obligasjoner

95

1%

Norske aksjefond

13

-30 %

3

-2
-4

Utenlandske aksjefond

36

-20 %

-7

Netto valutaposisjon

36

-10 %

-4

Mulig tap

-18

Stresstesten viser at kommunen i liten grad vil være eksponert for endringer i renten
innenfor 12 mnd. (1 mill.). For kommunens langsiktige finansielle aktiva vil derimot
konsekvensene bli større, et markert fall i aksjemarkedet gir betydelige tap (18 mill.).
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 moderat risiko. For å
kunne oppnå en tilfredsstillende avkastning på sikt er det nødvendig å ta noe mer risiko.
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2.6 Investeringsregnskapet
Note

Regnskap
2018

Just budsj
2018

Oppr budsj
2018

Regnskap
2017

i 1000 kr.

INVESTERINGSINNTEKTER
Salg av driftsmidler og fast eiendom

-7 751

-8 064

-7 000

-59

0

0

-80

-378

0

0

-6 206

Kompensasjon for merverdiavgift

-56 341

-59 776

-117 391

-20 681

Statlige overføringer

-15 403

0

0

-847

Andre overføringer

-14 677

-28 431

-34 900

-2 596

Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse

Renteinntekterog utbytte

-5 616

0

0

0

0

-94 608

-96 271

-159 291

-36 027

Lønnsutgifter

4 968

0

0

3 940

Sosiale utgifter

1 626

0

0

1 266

268 299

420 557

639 653

140 818

Sum inntekter
INVESTERINGSUTGIFTER

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter

Sum utgifter

0

0

0

0

56 489

550

550

23 781

715

0

0

4

0

0

0

0

332 096

421 107

640 203

169 809

FINANSUTGIFTER
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket

8 894

5 000

5 000

17 140

86 760

72 000

50 000

27 901

4 130

4 130

3 642

3 481

0

0

0

0

Avsetninger til ubundne investeringsfond

3

205

205

0

0

Avsetninger til bundne fond

3

8 885

0

0

16 148

Sum finansieringstransaksjoner

108 874

81 335

58 642

64 670

Finansieringsbehov

346 362

406 172

539 554

198 452

-306 981

-384 720

-529 785

-159 723

-17 779

-5 000

-5 000

-22 029

Salg av aksjer og andeler

0

0

0

0

Bruk av tidligere års udisponert

0

0

0

0

-5 303

-14 845

-3 642

-3 998

-480

-480

0

0

-8

0

0

-3

FINANSUTGIFTER
Bruk av lån

18

Mottatte avdrag på utlån

Overføringer fra driftsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne fond

Sum finansiering
Udekket / udisponert

3

-1 126

-1 127

-1 127

-12 698

-331 677

-406 172

-539 554

-198 452

14 684

0

0

0

Investeringsregnskapet viser et udekket behov på 14,7 mill. som følge av utlån utover
bevilgningen (startlån). Merforbruket må dekkes inn i forbindelse med behandling av
årsregnskapet ved at lånerammen for utlån reduseres tilsvarende for 2019. Årsaken til
merforbruket er at utbetalinger for 2019 er forskuttert i 2018.
Sum investeringer i anleggsmidler i 2018 er 332,1 mill. mot revidert budsjett på 421,1
mill. Mindreutgiftene på 89 mill. skyldes forsinket framdrift på investeringsprosjekter
innenfor flere områder. For kommentarer av enkeltinvesteringer vises det til kapittel 4.
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2.7 Balanseregnskapet
i 1000 kr.

Note

Regnskap
2018

Regnskap
2017

EIENDELER
(A) Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg

15

1 932 607

Utstyr, maskiner og transportmidler

15

75 552

70 445

215 660

147 011

Utlån
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler

5

Sum anleggsmidler

1 679 864

45 857

42 088

1 486 311

1 364 147

3 755 987

3 303 555

(B) Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer

103 790

116 660

Premieavvik

5

10 597

17 206

Aksjer og andeler

8

48 200

53 004

Sertifikater
Obligasjoner

8

Kasse, postgiro, bankinnskudd
Derivater

Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER (A + B)

0

0

95 457

94 559

600 899

542 310

0

0

858 943

823 740

4 614 930

4 127 294

EGENKAPITAL OG GJELD
(C) EGENKAPITAL
Disposisjonsfond

3

-319 140

-303 839

Bundne driftsfond

3

-41 784

-40 744

Ubundne investeringsfond

3

-27 849

-27 651

Bundne investeringsfond

3

-49 303

-41 544

-10 085

-10 085

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)

15 538

15 538

-16 686

-35 770

Regnskapsmessig merforbruk

0

0

Udisponert i investeringsregnskapet

0

0

Regnskapsmessig mindreforbruk

Udekket i investeringsregnskapet
Kapitalkonto

4

Sum egenkapital

14 684

0

-236 648

-132 990

-671 272

-577 085

(D) GJELD
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser

-1 735 445

-1 634 191

Ihendehaverobligasjonslån

5

-907 887

-157 887

Sertifikatlån

-500 000

-720 226

Andre lån

12

Sum langsiktig gjeld

-531 127

-751 104

-3 674 459

-3 263 408

Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik

0

0

-266 910

-286 773

-2 289

-29

-269 199

-286 801

Sum gjeld

-3 943 658

-3 550 209

SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D)

-4 614 930

-4 127 294

155 120

92 843

Sum kortsiktig gjeld

(E) MEMORIAKONTI
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene

SUM MEMORIAKONTI

6 896

7 464

-162 016

-100 307

0

0
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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 3 756 mill.
Omløpsmidler består av bankinnskudd, kortsiktige fordringer, aksjer og obligasjoner som
benyttes i aktiv forvaltning i tillegg til premieavvik pensjon. Bankinnskudd utgjorde 601
mill. mot 542 mill. i 2017. Ubrukte lånemidler inngår i bankinnskudd med 155,1 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)
2014
2015
2016
Pr. dato
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

31.12.2014
13 410
9 150
452
8 698
187 703
-1,5 %
0,2
4,6 %

31.12.2015
16 779
12 421
1 239
11 181
191 450
28,6 %
0,6
5,8 %

31.12.2016
16 583
9 747
1 173
8 573
200 038
-23,3 %
0,6
4,3 %

2017

2018

31.12.2017
18 507
10 815
735
10 080
214 765
17,6 %
0,3
4,7 %

31.12.2018
22 769
10 551
906
9 645
223 832
-4,3 %
0,4
4,3 %

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

Økning i kommunale krav fra 2017 til 2018 skyldes blant annet 2,2 mill. i fakturert, ikke
forfalt tilknytningsgebyr.
Forfalte kommunale krav kreves inn av kemnerkontoret i samsvar med inkassoloven,
skattebetalingsloven, og kommunens økonomireglement. Det beregnes renter og
gebyrer i henhold til inkassoloven og lov om forsinkelsesrenter.
Gjennomsnittlig løsningsgrad på misligholdte krav/saker for alle oppdragsgivere pr.
31.12.2018 er 97,7 % (2017: 97,8 %).
Kommunale eiendomsgebyrer er det største området innenfor kommunal innkreving med
en løsningsgrad i 2018 på 98,7 %. Den høye løsningsgraden skyldes aktiv bruk av
legalpant, særnamskompetanse og god oppfølging av restansene.
Kemnerkontoret samarbeider med de tjenesteytende virksomhetene (som f.eks.
barnehager og SFO) og gir melding om misligholdte krav slik at opphør/oppsigelse av
tjenester kan iverksettes. Husleierestanser i kommunale boliger gjennomgås i
tverrfaglige møter med Eiendomsforvaltning, Helse og bistand (boligkonsulent) og NAV.

Rettslige innfordringstiltak og betalingsavtaler totalt for alle oppdragsgivere:
Tiltak
Begjæringer sendt Namsmann
Herav antall fravikelser av bolig
Utleggstrekk (særnamskomp)
Betalingsavtaler
Begjæringer om tvangssalg sendt til
tingretten (særnamskomp)

2015
110
(7)

2016
81
(3)

2017
90
(5)

2018
68
(5)

104

114

124

142

32

19

16

16

8

10

4

7
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Fondsmidler
Fondsmidlene er sammen med kommunens mindreforbruk og kapitalkonto kommunens
egenkapital. De største bundne driftsfondene 41,8 mill. er fra selvkostfond og
øremerkede midler. Bundne investeringsfond 49,3 mill. er i stor grad innbetalte avdrag
på startlånene. De bundne fondene kan ikke disponeres av kommunestyret.
Ubundne investeringsfond 27,8 mill. er i hovedsak midler til investeringer slik som
kapital-, bolig- og tomtefond samt momskompensasjon investeringer.
Disposisjonsfondet er et fritt fond på 319,1 mill. og består i hovedsak av e-verksmidler
inklusive avkastning, premiefond pensjon, renterisikofond og udisponerte fondsmidler
inklusive deler av tidligere års mindreforbruk. Avsatt mindreforbruk innenfor rammen av
regnskapsskjema 1B og finansreglementets punkt 8-1 utgjør 5,2 mill. av
disposisjonsfondet, jf. note 3.
Ubenyttede avsatte midler til merket disposisjonsfond i 2017 innenfor rammen av skjema
1B er overført generelt disposisjonsfond med 2,9 mill. i 2018. Ubrukte merkede
disposisjonsfond på 4,2 mill. er overført generelt disposisjonsfond.
Kommunens kapitalkonto er på 237 mill. i 2018. Dette er en økning fra 2017 på 104 mill.
Kapitalkonto viser kapitalstrømmer i kommunens 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 411 mill. til 3,67 mrd. i 2018. Pensjonsforpliktelser inklusiv
arbeidsgiveravgift utgjør 1,74 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
31.12.2018 31.12.2017

Tall i 1000 kr

Lånegjeld

1 939 014

1 629 217

Pensjonsforpliktelser

1 704 560

1 600 770

30 885

33 421

3 674 459

3 263 408

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.
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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

2014 2015 2016 2017 2018

Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2

2,4
1,2

2,8
1,7

2,8
1,6

2,9
1,9

3,2
2,2

2.8 Selvkost
Oversikt etterkalkyle selvkost viser at oppmåling og septik ikke har hatt full
selvkostdekning. Det har ikke vært tilstrekkelige inntekter fra gebyrer og bruk av
selvkostfond og underskuddet må dermed dekkes inn kommende år. Avløp og regulering
oppnådde ikke kostnadsdekning i 2018 og måtte bruke av selvkostfond. 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.
2018
Etterkalkyle selvkost

Vann Avløp Renovasjon Feiing Septik Regulerings- Bygge- og Oppmåling
planer delesaksbehandling

Gebyrinntekter

26 016 40 533

25 225

3 723

3 886

1 068

7 549

1 290

10

669

183

40

435

-456

28 684 41 822

25 235

4 391

4 069

1 108

7 984

2 289

Direkte driftsutgifter

17 647 21 243

22 693

3 342

4 226

2 016

6 402

2 146

Avskrivningskostnad

3 539 19 046

Kalkulatorisk rente (2,37 %)

2 169

7 635

Indirekte netto driftsutgifter

799

979

758

Indirekte avskrivningskostnad

25

25

Indirekte kalkulatorisk rente (2,37 %)

23

23

24 201 48 950

23 465

4 483 -7 127
4 483 -7 127

Øvrige driftsinntekter

2 668

Driftsinntekter

Driftskostnader

193

15

35
190

5

225

257

884

386

7

7

15

33

20

7

7

14

31

18

3 532

4 692

2 302

7 350

2 592

1 771

859

-624

-1 193

634

-296

1 771

859

-624

-

634

-296

107,5 % 124,3 % 86,7 %

48,2 %

108,6 %

88,3 %

+/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel

Foreløpig resultat

2 745

7

+ Subsidiering

1 193

Resultat
Kostnadsdekning i %

118,5 % 85,4 %

Selvkostfond 01.01

8 113 11 283

+ Avsetning til selvkostfond

1 396

2 163

1 771

859

183

54

61

10

12 842 4 339

3 221

3 084

743

4 483

- Bruk av selvkostfond

-7 127

+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,37 %)

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)

245

479

99
634

-479

Fremførbart underskudd 01.01

-307

- Underskudd til fremføring

-145

- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (2,37 %)

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)
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-296

4

-11

-141

-614

2.9 Nøkkeltall og sammenligninger (foreløpige tall pr. 15.
mars)
SSB har lagt om sin statistikkbase og de foreløpige utvalgte nøkkeltallene som
presenteres pr. 15.3.2019 er noe endret fra tidligere år. SSB melder at fra og med 2018årgangen blir tall for tjenesteproduksjon og brukere innen omsorgstjenestene rapportert
til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Helsedirektoratet eier og administrerer
KPR. SSB har ikke mottatt data fra KPR i tide for tilrettelegging og frigivning ved
KOSTRA-publiseringen 15. mars. Administrasjonen har ikke foretatt egne uttrekk utover
utvalgte nøkkeltall og viser til egen KOSTRA-analyse som vil bli fremlagt etter at endelige
KOSTRA-tall er publisert i juni.

Netto driftsresultat ligger på 0,6 % av
brutto driftsinntekter. Dette er et
konserntall (inkl. IKS og IS).
Fylkesmannens anbefaling er at
kommunene bør ligge på 3 % over tid.

Frie inntekter er inntekter fra skatt og
rammetilskudd. Disse midlene har ingen
bindinger i forhold til lov og forskrifter. I
2017 utgjorde dette kr. 50 964 pr.
innbygger, i 2018 kr. 51 931 pr.
innbygger.

Langsiktig gjeld eksklusive
pensjonsforpliktelser er i 2018 for første
gang høyere enn brutto driftsinntekter.
Dette nøkkeltallet omfatter all gjeld og er
ikke korrigert for utlån.

Brutto investeringsutgifter i % av brutto
driftsinntekter har nær doblet seg fra
2017 til 2018 og ligger over
sammenligningsgruppene.
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Andel barn i barnehage har økt fra 90,9
% i 2017 til 92,8 % i 2018 og ligger nå
over sammenligningsgruppene.

Brutto driftsutgifter pr. barn som ikke er
plassert av barnevernet er nær halvert
fra 2017 og utgiftene ligger under
sammenligningsgruppene.

I 2017 var utgiftene kr. 139 157. Dette
har økt i 2018 til 145 026.

Utgiften har økt fra kr. 372 624 i 2017 til
kr. 410 020 i 2018, men ligger fremdeles
under sammenligningsgruppene.

Netto driftsutgifter til barneverntjenesten
pr. innbygger 0-22 år er redusert fra kr.
8 522 i 2017 til 7 591 i 2018, lavere enn
alle sammenligningsgruppene.

Andel undersøkelser med behandlingstid
innen tre måneder er redusert fra 94 % i
2017 til 79 % i 2018, under alle
sammenligningsgruppene.
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Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning i Eidsvoll har økt fra
8,1 % i 2017 til 8,8 % i 2018, høyere
enn alle sammenligningsgruppene.

Andelen av utgiftene som Eidsvoll bruker
til kommunehelsetjenester er økt fra 4,3
% i 2017 til 4,9 % i 2018, over
sammenligningsgruppene.

Utgiftene har økt fra kr. 96 516 i 2017 til
kr. 103 811 i 2018.

Utgifter pr. innbygger som Eidsvoll
bruker til kultursektoren er redusert fra
kr. 1 741 i 2017 til kr. 1 728 i 2018,
under sammenligningsgruppene.

Utgiften har økt fra kr. 20 124 i 2017 til
kr. 21 563 i 2018, men ligger under
sammenligningsgruppene.

Andelen barn som går i kommunens
kulturskole er redusert fra 10,8 % i 2017
til 10,6 % i 2018.

Andelen av utgiftene som Eidsvoll bruker
til omsorgstjenester er økt fra 29,2 % i
2017 til 30,4 % i 2018.
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2.10 Befolkningsutvikling 2018

Figur 2-1 Prosentvis befolkningsvekst i Gardermoregionen, fylket og landet i 2018 (Kilde: SSB)

Folketallet i Eidsvoll 1.1.2019 var på 24 919 personer. Eidsvoll kommune hadde en
befolkningsvekst i 2018 på 1,1 % (272 personer). Dette er omtrent som foregående år (1,0
% i 2017), men betydelig lavere enn i Gardermoregionen totalt (2,5 %) og også lavere enn i
fylket som helhet. Veksten ligger likevel over den nasjonale befolkningsveksten. Den lave
befolkningsveksten to år på rad trenger ikke være en varig trend, men kan også skyldes
tilfeldige svingninger. Utviklingen må imidlertid følges nøye blant annet for å vurdere om
prognosene bør endres.

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

I 2018 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 gruppen «unge eldre» - 6779 år fortsatt øker markant.
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Figur 2-3 Aldersfordeling (Kilde: Folkemengde SSB)

2.11 Folkehelse
Folkehelseprofil
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 2018.
Trygghet og trivsel i oppveksten er nytt tema i Folkehelseprofilen for 2019. Eidsvoll
gjennomførte i 2018 Ungdata-undersøkelsen og mange av dataene knyttet til årets tema kan
relateres til denne undersøkelsen
Hele folkehelseprofilen kan lastes ned her:
https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0237&sp=1&PDFAar=2019
Befolkning
 Andelen barn (0-17 år) i kommunen er høyere enn i landet som helhet.
Levekår
 Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt, er ikke signifikant
forskjellig fra landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at husholdningen har
under 60 prosent av medianinntekten (kr. 306 000) for husholdninger i Norge, og at
brutto finanskapital er under 1G.
 Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet (26 % mot landet 21
%, Akershus 17 %).
Miljø, skader og ulykker
 Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært
fornøyd med lokalmiljøet, er lavere enn landsnivået.
Helserelatert atferd
 Andelen gravide som røyker i begynnelsen av svangerskapet, er høyere enn i landet
som helhet. På kommunenivå er det lite tilgjengelig informasjon om røyking. Gravides
røykevaner kan imidlertid gi en pekepinn på hvordan kommunen ligger an når det
gjelder røyking i den voksne befolkningen generelt.
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Helsetilstand
 Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som
høyeste utdanning og de som har videregående eller høyere utdanning, er ikke
signifikant forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i forventet levealder er en indikator
på sosiale helseforskjeller i kommunen.
 Andelen i aldersgruppen 15-29 år som har psykiske symptomer og lidelser, er høyere
enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.
Andre funn i folkehelseprofilen:

Kommentarer til resultatene
Ungdataundersøkelsen bidrar til å gi kommunen viktige informasjon om utfordringsbildet
knyttet til ungdom, bl.a. psykisk helse, mobbing og tilfredshet med tilbud i lokalmiljøet.
Når det gjelder lesing (laveste nivå 5. trinn), ligger kommunen på landsnivå. For regning har
Eidsvoll et bedre resultat enn i 2017, men fortsatt godt under landsnivået.
Frafallsprosenten i videregående skole er redusert fra 2014, hvor den lå på 30 %, til 26 % i
2018.
På helseområdet er det fortsatt utfordringer innenfor psykisk helse, muskel- og
skjelettsykdommer og antibiotikabruk/infeksjoner.
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Her er eksempler på aktuelle folkehelsetiltak i 2018 pr. virksomhet. Listen er ikke
uttømmende:
Virksomhet
Barnehage

Skole
Familiens Hus

Helse og bistand

Hjemmebaserte tjenester

Vilberg kompetansesenter
NAV
Kultur

Kommunalteknikk
Kommunal forvaltning
Eiendom

Tiltak

Implementering av ny rammeplan der «Livsmestring og helse» er
nytt tema

Utarbeiding av mal for oppstartsamtaler der psykisk og fysisk helse
er et av flere «folkehelse- temaer»

Forskningsprosjekt – Et lag rundt eleven

Læringsmiljøarbeiderteam

Aksjon skolevei

Forskningsprosjekt skolehelsetjenesten vedr. læringsmiljø
- sosial kompetanse 5. klasse
- kosthold 6. klasse
- stressmestring 7. klasse

Smittevern og tuberkulose

Kompetanseheving fra PPT til ansatte i barnehager med fokus på
voksenrollen og relasjonskompetanse

Forebygging av skjevutvikling hos barn og unge ved
barnevernstjenesten

Mestringstilbud til flere ulike målgrupper

Gatefotball

Postkassetrimmen, Den Gylne spaserstokk, stimerking og
tursamarbeid

Aktivitetshenger for barn og unge

Tildeling av folkehelsemidler til 16 lag, foreninger og private

Partnerskapsavtaler med 8 lag og foreninger

Leseombud og dataklubb

Livsglede for eldre

Demensvennlig samfunn

Samarbeid mellom demenskoordinator og handelsstanden –
demensvennlig samfunn

Avtale om brannforebygging for utsatte grupper – samarbeid med
ØRBR.

Utvidelse av dagtilbudet

Livsgledehjem

Prosjekt barnefattigdom

Vedlikehold og oppgradering av pilegrimsleden

32 enkeltstående gratis arrangement i regi av Ung Fritid

Utvidelse av ukentlige gratis lavterskeltilbud til målgruppen
barneskole og ungdomsskole som følge av barnefattigdomsmidler

Matkurs, samt gratis mat i lavterskeltilbudene

Samarbeid mellom Kultur og frivillige foreninger om arrangement
med fokus på sosial utjevning, samt søknader om eksterne tilskudd

Tilrettelegging av friluftsområdene Rødvika, Årnesstranda, Mjøstråkk
og Ørbekkstranda

Kartleggingsundersøkelse av frivillig sektor/foreninger i kommunen
som oppstart på kommunal frivilligstrategi

Rullering av kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

2018 var første hele driftsår med økonomisk bistand ved behov til
barn som deltar i organisert idrett, forvaltet av idrettsrådet

Tildeling av tilskudd til kultur- og idrettsformål
 Gratis øving og treningstimer i haller, svømmehaller og kommunale
lokaler

Rehabilitering vannledninger

Økt prøvetaing av vannkvalitet

Løypekjøring

Registreringsprosjekt på Råholt: Grønn mobilitet

Trimtrapper

Barnetråkk
 Tilrettelegging av uteområder ved nye skoler og barnehager
 Jobbtrening i samarbeid med frivillighetssentralen ved Råholt Bo og
service senter
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2.12 Etikk, tilsyn og internkontroll
Etikk
Kommunen har vedtatt etiske retningslinjer i 2012. Retningslinjene gjelder både for ansatte
og politikere.

Informasjonssikkerhet og personvern
Den nye personopplysningsloven med personvernforordningen (GDPR) trådte i kraft
20.07.2018. Det nye regelverket har medført nye og innskjerpede plikter for kommunen, og
har gitt de registrerte nye og styrkede rettigheter. Regelverket betyr også at kommunen nå
har plikt til å ha ordning med personvernombud, mens det tidligere var en frivillig ordning.
Personvernombudets oppgaver er blant annet å informere og gi råd om personverninteresser,
kontrollere etterlevelsen av personopplysningsloven med personvernforordningen, føre en
protokoll over kommunens behandlinger av personopplysninger etter løpende
tilbakemeldinger fra stab og virksomhetene, gjennomføre opplæring og holdningsskapende
tiltak, være kontakt for Datatilsynet og de registrerte, gi råd og bistå ved vurderinger av
personvernkonsekvenser.
Det er meldt fire avvik til Datatilsynet som har medført brudd på
personopplysningssikkerheten. Avvikene er lukket og tiltak er iverksatt for å redusere
sannsynligheten for at lignende avvik skal inntreffe. Disse avvikene er også avsluttet hos
Datatilsynet.
I 2018 er følgende saker drøftet med Datatilsynet:
 Informasjon ved innsyn i bruker-/pasientopplysninger ved tilsyn.
 Innhold i veileder om behandlingsgrunnlag.
 Bruk av kameraovervåking.
 Innhold i databehandleravtaler.
 Innsyn i arbeidstakers e-post mv.
 Felles behandlingsansvar ved behandling av personopplysninger.
 Identifikasjon og personopplysninger på fakturaer.
 DUF- og fødselsnummer i elektronisk forsendelse som ikke er kryptert.
I 2018 er følgende tiltak gjennomført/startet opp:
 E-læringskurs i de nye personvernreglene (GDPR) for alle ansatte.
 E-læringskurs i de nye personvernreglene (GDPR) for ledere.
 Etablering av nye og revisjoner av databehandleravtaler.
 Meldt og fulgt opp avvik.
 Opplegg med informasjon- og personopplysningssikkerhet ute hos virksomheter.
 Revidering av personvernerklæringen på innbyggerportalen.
 Revidering av protokoll over behandlinger av personopplysninger.
 Revidering av alle felles IKT prosedyrer opp mot de nye personvernreglene (GDPR).
 Etablering av en felles mal for databehandleravtaler.
 ROS analyse av løsningen mobilt barnevern.
 Risikovurderinger av informasjon- og personopplysningssikkerhet ved virksomheter.
 Internkontroll av informasjons- og personopplysningssikkerhet ved stab og virksomheter.
 Sikkerhetstiltak i forbindelse med nasjonal sikkerhetsmåned.
 Opplæring, e-læringskurs og quiz i informasjonssikkerhet i nasjonal sikkerhetsmåned.
 Iverksatt tiltak for forbedret tilgangskontroll og –styring.
 Opprettet forum for personvernombud i Gardermoregion-kommunene.

Kvalitetssystem og internkontroll
Kommunens kvalitetssystem TQM er et viktig verktøy for ansatte for å sikre at tjenestene
som leveres 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 prioritet. Avvik,
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observasjoner og forslag til forbedringer av forhold skal registreres og følges opp som del av
systemet.
Følgende er gjennomført i 2018:
 Alle virksomheter har utført ROS-analyser.
 Det er lagt inn tilsammen 1 653 dokumenter – hvorav ca. 700 er nye i 2018.
 Det er jobbet med revisjon av prosedyrer og et felles Helse- og omsorgsprosjekt, der det
legges inn felles prosedyrer på tvers av helse- og omsorgsvirksomhetene.
 Hendelsesmodulen er tatt i bruk i alle virksomheter.
 Alle virksomheter har fått opplæring i TQM.
 Det jobbes med å få på plass en app i samarbeid med DGI og TQM.

Varsling
Det er behandlet tre saker i 2018 som ble meldt inn i 2017. Ingen nye saker ble meldt i
2018.

Tilsyn/forvaltningsrevisjoner/Klagesaker behandlet av fylkesmannen
Virksomhet

Tilsyn fylkesmannen

NAV Eidsvoll

Egenvurdering – tilgjengelig
med de sosiale tjenester i
NAV

Vilberg
kompetansesenter
Vilberg
kompetansesenter
Vilberg
kompetansesenter
Vilberg
kompetansesenter
Vilberg
kompetansesenter
Vilberg
kompetansesenter
Helse og bistand NAV,
Hjemmebaserte tjenester
og Familiens hus

Spørsmål om forsvarlig
oppfølging ved legevakt
Feilmedisinering korttidsavd.
Spørsmål om forsvarlig
behandling på KØH
Spørsmål om forsvarlig
behandling ved legevakt
Spørsmål om forsvarlig
behandling ved
korttidsavdeling
Spørsmål om forsvarlig
behandling (bosenter
/sykehjem)
Tilsyn med tjenester til
personer over 18 år med
samtidig rusproblem og
psykisk lidelse

Virksomhet

Andre tilsyn

NAV Eidsvoll

Systemrevisjon sosiale
tjenester

Familiens hus
v/barneverntjenesten

Familiens hus
v/helsetjenesten
Råholt skole
Dal skole

Arbeidstilsynet:
arbeidsmiljølovens krav for å
forebygge arbeidsrelatert
sykdom og skade. Etterleves
krav i gjeldende HMSlovgivning, spesielt mht. vold
og trusler.
Postalt tilsyn fra
arbeidstilsynet etter
arbeidsulykke vedr.
helsetjenester i Romerike
fengsel, Ungdomsenhet Øst.
Arbeidstilsynet vold og trusler
Arbeidstilsynet vold og trusler

Pålegg/merknader
Det ble avdekket lovbrudd. Det ble
utarbeidet plan for lukking av
lovbruddene. Tilbakemelding fra
Fylkesmannen 18.1.2019 – ikke behov
for videre oppfølging fra Fylkesmannen
Under behandling
Det ble konstatert brudd på
forsvarlighetskravet
Under behandling
Under behandling
Under behandling
Under behandling

Ingen avvik eller merknader

Pålegg/merknader
Høringsutkast for revisjonsrapport om
økonomisk sosialhjelp i Eidsvoll
foreligger. Høringsfrist var satt til
torsdag 31. januar 2019

Ingen pålegg/lovbrudd.

Fengselet og kommunen har i den
forbindelse samarbeidet om å utarbeide
en HMS samarbeidsavtale og en ROS
analyse. All dokumentasjon er sendt inn,
sluttrapport ikke mottatt.
Utføre ROS, lukket
Utføre ROS, lukket
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Vilberg skole
Vilberg
kompetansesenter
(legevakt)
Vilberg
kompetansesenter
(Pålsejordet)
Kultur v/Råholt Bad

Virksomhet
Barnehage og Skole/SFO
Eiendom

Arbeidstilsynet vold og trusler
Tilsyn fra Arbeidstilsynet (vold
og trusler)

Utføre ROS, lukket
Pålegg om gjennomføring av
risikovurdering og opplæring

Tilsyn fra Arbeidstilsynet (vold
og trusler)

Ingen avvik

Uanmeldt tilsyn fra
Mattilsynet

Forvaltningsrevisjon
Romerike Revisjon - Rutiner
og internkontroll av
fakturering i barnehage
Romerike Revisjon Gjennomføring av
investeringsprosjekter

Råholt Bad fikk smilefjes

Pålegg merknader
Ikke mottatt rapport ennå
Rapport mottatt i 2018, men ikke
behandlet i kontrollutvalget pr.
31.12.2018

Virksomhet

Klagesaker hos
fylkesmannen

Resultat

NAV Eidsvoll

11 saker

1 sak ble opphevet
10 saker ble stadfestet

Helse og bistand

Endring av bo og
omsorgstilbud, kjøpt tjeneste
Omsorgsstønad
Omsorgsstønad
Støttekontakt
Endring av bo og
omsorgstilbud, kjøpt tjeneste
Omsorgsstønad

Helsestasjonen

1 sak

Barnevern

13 saker

Eidsvoll Verk skole
Vilberg skole
Råholt ungdomsskole
Dal skole
Vilberg ungdomsskole
Skole
Vilberg
kompetansesenter

1 sak - § 9A
1 sak - § 9A
10 saker (klasse) - § 9A
1 sak - § 9A
3 saker - § 9A
16 saker skyss og skolebytte
2 saker

Kommunal forvaltning

4 saker

Hjemmebaserte tjenester

1 sak

Helse og bistand
Helse og bistand
Helse og bistand
Helse og bistand
Helse og bistand

Kommunens vedtak ble opphevet
Ubehandlet
Ubehandlet
Ubehandlet
Kommunens vedtak ble opphevet
Ubehandlet
Saken ble avsluttet fra Fylkesmannen sin
side, på bakgrunn av tilbakemelding fra
helsestasjonen
I 7 av 13 ber Fylkesmannen om lokal
avklaring fra barneverntjenesten. 10
saker er behandlet:
2 lovbrudd
8 ikke lovbrudd
3 uavklart/ikke mottatt svar
Fylkesmannen avviste saken
Pålegg om tiltak
Pålegg om tiltak, medhold, fortsatt åpne
Pålegg om tiltak
Pålegg om tiltak
Pålegg om tiltak, medhold
En sak ble avsluttet etter kontakt med
klager, en sak er under behandling
2 vedtak opphevet og sendt i retur
2 vedtak omgjort
Ikke mottatt svar

Status klagesaker fra 2017 med svar fra Fylkesmannen i 2018
Saker oversendt i 2017
Helse
Helse
Helse
Helse

og
og
og
og

bistand
bistand
bistand
bistand

Barnevern

Psykisk helse tjeneste
Fritidstilbud/omsorgstjeneste
Rusomsorg, kjøp av tjeneste
Støttekontakt
2 saker

Svar fra Fylkesmannen foreligger i
2018
Bruker fikk ikke medhold
Klage trukket
Delvis medhold i klage
Bruker fikk ikke medhold
1 lovbrudd
1 ikke lovbrudd
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Kommunal klagenemd
I 2018 var det fem møter i kommunal klagenemnd. Ni saker ble behandlet og ingen fikk
medhold.

Startlån og boligtilskudd til etablering/tilpasning
35 startlån er utbetalt med 86,8 mill. pr. 31.12.2018. Det er mottatt 236 søknader og gitt
201 avslag. Tilskudd til tilpasning er utbetalt med 0,2 mill. pr. 31.12.2018. Tilskudd til
etablering er utbetalt med 1,1 mill. pr. 31.12.2018.

Beredskap/hendelser
Det er ikke gjennomført beredskapsøvelse i 2018. Når det gjelder fylkesmannens
beredskapsøvelse i 2017, så forelå evaluering av denne i 2018. Evalueringen oppsummerte
med at øvelsen hadde gått etter planen og at det ikke var registrert avvik.
I 2018 har det har vært gjennomført revisjon av overordnet beredskapsplan, samt at det er
utarbeidet ny overordnet ROS-analyse. Det er i tillegg utarbeidet nye ROS-analyser i alle
virksomheter.
I forbindelse med flomsituasjonen våren 2018, hadde kriseledelse daglige møter i uke 20 og
21. Det ble også gjennomført et møte for berørte flomutsatte i Sundet.
Psykososialt kriseteam har hatt fire utrykninger.

E-handel
Bruken av Unit4 innkjøpsmodul har flatet ut i 2018. 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).
For virksomhetene er ikke målet om 90 % bruk av e-handelsplattformen nådd, men endte på
57,9 % samlet for hele kommunen. Dette skyldes i hovedsak tekniske utfordringer med
innkjøpsmodul i Unit4 og i tillegg har Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) hatt flere
utfordringer i forbindelse med integrasjon av leverandører mot IBX.
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2.13 Medarbeidere
Årsverk
Årsverk
2016

Årsverk
2017

Årsverk
2018

Endring
årsverk 20172018

1 153

1 227

1 322

7,7 %

Årsverk i handlingsplan

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i november 2018 med en gjennomsnittsskår for
hele kommunen på 4,3 og med en oppslutning på 77 %. Måltallet for resultatet av
medarbeiderundersøkelsen i 2018 var 4,2, det samme som landssnittet.
Høyest gjennomsnittskår får faktoren ”prososial motivasjon” (tidligere nytteorientert
motivasjon) 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

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

2018
Prosent
6,0
5,7
7,0
6,3
6,2
6,7
14,3
15,5
9,4
19,3
21,9
9,1
54,2
50,7
67,8

*)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. Det er en svak nedgang
i stillinger fra 75 % og opp til 99,9 %. Heltidsstillinger har en markant økning, både for
kvinner og menn.

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

Kvinner og menn
Kvinner
Menn

Månedsfortjeneste
2017

Månedsfortjeneste
2018

Grunnlønn
2017

Grunnlønn
2018

40 307
40 005
41 469

41 460
41 316
42 005

38 433
37 998
40 101

39 348
39 054
40 462

Endring i
månedsfortjeneste
2017-2018
2,9 %
3,3 %
1,3 %

Endring i
grunnlønn
20172018
2,4 %
2,8 %
0,9 %

Tidligere skjevhet i forhold til utviklingen i grunnlønn mellom menn og kvinner er siste år
endret, slik at kvinner i 2018 har hatt en større lønnsutvikling enn menn.
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Demografi 55+
I følge KLP statusrapport for offentlig tjenestepensjon 4. kvartal 2018 og Statens
pensjonskasse fordeler alderssammensetningen seg slik:
 For fellesordningen er gjennomsnittsalderen 43,45 år pr. 31.12.2018.
 For sykepleiere er gjennomsnittsalderen 42,97 år pr. 31.12.2018.
 For lærere er gjennomsnittsalderen 42,85 år pr. 31.12.2018.
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 43 møter og behandlet 202 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 2018 har vært gjennomføring av «NED med sykefraværet» (NED-prosjektet)
for virksomheter innenfor helseområdene, barnehage og renhold. Det har også i år vært
fokus på å ha nærvær som tema på samlinger for ledere, herunder om:
 Rutine for sykefraværsoppfølging
 Viktigheten av å følge tett opp tidlig
 Grunnleggende nærværsarbeid
 Hyppig korttidsfravær og gjentagende langtidsfravær
 Ansattes medvirkningsplikt i oppfølgingsarbeidet
Arbeidet med nærvær har også vært i fokus blant tillitsvalgte og verneombud.
Verneombudene (HMS) har hatt egne samlinger i 2018 der blant annet konflikthåndtering har
vært tema.
Eidsvoll kommune har viktig støtte hos NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten i
arbeidet med å øke nærvær. Kommunens IA-kontakt har hatt fast kontordag i rådhuset en
gang pr. uke siste halvår 2018. Det er avholdt månedlige statusmøter mellom IA-kontakt og
personalavdeling, der vanskelige oppfølgingssaker har blitt diskutert.
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 %

2018
91,3 %

Samlet sykefravær hentet fra kommunens lønns- og personalsystem er 8,69 % for perioden
januar til desember 2018. Tallene 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.
Det langsiktige arbeidet med sykefraværsoppfølging viser en positiv trend for økt nærvær i
2018, og arbeidet vil bli prioritert i årene framover.

Nye uføre i 2018
KLP

SPK

Antall ansatte i
2017
12
Antall ansatte i
2017
2

Antall ansatte i
2018
12
Antall ansatte i
2018
1

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

Gjennomsnittsalder
2018
53,6 år
Gjennomsnittsalder
2018
52,5 år

Kommunen har en økonomisk forpliktelse for 231 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 146. Av disse er 95 helt uføre og 51 delvis uføre.
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Tilsvarende for sykepleierne er fem uføre fra aktiv stilling. Én er helt ufør.

Nye uttak av AFP i 2018
Tallene viser både helt og delvis uttak av AFP:
KLP

SPK

Antall ansatte
i 2017
10
Antall ansatte
i 2017
3

Antall ansatte
i 2018
12
Antall ansatte
i 2018
2

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

Gjennomsnittsalder
2018
63,5 år
Gjennomsnittsalder
2018
64,8 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 fagdager og samlinger for
mellomledere med aktuelle temaer.
Lærlinger
Ved utgangen av 2018 har Eidsvoll kommune lærlinger i helsefagarbeiderfaget (9) samt
barne- og ungdomsarbeiderfaget (14). Kommunen 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 2018 fikk 20 ungdommer sommerjobb i følgende virksomheter:
 Kommunalteknikk
 Kultur (Råholt bad)
 Skole (SFO)
 Barnehage
 Eiendomsforvaltningen
Virksomhetene ga positive tilbakemeldinger på arbeidet som ble utført, og det er vedtatt at
Eidsvoll kommune skal videreføre ordningen i 2019.

Seniortiltak
Kommunens retningslinjer for seniorpolitiske tiltak legger vekt på en individuell vurdering.
Det året ansatt fyller 60 år blir arbeidstageren 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.

Innføring av GAT Fleksitid
Ved årsskiftet hadde åtte av elleve virksomheter tatt i bruk GAT fleksitid som
tidsregistreringssystem.
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3 Tjenestene
3.1 Politisk styring og kontroll
Økonomi

Politisk ledelse
Driftsinntekter
Lønn/sosiale utg
Andre driftsutgifter

Regnskap
2018
-85
4 997
4 830

Brutto driftsresultat
Netto finans/avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Rev. bud. Avvik i Rsk. i % av Oppr. bud.
2018 kroner
rev. bud.
2018
-84
-2
102 %
-21
5 082
-84
98 %
5 083
5 102
-272
95 %
5 039

Regnskap
2017
-320
5 190
7 480

9 742
-7

10 100
0

-358
-7

96 %

10 102
0

12 350
-1 350

9 735

10 100

-365

96 %

10 102

11 000

Kommentarer økonomi
Politisk ledelse har et mindreforbruk på 0,4 mill. pr. 31.12.2018, bedre enn forutsatt i
økonomisk rapport 2. Det er mindreforbruk på flere poster.

Kort oppsummert etter 2018



Budsjettseminar for kommunestyret og administrasjon/virksomhetsledere er gjennomført.
Det ble avviklet 19 møter i finanskomiteen våren 2018 og ett møte i november for
planlegging av finanskomiteens arbeid i 2019.
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3.2 Sentraladministrasjonen
Økonomi

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

Regnskap
2018
-7 960
42 832
53 687

Rev. bud. Avvik i Rsk. i % av Oppr. bud.
2018 kroner
rev. bud.
2018
-6 501 -1 459
122 %
-4 871
44 236 -1 404
97 %
42 509
53 509
178
100 %
52 826

Regnskap
2017
-9 604
42 523
53 463

88 559
1 598

91 243
0

-2 685
1 598

97 %

90 464
0

86 383
2 553

90 156

91 243

-1 087

99 %

90 464

88 936

Kommentarer økonomi
Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk på 1,1 mill. pr. 31.12.2018. Før avsetning til
disposisjonsfond var det et mindreforbruk på 2,1 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak
vakanser og redusert bruk av vikarer ved sykdom samt gebyrinntekter.
Merinntekter drift skyldes i hovedsak ikke budsjetterte øremerkede midler og økte
gebyrinntekter.
Mindreutgifter 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 usikkerhet knyttet til IKT-behov
samt fond for lærlinger. De resterende avsetninger gjelder øremerkede tilskudd fra
Husbanken.

Måltavle
Resultat
31.12.2017

Styringsindikator/tiltak

Ambisjonsnivå

Resultat
31.12.2018

Kommentarer

TJENESTER TIL INNBYGGERNE/INTERNE TJENESTER
Besvarelser på chat

86,4 %

100 %

84,4 %

Antall elektroniske tjenester til
innbyggere

17

14

17

Kurs/samlinger innenfor lønn,
regnskap, budsjett og innkjøp

31

Tilbud om 10
kurs pr. år

7

90,8 %

91,5 %

91,3 %

4,2

4,2

4,3

Arbeidsnærvær totalt for
kommunen
Medarbeidertilfredshet totalt for
kommunen

Chatfunksjonen opphørte
1.9.2018 og ble erstattet av
kommune-Kari
Oppnådd
Ikke oppnådd, prioritert
overgang fra to til en klient
i økonomisystem
Ikke oppnådd, men
forbedring fra 2017
Oppnådd

ØKONOMI
Avvik mellom regnskap og
budsjett

-1,9 %

Mindre enn +/1%

-1,2 %

Ikke oppnådd

Bruk av e-handelssystem

50,5 %

90 %

67,0 %

Ikke oppnådd

Arbeidsnærvær SAD
Medarbeidertilfredshet SAD

91,8 %
4,4

94,9 %
4,4

Oppnådd
Oppnådd

MEDARBEIDERE
93 %
4,2

Kort oppsummert etter 2018



Prosjektstilling kvalitetssystem er endret til fast stilling. Stillingen omfatter oppgaver
knyttet til nytt regelverk personvern (GDPR) og implementering av risiko- og
sårbarhetsmodul (ROS-modul).
Ny personalrådgiver er ansatt med oppstartdato 1.4.2019.
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Eidsvoll er meldt inn som deltaker i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter i
regi av KS for å utvikle flere nye felles digitale løsninger for kommunal sektor, jf.
digitaliseringsstrategien for kommuner og fylkeskommuner.
Det er valgt leverandør til avlevering av arkivmateriell og kontrakt ble skrevet i juni. Leie
av containere er opphørt.
Eidsvoll deltar i kompetansebroen - en felles digital portal for AHUS og kommunene i
opptaksområdet.

Tjenester
Eidsvoll har fire private fastlegekontorer med til sammen 19 fastleger. Det ble i 2018 ikke
opprettet nye hjemler, men det har vært utskifting av fastleger ved to av kontorene. I løpet
av året har kommunen gjennomført fire møter med tillitsvalgt for legene
(Samarbeidsutvalget), samt ett møte med alle fastlegene. Kommunen viderefører ordning
med turnuskandidat, ordningen kalles LIS1 (lege i spesialisering) fra 2018.
Arbeidsnærvær
Arbeidsnærværet i Sentraladministrasjonen har økt fra 2017, dette skyldes i hovedsak
redusert langtidsfravær.
Kompetanseutvikling
Det tilstrebes kontinuerlig deltakelse på eksterne fagspesifikke kurs, nettverkssamlinger og
seminarer.
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3.3 Barnehage
Økonomi
Regnskap
2018
-26 218
84 419
151 560

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

Rev. bud. Avvik i Rsk. i % av Oppr. bud.
2018 kroner
rev. bud.
2018
-24 707 -1 512
106 %
-19 021
84 734
-315
100 %
81 908
153 175 -1 615
99 %
149 189

Regnskap
2017
-22 872
71 348
148 074

209 761
623

213 202
-209

-3 441
832

98 %

212 076
-209

196 550
-154

210 384

212 993

-2 609

99 %

211 867

196 396

Kommentarer økonomi
Barnehage har et totalt mindreforbruk på 2,6 mill. pr. 31.12.2018. Dette skyldes i hovedsak
at antall Eidsvollbarn i andre kommuner (gjestebarn) gikk vesentlig ned høsten 2018 (1,8
mill.). Før avsetning til disposisjonsfond var det et mindreforbruk på 2,9 mill.
De kommunale barnehagene har et samlet mindreforbruk på 0,6 mill. Dette skyldes i
hovedsak reduserte utgifter til lønn som følge av at det ikke har vært kvalifiserte
medarbeidere i alle stillinger for pedagogiske ledere og at det er brukt færre og/eller billigere
vikarer enn mottatte refusjoner.
Ordinært driftstilskudd til private barnehager for 2018 er som budsjettert på 130,9 mill.
Totale utgifter til barn med spesielle behov er 14,4 mill., 0,5 mill. mindre enn forventet.
Det ble varslet et mulig merforbruk i Økonomisk rapport 2 på grunn av redusert
foreldrebetaling/søskenmoderasjon (redusert inntekt). Behovet for redusert
foreldrebetaling/søskenmoderasjon ble lavere enn forutsatt og ble som budsjettert på 4,4
mill.
Det er avsatt 0,3 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen av i regnskapsskjema 1B og
økonomireglementets punkt 8-1, til dekning av merbehov inventar i forbindelse med
utvidelse av Råholtbråtan barnehage. Det er i tillegg overført 0,6 mill. fra drift til investering
på samme prosjekt.

Måltavle
Resultat
31.12.2017

Styringsindikator

Ambisjons- Resultat
Kommentarer
nivå
31.12.2018

TJENESTER TIL INNBYGGERNE (Alle barnehager)
Andel av barnehagene som har
gjennomsnittlig resultat på
nasjonalt nivå eller høyere på
brukerundersøkelse

Nytt mål

100 %

55 %

Andel barnehagelærere med
godkjent utdanning – totalt i
kommunen

Nytt mål

100 %

77 %

Nytt mål

100 %

68 %

Nytt mål

44 %

47 %

Oppnådd

Nytt mål

Kommunale:
100 %

100 %

Oppnådd

Andel barnehager med styrere
som har videreutd. for styrere
Andel barnehagelærere av
barnehagenes totale
grunnbemanning
Andel av barnehagene som
oppfyller kravene til

Gjennomsnitt på nasjonalt nivå
er 4,5. 55 % av bhg. i Eidsvoll
har 4,5 eller høyere. Snitt i
Eidsvoll er 4,45.
Ny norm fra 1.8.2018 med krav
til flere barnehagelærere har
medført flere med dispensasjon
fra utdanningskrav.
Flere styrere er under
utdanning
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Resultat
31.12.2017

Styringsindikator
"Trafikksikker kommune"

Ambisjons- Resultat
Kommentarer
nivå
31.12.2018
Private:
100 %

Ikke mottatt rapport fra alle
barnehagene.
Ny norm med 6 fra 1.8.2018,
men med overgangsordning til
1.8.2019

Gjennomsnittlig antall barn pr.
voksen pr. 15.12.

6,4

6

6,2

Plan for tilsyn for året blir fulgt

100 %

100 %

100 %

Oppnådd

Andel av barn m/rett til plass
som får tilbud om plass i
hovedopptaket

100 %

100 %

100 %

Oppnådd

ØKONOMI
Avvik mellom regnskap og
budsjett

-1,0 %

Mindre enn
+/-1 %

-1,2 %

Ikke oppnådd

Bruk av e-handelssystem

68,3 %

90 %

65 %

Ikke oppnådd

MEDARBEIDERE (Kommunale barnehager)
Arbeidsnærvær

90,0 %

91 %

91,7 %

Oppnådd

4,4

4,2

4,4

Oppnådd

63 %

50 %

60 %

Oppnådd

100 %

100 %

100 %

Medarbeidertilfredshet
Andel faste assistenter med
fagbrev – kommunale bhg
Andel faste barnehagelærere
med godkjent utdanning –
kommunale bhg

Av alle i barnehagelærerstilling
har 84 % godkjent utdanning

Kort oppsummert etter 2018



Den kulturelle bæremeisen, et nytt teatertilbud fra 2018, er gjennomført med to
forestillinger.
Økt grunnbemanning har så langt ikke medført forventet reduksjon i behov for
tilrettelegging. Dette skyldes dels at økt grunnbemanning ble innført først fra august og
dels økning i antall barn med tilretteleggingsbehov.

Tjenester
Pr. 15.12.2018 hadde totalt 1 434 barn plass i barnehage i Eidsvoll, 16 flere enn på samme
tid i 2017.
Nybygget ved Råholtbråtan barnehage sto ferdig til barnehageårets start i august og
barnehagen utvidet driften med to avdelinger.
Sammen med styrerne i alle 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. Høsten 2018 ble det gjennomført tre stedlige tilsyn der
barnehagens bemanning var hovedtema, det ble ikke gitt pålegg om retting.
Kommunen fattet i 2018 184 vedtak om redusert betaling for totalt 223 barn (2017: 222
barn). 147 av disse fikk i tillegg vedtak om gratis kjernetid (2017: 89 ). Hovedårsaken til
økningen her skyldes at inntektsgrensen ble hevet med kr. 83 500 fra 1.8.2018.
251 barn hadde søskenmoderasjon (2017: 245). Omfang av saker og stadige endringer i
regler og inntektsgrenser, medfører at oppfølging av regelverket for moderasjonsordninger er
svært tidkrevende for barnehageadministrasjonen.
Barn og opptak
Pr. 15.12.2018 var det seks kommunale og 13 private barnehager i Eidsvoll. Disse hadde
henholdsvis 493 og 941 barn. 231 av barna (16 %) hadde minoritetsspråklig bakgrunn
(2017: 221/15 %).
Pr. 15.12.2018 var det 52 (3,5 %) barn i barnehagene som hadde vedtak om
spesialpedagogisk hjelp (2017: 3 %). 27 barn hadde vedtak om tilretteleggingstiltak (nytt
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regelverk fra august 2017).
385 barn søkte om plass ved hovedopptaket 2018 (2017: 326). Av disse hadde 348 rett på
plass (2017: 279). Alle med rett på plass fikk tilbud.
Arbeidsnærvær
Kommunale barnehager har de siste årene hatt et arbeidsnærvær på ca. 90 %. I 2018 er
nærværet økt til 91,7 %. Årsakene til økningen er flere. Styrerne i de kommunale
barnehagene har hatt stort fokus på ansattes ansvar for egen helse, øvrig personalarbeid og
tett oppfølging av sykefravær i samarbeid med NAV arbeidslivssenter og
bedriftshelsetjenesten.
Kompetanseutvikling
Kommunen mottok i 2018 øremerkede midler fra Fylkesmannen til kompetanseutvikling i alle
barnehagene. Midlene er blant annet benyttet til følgende tiltak felles for kommunale og
private barnehager:
 Seminar for alle styrere i «Ledelse av endrings- og utviklingsarbeid».
Med på seminaret var også en pedagogisk leder fra hver barnehage.
 Nettverk for barnehagenes språkansvarlige.
 Nettverk for realfagsansvarlige i skoler og barnehager.
 Nettverk for styrere.
 To samlinger felles for skole og barnehage knyttet til overgang barnehage – skole.
 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 en felles
planleggingsdag for alle ansatte i de kommunale barnehagene der tema var voksnes bidrag
til barns lekelyst. De kommunale styrerne har også gjennomført egne
kompetanseutviklingstiltak i egne barnehager i tråd med barnehagens årsplan.
Digitalisering
Det er innkjøpt Ipad til alle avdelinger i kommunale barnehager for daglig registrering av
barn og kommunikasjon med foresatte. Systemet tas i bruk i 2019.
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3.4 Skole
Økonomi
Regnskap
2018
-57 715
273 301
49 633

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

Rev. bud. Avvik i Rsk. i % av Oppr. bud.
2018 kroner
rev. bud.
2018
-55 427 -2 288
104 %
-26 543
280 100 -6 799
98 %
248 526
46 403
3 230
107 %
43 057

Regnskap
2017
-56 500
255 780
46 818

265 218
2 453

271 076
0

-5 858
2 453

98 %

265 040
0

246 097
1 667

267 671

271 076

-3 405

99 %

265 040

247 764

Kommentarer økonomi
Skole har et totalt mindreforbruk på 3,4 mill. pr. 31.12.2018. I økonomisk rapport 2 ble det
forventet budsjettbalanse. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lønnsforskjeller mellom
mottatte tilskudd og faktiske vikarer. Før avsetning til disposisjonsfond var det et
mindreforbruk på 4,3 mill.
Merinntekter drift skyldes i hovedsak:
 ikke budsjetterte øremerkede tilskudd og refusjoner, herunder kompetansetilskudd lærere
og tilskudd fra IMDI.
 refusjon sykelønn/foreldrepenger.
Mindreutgifter lønn og sosiale utgifter skyldes at mottatte tilskudd/refusjoner for ansatte som
er sykmeldte, i foreldrepermisjon eller under utdanning normalt er høyere enn lønn til
vikarene. Sum tilskudd og refusjoner som gjelder lønnsområdet er på over 27 mill. Midlene er
hovedsakelig budsjettjustert refusjoner/lønn.
Merutgifter andre driftsutgifter skyldes i hovedsak:
 gjesteelever.
 kjøp av tjenester til barn og voksne med spesielle behov.
 voksenopplæring.
 skoleskyss, herunder trafikkfarlig skoleveg.
Det er avsatt 0,9 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og
økonomireglementet til:
 kjøp av pc’er ifm. oppgradering til Windows 10 etter nytt anslag fra DGI (økt med 110).
 ikke gjennomførte tiltak vedtatt av ungdommens kommunestyre.
 montering av lekeapparat tildelt i ungdommens kommunestyre.
 å ta ned gammel skibakke i Vilbergskogen og levere farlig avfall.
Øvrige 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
økte behov i økonomisk rapport 1 og 2.

Måltavle
Styringsindikator/tiltak
Nasjonale prøver og
elevundersøkelsen:
Regning. Andel elever på
mestringsnivå (2,3 b.tr.)

Resultat
Ambisjons- Resultat
Kommentarer
31.12.2017 nivå
31.12.2018
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Eidsvoll
kommune:
5. trinn:
75
64,3
Se tekst nedenfor
67,2
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Resultat
31.12.2017
og (3,4,5 u.tr.) i %
8. trinn:
57,9
9. trinn:
64,1
5. trinn:
79,6
Lesing på norsk. Andel
elever på mestringsnivå
8. trinn:
(2,3 b.tr.) og (3,4,5 u.tr.) i 65,7
%
9. trinn:
74,2
5. trinn:
Lesing på engelsk. Andel
71,4
elever på
mestringsnivå(2,3 b.tr.) og 8. trinn:
(3,4,5 u.tr.) i %
64,1
Grunnskolepoeng
39,7

Ambisjonsnivå

7. trinn: 4,1
10. trinn:
3,6
7. trinn: 4,4
Lærerne hjelper meg slik
at jeg forstår det jeg skal
10. trinn:
lære
3,9
Snakker lærerne med deg 7. trinn: 4,0
om hva du bør gjøre for å 10. trinn:
bli bedre i fagene?
3,5
7. trinn: 3,9
Får du nok utfordringer på
10. trinn:
skolen?
4,1
7. trinn: 4,3
Trives du på skolen?
10. trinn:
4,0
7. trinn: 3,4
Det er god arbeidsro i
10. trinn:
timene
3,1
7. trinn: 6 %
Er du blitt mobbet på
skolen de siste månedene? 10. trinn: 14
*
%

Styringsindikator/tiltak

Er du interessert i å lære
på skolen?

Avvik mellom revidert
budsjett og regnskap
Bruk av e-handelssystem

-1,10 %
57,5 %

Resultat
Kommentarer
31.12.2018

70

55,2

Se tekst nedenfor

80

71,9

Se tekst nedenfor

75

68,6

Se tekst nedenfor

70

63,9

Se tekst nedenfor

80

82,2

Oppnådd

75

77,5

Oppnådd

70

62,3

Se tekst nedenfor

41,8

39,4

Se tekst nedenfor

4,1

3,9

Se tekst nedenfor

3,8

3,5

Se tekst nedenfor

4,4

4,5

Oppnådd

4,0

3,8

Se tekst nedenfor

3,9

3,8

Se tekst nedenfor

3,5

3,5

Oppnådd

4,1

4,0

Se tekst nedenfor

4,3

4,1

Se tekst nedenfor

4,3

4,3

Oppnådd

4,2

3,8

Se tekst nedenfor

3,5

3,3

Se tekst nedenfor

3,6

3,2

Se tekst nedenfor

7,4 %

6,9 %

7,8 %

13,8 %

Se tekst nedenfor

ØKONOMI
Mindre enn
+/- 1 %
90 %

-1,3 %

Ikke oppnådd

55,6 %

Ikke oppnådd

Oppnådd

MEDARBEIDERE
Arbeidsnærvær
Medarbeidertilfredshet
Andel årstimer til
undervisning gitt av
undervisningspersonale
med godkjent utdanning

92,5 %

93,0 %

93,0 %

Oppnådd

4,1

4,2

4,2

Oppnådd

93 %

93,5 %

92,6 %

Ikke oppnådd

Status for elevundersøkelsen og nasjonale prøver pr. 31.12. er resultater for høsten 2018.
Ambisjonsnivå for elevundersøkelsen er nasjonalt nivå, resultatskalaen er 1-5 der 5 er best.
*Ny beregningsmåte fra 2017.
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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.
Lesing norsk på 9. trinn, lesing engelsk på 5. trinn og regning på 9. trinn har en svært positiv
utvikling fra 2017 til 2018. Størst nedgang fra 2017 til 2018 er det på lesing i 5. trinn.
Elevundersøkelsen har en mindre variasjon mellom 2017 og 2018, men tendensen er svak
negativ.
I forbindelse med oppfølging av undersøkelser som Elevundersøkelsen og Nasjonale prøver,
foreligger det egne prosedyrer for dette. Prosedyrene inneholder gjøremål knyttet til både
forarbeid og analyse/oppfølging av resultater. Disse resultatene blir drøftet på skoleeiernivå,
på den enkelte skole i medvirkning med de ansatte og med PPT som drøftings- og
tiltakspartner. Det er et langsiktig arbeid og investering å videreutvikle kompetanse på
utvalgte satsingsområder. Det meste av kompetansehevingen er organisert gjennom
nettverk. Nettverksmodellen er bygget på kollektiv læring: Det er ressurspersoner fra hver
skole som deltar i nettverk hvor de får teori/metodikk og deretter formidler ressurspersonene
kunnskapen på sin skole, hvor kunnskapen anvendes. Med påfølgende nytt nettverksmøte
med deling av erfaring og ny kunnskap.
Skoleeiers intensjon er å videreutvikle kompetanse innen utvalgte satsingsområder som skal
gå som en rød tråd i hele organisasjonen. Våre samarbeidspartnere i kompetanseutviklingen
er blant annet: Egne kommunale ressurspersoner, OsloMet, Naturfagsenteret (UiO), INN,
Læringssenteret i Stavanger og Akershus Fylke med utviklingsveiledere.
Endrings- og utviklingsarbeid et langsiktig prosjekt. Skoleadministrasjonen mener at de tiltak
som har blitt satt i gang for å bedre elevenes læringsresultater vil gi effekt på sikt. Forskning
ser at det tar år før god praksis etablerer seg i en organisasjon. Skoleutvikling er en
dynamisk prosess og må alltid evalueres for å videreutvikles.

Kort oppsummert etter 2018




Stillinger knyttet til skolemiljøarbeiderteam er tilsatt. Stillingene er prioritert
ungdomsskolene.
Stoler i auditoriet på Råholt ungdomsskole er skiftet ut.
Felles IKT-ansvarlig 30 % stilling er avviklet.

Tjenester
Virksomhet Skole har ansvar for grunnskoleopplæring og voksenopplæring. Antall elever i
skolen ved årsskiftet 2018/19 er 3 125, en økning på 37 elever fra årsskiftet 2017/18.
Virksomheten har i samarbeid med Barnehage og PPT et pågående prosjekt som
realfagskommune.
Gjestebarn
Antall barn fra Eidsvoll som går på skole i andre kommuner

2014
24

2015
32

Antall barn fra andre kommuner som går på skole i Eidsvoll

38

38

2016 2017
48
51
35

Økningen i gjestebarn skyldes i hovedsak plasseringer foretatt av barnevernet.
Voksenopplæring
Eidsvoll
Introduksjonsprogramdeltakere (IP)

Antall
31

Betalingsdeltakere

13

Deltakere med rett til gratis opplæring (NIR)

74

Grunnskole for voksne

7

Totalt antall elever (eks. IP)

94
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2018
55
51

Arbeidsnærvær
Arbeidsnærværet er økt fra 2017 til 2018 og er nå på måltallet. Det jobbes systematisk med
sykefraværsoppfølging og forebyggende arbeid.
Kompetanseutvikling
Virksomhet skole har 31 lærere som tar videreutdanning i fag skoleåret 2018/2019, to som
fullfører praktisk pedagogisk utdanning og en som blir lærerspesialist. 19 lærere fullførte
videreutdanning i fag/praktisk pedagogisk utdanning i skoleåret 2017/2018. Skole deltar i
den nasjonale desentraliserte kompetanseordningen DEKOMP. Dette er etterutdanning for
lærere i samarbeid med høgskolen Innlandet og Naturfagssenteret.
Digitalisering
Nettbrett en til en for alle 1. og 2. trinns elever er under utrulling og skolene bruker digitale
hjelpemidler i undervisningen for øvrig slik læreplan tilsier. Skole har kommet langt i forhold
til dialog med foresatte digitalt og lærere samhandler med elevene digitalt i stadig større
utstrekning.
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3.5 Familiens hus
Økonomi
Regnskap
2018
-17 258
67 352
24 880

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

Rev. bud. Avvik i Rsk. i % av Oppr. bud.
2018 kroner
rev. bud.
2018
-16 523
-734
104 %
-13 579
70 514 -3 162
96 %
70 542
21 999
2 881
113 %
18 320

Regnskap
2017
-17 758
63 796
32 921

74 975
762

75 991
210

-1 016
552

99 %

75 282
0

78 960
217

75 737

76 201

-464

99 %

75 282

79 177

Kommentarer økonomi
Familiens hus har et totalt mindreforbruk på 0,5 mill. pr. 31.12.2018, noe bedre enn forutsatt
i økonomisk rapport 2. Før avsetning til disposisjonsfond var det et mindreforbruk på 0,7 mill.
Merinntekter skyldes i hovedsak øremerkede tilskudd og refusjoner som ikke er budsjettert.
På barnevern har refusjonsinntekter blitt benyttet til kjøp av vikartjenester.
Mindreutgifter på lønn skyldes at virksomheten ikke har fått leid inn vikarer ved
sykefravær/permisjoner, samt noen vakanser og påvente av oppstart nye ansatte.
Merutgifter andre driftsutgifter skyldes i hovedsak høyere utgifter til plassering av barn i
barnevernet i tillegg til kjøp av vikartjenester/sakkyndig bistand/juridisk bistand.
Det er avsatt 0,25 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og
økonomireglementet til kjøp utstyr og inventar som ikke ble anskaffet i 2018. Øvrige
avsetninger gjelder øremerkede tilskudd.

Måltavle
Resultat
31.12.2017

Tiltak

Ambisjonsnivå

Resultat
31.12.2018

Kommentarer

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
PPT: Overholde frist ift.
sakkyndige vurderinger (nye
henvisninger)
PPT: Kompetanseheving/
veiledning til ansatte i
barnehage/skole

38,3 %

100 %

30,4 %

18

12

14

Helsestasjon: Tilby barselbesøk
av jordmor etter hjemkomst til
alle fødende

100 %

100 %

100 %

Helsestasjon: Tilby
hjemmebesøk av helsesøster
etter hjemkomst til
førstegangsfødende

100 %

100 %

100 %

Helsestasjon: Tilby
skolestartundersøkelse

100 %

100 %

100 %
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Ikke oppnådd
Oppnådd
Er født 278 barn i 2018.
Jordmor har vært på
barselbesøk til 211 barn,
da ikke alle foresatte
ønsker å benytte seg av
dette tilbudet.
Er født 278 barn i 2018.
Helsesøster har vært på
hjemmebesøk til 101 barn,
da ikke alle foresatte
ønsker å benytte seg av
dette tilbudet.
Det er 299 barn i 2011
kullet, og 294 barn i 2012
kullet. Har utført 329
skolestart undersøkelser i
2018. Skolestartundersøkelsene blir kalt inn
i «skoleår» fra høst til vår,

Resultat
31.12.2017

Tiltak

Ambisjonsnivå

Resultat
31.12.2018

Kommentarer
ikke pr. kalenderår.
Kalenderåret 2018
inneholdt derfor
skolestartundersøkelse for
barn fra 2011 på våren og
2012 på høsten.

Barnevern: Overholde
frister/krav ifht. følgende:
- Undersøkelser

98,8 %

100 %

96,3 %

- Tiltaksplan

92,7 %

100 %

99,2 %

- Omsorgsplan

100 %

100 %

100 %

- Oppfølgingsbesøk fosterhjem

100 %

100 %

97,0 %

- Tilsynsbesøk fosterhjem

100 %

100 %

100 %

4,3

4

4,4

Over
landsgjennomsnittet på 4,8

4,5

- Stillinger med fagutdanning
barnevern, pr. 1 000 barn

Barnevern:
ikke målt
Brukertilfredshet mål ved
brukerundersøkelse

PPT: ikke
målt

Over landsgjennomsnittet

Over landsHelsestasjon:
gjennomsnittet
ikke målt
på 5,3

Fristbrudd oppsto første
halvår, delvis innarbeidet
2. halvår
Ikke oppnådd, men økning
fra 2017
Oppnådd
2 barn som fikk 3 besøk
istedenfor 4 som er
lovkravet
Oppnådd
Oppnådd (foreløpige tall
KOSTRA)
Undersøkelsen har vært
rettet mot foreldre og
foresatte som er i kontakt
med barneverntjenesten og
har hjelpetiltak i familien
Ikke målt. Finner ingen
egnet brukerundersøkelse
for PPT

5,4

Oppnådd

ØKONOMI
Avvik mellom regnskap og
budsjett
Overholde budsjett
konsulentbruk
Bruk av e-handelssystem

2,8 %

Avvik mindre
enn +/- 1 %

-0,6 %

Oppnådd

Nytt mål

0 % merforbruk

0%

Oppnådd

38,8 %

90 %

87,2 %

Ikke oppnådd, men
forbedring fra 2017
Ikke oppnådd

MEDARBEIDERE
Arbeidsnærvær

92,1 %

93 %

90,2 %

4,3

4,2

4,3

Medarbeidertilfredshet

Oppnådd

Kort oppsummert etter 2018











Kommunen fikk videreført tilsagn fra fylkesmannen om øremerket tilskudd til 7,5 stillinger
på barnevern.
Fristbrudd innenfor undersøkelser oppsto første halvår, men ble delvis innarbeidet 2.
halvår. Sykefravær ble dekket opp med innleide vikarer. Barneverntjenesten
gjennomførte dialogmøte med Fylkesmannen i desember sammen med ordfører og
rådmann. Fylkesmannen hadde ingen merknader etter møtet.
100 % stilling helsestasjonen 0-5 år på Råholt helsestasjon er besatt fra høsten 2018.
Merkantil stilling, utvidet fra 70 til 100 %, er besatt av person med sykepleierutdanning.
Helsesøsterstilling, utvidet fra 70 til 100 %, er besatt.
Helsesøsterstilling 45 % er besatt av ansatt med fortrinnsrett til utvidelse av stilling til
100 %.
Jordmødrene har tilbudt lovpålagt barselbesøk til alle nyfødte barn.
Psykolog barn og unge ble tilsatt fra august 2018.
60 % stilling som advokat i barneverntjenesten er besatt, med oppstart september 2019.
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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 2018.
 Det tverrfaglige teamet ”Uro-i-magen” er videreutviklet og klarer i større grad å gi utsatte
barn koordinert bistand.
 Familiens hus har tilbudt foreldreveiledning, enten i grupper eller individuelt.
PPT
PP-tjenesten har videreført arbeid på systemnivå i barnehage og skole, spesielt innenfor
temaene læringsmiljø i skole og relasjonskompetanse i barnehage. PPT har fast deltager i
kommunens realfagsprosjekt. Avdelingsleder koordinerer jevnlige nettverk for
spesialpedagogiske koordinatorer i skole sammen med rådgiver skole. I samarbeid med
virksomhet Skole er det utarbeidet prosedyre for oppfølging av resultater og tiltak etter 1.
klassekartlegging. PPT har fast samarbeid med virksomhetsleder Barnehage og det
koordineres jevnlige nettverk med spesialpedagogene i barnehage.
Helsestasjon
Det har vært skolehelsetjeneste til stede ved alle skolene i kommunen og drift ved begge
helsestasjonene 0-5 år. Helsestasjon for ungdom-tilbudet har hatt stor pågang gjennom året.
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er styrket gjennom tilsetting av psykolog i Familiens
hus. Helsetjenester til ungdomsfengselet har blitt dekket av lege.
Barneverntjenesten
Barneverntjenesten har flere saker av alvorlig karakter der foreldre strever med rus, alvorlige
psykiske lidelser og familier der barn er utsatt for vold og overgrep.
Barneverntjenesten har fra høsten 2018 deltatt på administrasjonsmøter på ungdomsskolene
i kommunen en gang i måneden for å jobbe mer utadrettet barnevern. Barnevernleder er
med i et nettverk med andre barnevernledere på Øvre Romerike for å utrede plan for
interkommunalt samarbeid rundt fosterhjem, med bakgrunn i mer ansvar over til
kommunene etter ny reform.
2015

Status
PP-tjenesten

2017

2018

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

179

175

174

218

Antall saker*

607

626

550

601

5 154

5 279

5 224

5 267

350

333

350

362

249

279

326

334

181

251

334

334

153

245

208

147

123

129

123

13

15

9

19

Herav nye barn på ettervern

5

5

6

10

Antall barn under omsorg***

55

53

48

57

10

7

11

11

1

2

1

2

Antall barn/ungdom 0-16 år
Helsestasjonen
(KOSTRA)
Antall meldinger
Antall meldinger som går
videre til undersøkelse
Antall undersøkelser som er
aktive i perioden
Nye bekymringer i aktive saker
Barnevern

2016

Antall barn med hjelpetiltak pr.
31.12.
Herav på ettervern

Herav nye
omsorgsovertakelser
Antall barn plassert jf.
atferdsparagrafer (bvl. § 4-25,
4-24, 4-26)
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*Det er i tillegg jobbet med 14 systemsaker i 2018. Pr. 31.12.2018 er det 601 aktive saker.
**Aktive undersøkelser i perioden inkluderer også undersøkelser som startet året i forveien og
undersøkelser som starter i rapporteringsåret og avsluttes året etter.
***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.

Barnevernet har hatt et høyt antall meldinger og undersøkelser i omløp. Antall barn som
mottar hjelpetiltak fra barnevernet holder seg mer stabilt. Flere barn ønsker videre
oppfølging av barnevernet etter fylte 18 år. Dette er hovedsakelig barn som barnevernet har
hatt omsorgen for og/eller har vært plassert av barnevernet de siste årene før de fyller 18 år.
Antall barn under omsorg har økt fra 2017 til 2018, samtidig har barnevernet tilbakeført tre
barn hvor omsorgsovertakelsen er opphevet.
Det har i 2018 i alt blitt fattet 15 akuttvedtak som medførte plassering for kortere eller lengre
perioder, en halvering fra 2017 hvor det var 32 akuttplasseringer. I 2018 har barnevernet
hatt ni plasseringer på institusjon, kontra 19 i 2017 og 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. Til tross for dette arbeidet sank nærværet fra 92,1 % pr. 31.12.2017 til 90,2
% pr. 31.12.2018. Det er stor variasjon mellom avdelingene.
Kompetanseutvikling
Helsestasjonen
Det er utdannet fem nye foreldreveiledere i løpet av 2018. I tillegg har en ansatt gått på
videreutdanning innenfor tverrfaglig psykososialt arbeid for barn og unge, en ansatt er under
helsesøsterutdanning og en ansatt er under videreutdanning i psykisk helse. Jordmødrene
deltar på videreutdanning i forhold til gravide og psykisk helse. Helsesøstre på helsestasjonen
0-5 år har blitt sertifisert i en veiledningsmetode i samspill i forhold til barn og foresatte.
Barnevern
I samarbeid med kommunene på Øvre Romerike har barneverntjenesten startet et
kompetansehevingsprogram rundt traumesensitivt barnevern. To av teamkoordinatorene i
barnevernet går på nasjonal veilederutdanning for barnevernansatte. Barnevernet har
sertifisert to ansatte som foreldreveiledere i barnevernet.
PPT
En ansatt i PP-tjenesten har sluttført videreutdanning i rådgiving og veiledning. Kursing i ny
versjon av evnetest er prioritert.
Alle ansatte i virksomheten har fått opplæring i:
 Modell for samtaler
 Kommunikasjon og personlighetstyper
Digitalisering
PPT er i prosess med øvrige ØRU-kommuner og DGI vedr. felles fagprogram og helelektronisk
arkiv. Anbud fagprogram legges ut våren 2019. PPT har kjøpt inn ipader i 2018 for å utføre
testing av barn.
Helsestasjonen mottar e-meldinger i fra føde/barsel på Ahus og øyelegesenter.
Barnevern benytter Ipad med Mobilt Barnevern (en forenklet versjon av fagprogrammet
Familia) i møter med klienter. Dette bidrar til effektivisering, samt sikrer dokumentasjon
digitalt direkte. Barnevern har elektronisk arkiv.
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3.6 Helse og bistand
Økonomi
Regnskap
2018
-33 868
154 431
33 893

Helse og bistand
Driftsinntekter
Lønn/sosiale utg
Andre driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto finans/avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Rev. bud. Avvik i Rsk. i % av Oppr. bud.
2018 kroner
rev. bud.
2018
-28 604 -5 264
118 %
-20 616
151 607
2 824
102 %
146 655
33 458
435
101 %
32 874

Regnskap
2017
-31 444
142 821
29 915

154 456
-1 536

156 461
-540

-2 005
-996

99 %

158 913
-540

141 292
53

152 920

155 921

-3 001

98 %

158 373

141 345

Kommentarer økonomi
Helse og bistand har et mindreforbruk på 3,0 mill. pr. 31.12.2018 og ikke budsjettbalanse
som forventet i økonomisk rapport 2. Mindreforbruket skyldes den varslede usikkerheten
knyttet til rekruttering og brukerbehov/refusjon ressurskrevende tjenester.
 Merinntekter skyldes i hovedsak at refusjon ressurskrevende tjenester ble høyere enn
budsjettert, i tillegg til økte brukerbetalinger og merinntekter refusjon sykelønn og
foreldrepenger.
 Lønnsområdet viser merutgifter pr. 31.12.2018 som følge av at virksomheten reduserte
rammen økonomisk rapport 2. Merforbruket er dekket opp av tilskudd og merinntekter.
Det er avsatt 0,02 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og
økonomireglementet 8-1 ifm. forsinket oppstart av oppgradering av trådløst nett på
Gladbakk. Øvrige avsetninger/bruk av fond gjelder øremerkede midler. Behov for bruk av
bundne fond til kjøp av institusjonsplasser innen rus/psyk var lavere enn forutsatt i
budsjettet, men for andre tiltak var behov for bruk av øremerkede fond høyere enn forutsatt
og merinntektene har delvis finansiert merforbruk på lønn.

Måltavle
Resultat
31.12.2017

Styringsindikator/tiltak

Ambisjons- Resultat
Kommentarer
nivå
31.12.2018

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Antall frivillige aktivitetsvenner
(demens)
Antall selvhjelpsgrupper
Antall deltakere
mestringstilbud, 10 kurs pr. år
Antall brukere fulgt opp av
innsatsteam
Antall brukere IMR*
Antall brukere fulgt opp ved
FIT** (inkl. psykolog)
Antall brukere i samarbeid med
NAV ungdomsteam
Brukertilfredshet målt ved
brukerundersøkelse:
Rusavhengige/psykisk syke:
Fysio- og ergoterapi:
Utviklingshemmede:
Antall plasser arbeids- og
aktivitetstilbud

16

14

14

Oppnådd

3

4

4

104

98

133

64

70

27

21

20

26

0

30

126

Oppnådd

32

40

55

Oppnådd

3,5

3,8

-

4,8
4,8

5,3
4,9

-

100

108

108

Oppnådd
Oppnådd, fordelt på 11 ulike
kurs/tilbud. Noen av tilbudene
går flere ganger i året.
Avviklet som særskilt tilbud
1.6.2018
Oppnådd

Brukerundersøkelse
gjennomføres annet hvert år,
neste gang 2019.
Oppnådd

ØKONOMI
Avvik mellom regnskap og
budsjett

-2,0 %

Mindre enn
+/-1 %

-1,9 %
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Ikke oppnådd

Styringsindikator/tiltak
Bruk av e-handelssystem

Resultat
31.12.2017
85,6 %

Ambisjons- Resultat
Kommentarer
nivå
31.12.2018
90 %
74 %
Ikke oppnådd
MEDARBEIDERE

Arbeidsnærvær
Medarbeidertilfredshet

90,5 %
4,4

91 %
4,2

91,0 %
4,4

Ufaglært til fagarbeider

5 stk.

12 stk.

6 stk.

Oppnådd
Oppnådd
Ikke oppnådd, 11 stk. i
utdanningsløp over 3 år
Oppnådd

Fagarbeider til høyskole
3 stk.
4 stk.
6 stk.
Antall deltidsansatte som får
18 stk.
18 stk.
22 stk.
Oppnådd
høyere stillingsprosent
*Illness Management recovery – gruppebehandlingstilbud for alvorlig psykisk syke. **FIT: Feedback
informerte tjenester.

Kort oppsummert pr. 31.12.2018









Det har vært etableringsproblemer knyttet til innflytting i ny bolig på Gruehagan.
Beboerne begynte å flytte inn fra 2. oktober. Det gjenstår tre innflyttinger ved årsskiftet.
Virksomheten har kjøpt syv private plasser for målgruppen psykisk helse i 2018. Det er
ved årsskiftet 7,5 vakanser av 43 stillinger (33,6 årsverk) i ambulerende miljøarbeid.
Antall leiligheter med heldøgns bemanning for målgruppen har økt fra seks til 20.
Etablering av ny bolig Frankens ble utført i henhold til planene og brukerne flyttet inn de
tre første ukene i september. De største stillingene ble raskt tilsatt, men det er fortsatt
syv vakanser, i natt- og helgestillinger. Personalet er overført mellom boliger for å skape
kontinuitet og trygghet for brukerne. Fagerhøy A er avviklet som bolig og gjort om til
avlastning, og en leilighet på Dalsliene er gjort om til personalbase. Antall leiligheter for
målgruppen psykisk utviklingshemmede og funksjonshemmede er økt fra 50 til 54.
Avlasterdommen (overgang fra avtale om oppdrag til arbeidsavtaler) har ført til endringer
i ordninger for private avlastere og det har vært en nedgang fra 39 til 25 avlastere. Det er
nå kun ferieavlastning som godtgjøres på den gamle ordningen. Flere brukere mottar
avlastning på alternative måter, på Fagerhøy eller ved kjøp fra private leverandører.
Kommunen kjøper totalt syv avlastnings- eller SFO plasser av andre leverandører (privat
eller nabokommuner). Kommunen har 14 avlastningsplasser i egen regi på Fagerhøy og
HNV7. Fagerhøy har økt kapasiteten med fem plasser tilpasset ungdom, og det er
mulighet for ytterligere utvidelse. Totalt antall brukere som mottar avlastning er redusert,
fordi flere har flyttet fra hjemmet til egne boliger.
Seks brukere har bygget bolig selv og disse ble ferdigstilt i 2018, men alle brukerne
hadde ikke flyttet inn ved årsskiftet. Organisering av tjenesten og behov for personell til
heldøgns bemanning er under kontinuerlig vurdering, to stillinger var tilsatt ved årsskiftet.
Det har i løpet av året vært igangsatt flere digitaliseringsprosjekter som har medført
tidsmessige utfordringer knyttet til ordinær opplæring. Det er kontinuerlig fokus på å
sikre korrekte IPLOS rapporteringer (statlig rapportering fra fagsystem), men det er
fortsatt utfordringer ved bruk av fagsystemet.

Status nye tiltak/innsparingstiltak/strategiske endringer
 Det er vedtatt omorganisering av innsatsteamet og opprettelse av
hverdagsrehabiliteringsteam innenfor eksisterende rammer. Planlagt oppstart var
1.9.2018, men dette var ikke vært mulig å gjennomføre. Dette skyldes dels praktiske
årsaker og dels usikkerhet knyttet til mulige innsparinger på helseområdet.
Ansettelsesprosesser er igangsatt ved årsskiftet.
 Ergoterapeut i 50 % er tilsatt, og samarbeidet med demenskoordinator om
hukommelsesteam er startet opp.
 Tilbudet om barneklubb for psykisk utviklingshemmede er ikke igangsatt, planlagt
oppstart er våren 2019.
 Reduksjon av 40 % saksbehandler/koordinator i Koordinerende enhet er gjennomført.
 Etablering av trådløst kommunalt gjestenett (DGI) på Gladbakk aktivitetssenter er ikke
gjennomført, midlene er overført til 2019.
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Tjenester
Type tjeneste
Antall individuelle tilbud
om fysio- og ergoterapi
Antall tekniske
hjelpemidler
utlevert/innlevert
Antall individuelle tilbud
om behandlingstilbud
psykisk helse/rus
Antall individuelle tilbud
om praktisk bistand:
miljøarbeid, rus/psyk og
funksjonshemmede

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 016

1 055

1 360

1 214

1 264

1 367

5 179

6 140

6 228

6 611

6 387

8 179

562
(herav 65
avslag)

444
(herav 56
avslag)

424
(herav 73
avslag)

614
(herav
118
avslag)

448
(herav 64
avslag)

431
(herav 68
avslag)

158
(herav 11
avslag)

156
(herav 7
avslag)

140
(herav 4
avslag)

261
(herav 5
avslag)

248
(herav 4
avslag)

206
(herav 5
avslag)

Det er flere alvorlig syke med krevende behandlingstilbud i hjemmet og flere krevende
brukere med omfattende vedtak knyttet til bruk av tvang og makt. Dette gir økt press på
tjenestene til tross for at antallet ikke øker. 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 yngre brukere med omfattende behov.
Tjenestene har effektivisert saksbehandlingsrutiner, jf. strategi for recovery og
hverdagsmestring. Kort vei inn, rask hjelp og kortere varighet av tjeneste uten vedtak,
benyttes i større grad knyttet til lette og moderate lidelser på psykisk helse området.
Tjenestenes hovedprioritering er fortsatt moderate til alvorlige lidelser.
Antall brukere med støttekontakt (ca. 90 stk.) er uendret fra tidligere år. Det er store
rekrutteringsproblemer knyttet til oppdragene og flere brukere venter på oppstart av
tjenesten mot slutten av 2018. Det er ingen vesentlige endringer i antall personer med
omsorgslønn (ca. 50 saker) i 2018.
Virksomheten kjøpte et lite antall private bo- og omsorgsplasser til brukere med
utviklingshemming på grunn av kompetansekrav.
Arbeidsnærvær
Arbeidsnærværet er økt med 0,5 % fra 2017. Virksomheten har prioritert arbeidet med «NED
med sykefraværet», både på avdelings- og virksomhetsnivå. Handlingsplaner knyttet til å øke
trivsel, mestring og arbeidsnærvær er brukt aktivt i avdelingene. De ansatte følges opp
tettere av nærmeste leder. Det er regelmessig fokus på HMS og arbeidsnærvær i
personalmøter og medarbeidersamtaler. Flere tjenestesteder har involvert
bedriftshelsetjenesten i arbeidet.
Krav til forebyggende tiltak i tjenestene er svært høyt for å unngå bruk av tvang og makt.
Økt bemanning og miljøterapeutiske tiltak som er gjennomført i flere avdelinger har gitt
svært gode resultater i forhold til redusert utfordrende atferd og bedre livskvalitet for bruker.
Tiltakene har ført til krav om kapittel 9 vedtak (bruk av tvang og makt), men det har også
medført en betydelig bedre arbeidshverdag for ansatte.
Kompetanseutvikling
I 2018 har 19 ansatte deltatt på ulike grunn- eller videreutdanningsløp. To ansatte har fullført
videreutdanning i flerkulturelt arbeid samt psykiske lidelser og utviklingshemming. To ledere
har fullført utdanning i helseledelse.
Virksomheten har stort fokus på mestring. Det er innført regelmessig faglig veiledning og
kollegaveiledning for ansatte ved de fleste tjenestesteder. Det er satt av tid til veiledning og
refleksjon for ledergruppene som tiltak for økt trygghet og tydelighet i rollen. Det tilstrebes
kontinuerlig deltakelse på eksterne fagspesifikke kurs og nettverkssamlinger, og flere har
deltatt på kurs i regi av Kompetansebroen.
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Det er generelt stort fokus på kvalitetsforbedring og statlige anbefalte opplæringstiltak
benyttes.
Det har vært fokus på omdømmebygging som rekrutteringstiltak spesielt knyttet til
høyskolestillinger, jf. ØR1 og flere av tiltakene videreføres. Rekruttering til turnusstillinger er
fremdeles utfordrende.
Digitalisering
 Hjelpemiddeltjenesten fikk overført ansvar for opplæring i elektroniske dørlåser fra
Hjemmebaserte tjenester. Servicetekniker ble tilsatt i september og har installert 74
elektroniske dørlåser. Behovet for elektroniske dørlåser til hjemmeboende brukere
tilhørende Helse og bistand er mindre enn antatt og dørlåsene er derfor ikke installert
som forventet. Det er usikkert om alle brukere skal være tilknyttet ordningen.
 Innføring og innkjøp av nettbrett for ambulante tjenester er gjennomført. Foreløpig er
bruksområdet begrenset og nettbrettene er derfor kun delvis tatt i bruk.
 Elektronisk individuell plan er valgt som verktøy i helsetjenestene og opplæring er i all
hovedsak gjennomført i alle avdelinger. Arbeidet med å legge inn alle planene er
igangsatt ved årsskiftet.
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3.7 Hjemmebaserte tjenester
Økonomi

Hjemmebaserte tjenester
Driftsinntekter
Lønn/sosiale utg
Andre driftsutgifter

Regnskap
2018
-17 359
86 077
30 965

Brutto driftsresultat
Netto finans/avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Rev. bud. Avvik i Rsk. i % av Oppr. bud.
2018 kroner
rev. bud.
2018
-15 921 -1 438
109 %
-8 357
86 919
-842
99 %
80 389
29 055
1 910
107 %
17 891

Regnskap
2017
-19 517
78 311
35 173

99 682
91

100 053
0

-371
91

100 %

89 923
0

93 967
516

99 773

100 053

-280

100 %

89 923

94 484

Kommentarer økonomi
Hjemmebaserte tjenester har som forventet i økonomisk rapport 2 budsjettbalanse pr.
31.12.2018. Før avsetning til disposisjonsfond var det et mindreforbruk på 0,4 mill.
Merinntekter skyldes i hovedsak refusjon sykelønn/foreldrepenger, øremerkede
tilskudd/gaver og økte brukerbetalinger.
Mindreutgifter lønn må sees i sammenheng med merutgifter drift. Tjenesten har gjennom
året hatt rekrutteringsproblemer og det er derfor benyttet eksterne vikarer/kjøp av tjenester.
Pr. 31.12.2018 er om lag åtte av 37 sykepleierårsverk vakante. Det er merutgifter knyttet til
drift og innlevering av leasingbiler og medisinsk forbruksmateriell. Utgifter til
ressurskrevende tjenester ble høyere enn anslått.
Det er avsatt 0,1 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og
økonomireglementet til forsinket leveranse ifm. oppgradering av kontor og møterom i
hjemmetjenestens lokaler på Brensmork og lederutvikling i 2019.

Måltavle
Styringsindikator/tiltak

Resultat
31.12.2017

Ambisjons- Resultat
Kommentarer
nivå
31.12.2018

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Antall brukere med
kartlegging av
fysisk/kognitiv funksjon,
minimum en gang pr. år
Antall brukere fulgt opp
av innsatsteam
Antall brukere dagsenter

125 stk.

100 %

100 %

63

70

27

45

60

54

Brukertilfredshet målt ved Siste måling i
brukerundersøkelse
2010
Primærkontakter til alle
brukere

4,1

Oppnådd
Avviklet som særskilt tilbud
1.6.2018
Ikke oppnådd
Ikke gjennomført i 2018 pga.
kapasitetsutfordringer og
etablering av 3. distrikt

Endret mål

100 %

Ikke kartlagt i 2018

Avvik mellom regnskap og
budsjett

-0,5 %

Mindre enn
+/-1 %

-0,3 %

Oppnådd

Bruk av e-handelssystem

33,8 %

90 %

25,5 %

Ikke oppnådd

ØKONOMI

MEDARBEIDERE
Arbeidsnærvær
Medarbeidertilfredshet

84,7 %

91 %

86,4 %

4,0

4,2

4,1

Ikke oppnådd, men forbedring
fra 2017
Ikke oppnådd, men forbedring
fra 2017
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Styringsindikator/tiltak
Andel sykepleiere av alle
ansatte
Videreutdanning
sykepleiere

Resultat
31.12.2017
29,5 %

Ambisjons- Resultat
Kommentarer
nivå
31.12.2018
Tallet er fast ansatte
sykepleiere av alle fast
41 %
29,0 %
ansatte. Vakante stillinger er
ikke inkl.

Nytt mål

3

4

Blir ferdige sommeren 2019

Fagarbeidere til høyskole

0

2

3

Påbegynt høsten 2018

Andel ansatte med
heltidsstillinger (stilling >
90 %)

41 %

42 %

43,4 %

Oppnådd (antall faste stillinger
over 90 % ift. alle faste
stillinger)

Kort oppsummert etter 2018






Grunnbemanning ble styrket med fire årsverk og det ble tilsatt i alle stillinger.
190 % stilling nattjeneste er ikke tilsatt etter tre utlysninger. Rekrutteringsarbeidet
fortsetter. Det har vært styrkinger på natt for å ivareta dårlige brukere ved behov.
100 % stilling saksbehandler brukerstyrt personlig assistent (BPA) er under ansettelse.
100 % stilling avdelingsleder 3. distrikt er ansatt. Fordeling av geografiske områder i tre
distrikter er gjennomført og sykepleiere er fordelt mellom distriktene. Øvrig personell og
oppgaver er i prosess på flere områder og forventes sluttført 1.6.2019.
Det er vedtatt omorganisering av innsatsteamet og opprettelse av
hverdagsrehabiliteringsteam innenfor eksisterende rammer. Planlagt oppstart var
1.9.2018, men dette var ikke vært mulig å gjennomføre. Dette skyldes dels praktiske
årsaker og dels usikkerhet knyttet til mulige innsparinger på helseområdet. Ansettelser i
2x50 % stilling er gjennomført.

Tjenester
Hjemmebaserte tjenester hadde 296 nye brukere og avsluttet 199 brukere i 2018. Dette er
tall fra fagsystemet Cosdoc og kan avvike fra det som fremkommer i KOSTRA-publisering
pga. utfordringer ved registrering. Økningen var hovedsakelig i sørbygda.
Mange av brukerne har sammensatte behov og krever høy kompetanse. Dette er tilsvarende
utvikling som i 2017 og skyldes i hovedsak at brukere blir tidligere utskrevet fra sykehus,
kommunens mål om reduksjon i bruk av institusjonsplasser og at flere ønsker å være
hjemme ved livets slutt.
For tjenesten praktisk bistand er det 189 brukere som er en reduksjon fra 2017. Flere
brukere av praktisk bistand har også hjemmesykepleie.
Kreftkoordinator har fulgt opp 102 pasienter i 2018, hvorav 60 ny-henviste. Mye av arbeidet
er også knyttet til etterlattesamtaler, kreftkafe, veiledning, undervisning og temakveld.
Demenskoordinator har fulgt opp 91 brukere med pårørende i 2018 i tillegg til
veiledning/undervisning av ansatte både på Hjemmebaserte tjenester og Vilberg
kompetansesenter. Pårørendeskole ble gjennomført høsten 2018. Koordinator har i
samarbeid med frivilligsentralen avholdt samarbeidsmøter/gitt informasjon til handelsstand,
ungdomsskoler og Røde Kors om demensvennlig samfunn.
Arbeidsnærvær
Arbeidsnærværet har økt fra 2017. Virksomheten hadde i juni 2018 en samling for alle
ansatte med tema sykefravær og har i 2018 prioritert arbeidet med «NED med
sykefraværet».
Virksomheten har i 2018 fortsatt tiltak med møter mellom arbeidstaker, leder og NAV for å
forbygge sykefravær, i tillegg til å videreføre lovpålagt samarbeid.
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Kompetanseutvikling
Virksomheten har fire sykepleiere på spesialutdanning; rus og psykiatri, geriatri og
sårbehandling. En helsefagarbeider er i etterutdanning innen rus og psykiatri. Tre
fagarbeidere har startet på sykepleierutdanning.
Hjemmebaserte tjenester har tett samarbeid med ambulerende team på AHUS som
gjennomfører opplæring i prosedyrer, i tillegg til eksterne kurs. Internt har virksomheten
gjennomført kurs i fagprogram. Alle ansatte har fått opplæring i bruk av velferdsteknologi.
Digitalisering
Ved utgangen av 2018 har virksomheten tatt i bruk følgende velferdsteknologi:
 320 trygghetsalarmer med direkte kontakt til hjemmetjenesten, noe som gir kortere
responstid samt enkel og direkte dokumentasjon.
 314 elektroniske dørlåser for å sikre enkel og trygg tilgang til brukernes hjem.
 40 nettbrett benyttes av de ansatte for å kunne rapportere fortløpende etter hvert besøk.
Dette sikrer kvalitet på dokumentasjon og er tidsbesparende.
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3.8 Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg
Økonomi

Vilberg
kompetansesenter helse
og omsorg
Driftsinntekter
Lønn/sosiale utg
Andre driftsutgifter

Regnskap
2018
-42 867
165 462
44 528

Brutto driftsresultat
Netto finans/avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Rev. bud. Avvik i Rsk. i % av Oppr. bud.
2018 kroner
rev. bud.
2018
-38 029 -4 838
113 %
-28 041
161 011
4 451
103 %
150 967
43 340
1 188
103 %
36 463

Regnskap
2017
-39 983
153 419
51 293

167 123
-714

166 322
0

801
-714

100 %

159 389
0

164 729
1 692

166 409

166 322

87

100 %

159 389

166 420

Kommentarer økonomi
Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg har budsjettbalanse pr. 31.12.2018 som
varslet i økonomisk rapport 2. Før bruk av disposisjonsfond har virksomheten et merforbruk
på 0,9 mill.
Merinntektene skyldes egenbetalinger, refusjon sykelønn og refusjon særlig ressurskrevende
tjenester utover budsjett og tilskudd/refusjoner fra staten som dels er satt av til fond.
Merforbruk lønn og sosiale utgifter skyldes at det gjennom året har vært behov for
midlertidige styrkninger på grunn av pasienter med særskilte behov. I tillegg har utfordringer
knyttet til rekruttering medført bruk av overtid.
Rekrutteringssituasjonen har også medført behov for kjøp av tjenester fra vikarbyråer utover
budsjett, selv om dette er vesentlig redusert i forhold til 2017. Det økte behovet for
sykehjemsplasser på slutten av 2018 medførte også merutgifter knyttet til kjøp av
sykehjemsplasser.
Det er brukt 1 mill. fra disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og
økonomireglementet punkt 8-1 fra 2017 til dekning av arbeid relatert til nye bygg samt
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.
Budsjettet har gjennom året blitt styrket som følge av pasientgrunnlaget/økt pleiebehov og
rekrutteringsutfordringer/dyre vikarløsninger.

Måltavle
Styringsindikator/tiltak

Resultat
31.12.2017

Ambisjonsnivå

Resultat
Kommentarer
31.12.2018

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Inkl. avlastningsplasser på Vibo
og Pålsejordet
Økning forutsatte økt ressursinnsats fra fysio-/ergoterapitjenesten

Antall korttidsplasser

22

30

24

Antall
rehabiliteringsplasser

4

8

4

Antall særskilt tilrettelagte
plasser til demente

60

60

60

Oppnådd

Kjøp av sykehjemsplasser

27

22/19

23

Antall plasser har i hovedsak
ligget på eller under måltallet,
men økte på slutten av året

Brukertilfredshet målt ved
brukerundersøkelse

Ikke målt i
2017

3,7

45

50

Antall brukere dagsenter

Ikke målt i 2018
54

Økt ved bruk av tilskuddsmidler
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Styringsindikator/tiltak

Avvik i forhold til
ernæringsplan
Antall ansatte med
gjennomført opplæring i
ernæring
Antall avdelinger med ny
måltidsplan i løpet av
2018
Gj.snittlig antall liggedøgn
pr. korttidsopphold
Andel rehab.pasienter
med felles rehab.plan før
innleggelse
Plasser avsatt til
palliasjon
Antall KØH-senger
Belegg KØH-plasser i
forhold til nasjonalt
måltall
Avvik mellom regnskap og
budsjett
Bruk av e-handelssystem

Resultat
31.12.2017

Ikke målt i
2017

Ambisjonsnivå

Resultat
Kommentarer
31.12.2018
til dagtilbud til personer med
demens

Ingen avvik
som ikke er
medisinsk
begrunnet

Ikke målt i 2018 da det ikke
funnet en praktisk metode for
måling
Ikke gjennomført ytterligere
opplæring i 2018, utsatt til
2019
Vurderes ikke som aktuelt ved
Vilberg bosenter. Ellers
gjennomført ved alle avd.
Ikke presentert i foreløpige
KOSTRA-tall
Avklart plan sammen med
fysio-/ergoterapitjenesten for
nær alle rehab.pasienter
Utsatt til 2019 og gjennomføres
i forbindelse med flytting av
skjermet enhet for demente

Nytt mål

Alle ansatte

Nytt mål

5

Nytt mål

25

Nytt mål

90 %

> 90 %

Nytt mål

3

0

3

3

3

Nytt mål

60 %

49 %

Økning fra 2017, men under
måltallet. Det jobbes videre
med å gjøre tilbudet kjent

-0,2 %

ØKONOMI
Mindre enn +/1%
90 %

0,1 %

Oppnådd

23,8 %

4

Oppnådd

53,5 %

Ikke oppnådd
Ikke oppnådd

MEDARBEIDERE
Arbeidsnærvær
Medarbeidertilfredshet
Fagarbeider til høyskole
Antall ansatte på ufrivillig
deltid

88,6 %

91 %

88,8 %

4,1

4,2

4,2

0

2

0

3-4%

10 %

3–4%

Oppnådd
Ikke oppnådd
Oppnådd

Kort oppsummert etter 2018











Tiltak for bedre utnyttelse av kapasiteten ved sykehjemmet med tre nye pasientplasser er
gjennomført.
Virksomheten har hatt en bevisst styring og har det meste av året klart å holde antall
kjøpte plasser fra private på eller under måltallet.
Det har vært en krevende situasjon i 2018 i forhold til rekruttering av sykepleiere. Pr.
31.12.2018 var 12,4 årsverk (26 stillinger) vakante. Dette utgjør ca. 25 % av alle
sykepleierstillingene.
Ansettelse i til sammen 3,4 årsverk for styrking av pasientavdelinger/boliger er
gjennomført.
Det er innført ny måltidsplan ved aktuelle avdelinger.
40 % stilling som sykehjemslege er opprettet og besatt fra 1.7.2018.
50 % stilling som servicevaktmester er opprettet og besatt fra 1.11.2018. Dette avløser
tjenester fra Eiendomsforvaltningen.
På grunn av behovet for ordinære tilbud har det ikke vært mulig i 2018 å følge opp
forutsetningen om ytterligere en avlastningsplass ved Pålsejordet bokollektiv.
Det er gjennomført innsparing tilsvarende 50 % stilling ved legevakt/KØH.
Utskifting av utstyr og inventar er gjennomført som forutsatt.
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Tjenester
Vilberg kompetansesenter har i 2018 hatt 143 sykehjemsplasser, inklusive tre
avlastningsplasser ved bosentrene. Virksomheten har tre kommunale døgnplasser for
øyeblikkelig hjelp (KØH) knyttet opp til egen legevakt. KØH-plassene hadde et belegg på ca.
48 %. Eidsvoll legevakt hadde ca. 8 000 legekonsultasjoner i 2018, på nivå med 2017.
Virksomheten har ansvaret for 70 omsorgsboliger med heldøgns bemanning, fordelt på 24
plasser (inkl. avlastningsplasser) ved Pålsejordet bokollektiv for demente og 46 plasser ved
Vilberg bosenter (inkl. to trygghetsplasser). Sistnevnte har også ansvar for dagavdeling med
inntil 60 brukere (54 brukere pr. 31.12.2018).
Sykehjemsplasser
Vilberg helsetun
Kjøp av plasser
Sum sykehjemsplasser

Pr. 31.12.2017 Budsjett Pr. 30.4.2018 Pr. 31.8.2018

Pr. 31.12.2018

137

140

140

140

27

22/19

21

19

140
23

164

162

161

159

163

Måltallet om kjøp av sykehjemsplasser var samlet sett oppfylt frem til november.
Arbeidsnærvær
Gjennomsnittlig arbeidsnærvær i 2018 har vært 88,8 %. Sykefraværet er fremdeles for høyt,
men det er variasjon mellom avdelingene. Virksomheten har i 2018 videreført program for
reduksjon av sykefraværet i 2018 («Nærværsåret 2018») og deltatt i «NED med
sykefraværet».
Kompetanseutvikling
Virksomheten har hatt fire ansatte i utdanningsforløp ABC demensomsorg, en i
videreutdanning innen demens og alderspsykiatri, en i videreutdanning i
kreftomsorg/lindrende pleie og ni i utdanning til helsefagarbeider.
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.
Velferdsteknologi
Det er i 2018 planlagt innføring av digitalt pasientvarslingssystem der nybygg vil bli prioritert.
Omfang og nærmere planer vil bli avklart i 2019.
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3.9 NAV
Økonomi

NAV
Driftsinntekter
Lønn/sosiale utg
Andre driftsutgifter

Regnskap
2018
-24 732
27 909
35 872

Brutto driftsresultat
Netto finans/avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Rev. bud. Avvik i Rsk. i % av Oppr. bud.
2018 kroner
rev. bud.
2018
-22 444 -2 287
110 %
-21 681
29 236 -1 327
95 %
29 194
33 341
2 531
108 %
33 345

Regnskap
2017
-28 985
26 484
34 566

39 049
1 033

40 132
-50

-1 083
1 083

97 %
-2067 %

40 857
-50

32 065
4 979

40 082

40 082

0

100 %

40 807

37 043

Kommentarer økonomi
NAV har budsjettbalanse pr. 31.12.2018. Før avsetning til disposisjonsfond hadde
virksomheten et mindreforbruk på 2 mill.
NAV har merinntekter på 2,3 mill. i 2018 som hovedsakelig skyldes høyere
integreringstilskudd enn budsjettert. For lønnsområdet er det et mindreforbruk på 1,3 mill.
hovedsakelig på grunn av lavere utgifter til introduksjonslønn flyktninger og vakanser. Andre
driftsutgifter ble 2,5 mill. høyere enn budsjettert, av dette utgjorde merutgifter til økonomisk
sosialhjelp 1,3 mill.
Det er avsatt 2 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og
økonomireglementet punkt 8-1 til usikkerhet knyttet til flyktninger og økonomisk sosialhjelp
samt Digisos. Det er brukt av fond til utvikling av sosiale tjenester på NAV-kontoret.

Måltavle
Styringsindikator

Resultat
31.12.2017

AmbisjonsResultat
Kommentarer
nivå
31.12.2018

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Antall måneder på
økonomisk sosialhjelp
Andel
sosialhjelpsmottakere
med stønad i 5 måneder
eller mer
Antall ungdommer < 30 år
som i gjennomsnitt mottar
økonomisk sosialhjelp
hver måned
Andel flyktninger som har
gjennomført
introduksjonsprogrammet
og som er gått over i
arbeid eller utdanning
Ventetiden for
gjeldsrådgivning skal
være så lav som mulig
Kvalifiseringsprogram
(KVP): Andel ut i arbeid
Kvalifiseringsprogram:
Andel deltakere som har
aktivitetsplan og
utarbeidet
arbeidsevnevurdering

5,9

5,2

5,3

Ikke oppnådd, men forbedring fra
2017

46,6 %

38 %

40 %

Ikke oppnådd, men forbedring fra
2017

82

70

40

62,5 %

44 %

76 %

0

< 1 måned

0

31 %

40 %

17 %

86 %

100 %

100 %

Oppnådd

0,0 %

Mindre enn
+/- 1 %

0,0 %

Oppnådd

Oppnådd

Oppnådd. IMDI sitt mål er at 55 %
skal over i arbeid eller utdanning
direkte etter endt Intro

Oppnådd
Ikke oppnådd, se eget punkt under

ØKONOMI
Avvik mellom regnskap
og budsjett
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Styringsindikator

Bruk av e-handelssystem

Arbeidsnærvær
Medarbeidertilfredshet

Resultat
31.12.2017
6,6 %

AmbisjonsResultat
Kommentarer
nivå
31.12.2018
Ikke oppnådd. Innkjøp av møbler
fra Kinnarps utgjør den største
90 %
13,8 %
posten og ble ikke registrert som ehandel
MEDARBEIDERE

97,8 %

93 %

94,5 %

Oppnådd

4,4

4,2

4,5

Oppnådd

Kort oppsummert etter 2018
Satser til økonomisk sosialhjelp er videreført på 2017-nivå i 2018 med deflatorjustering.
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. Det rettes spesielt fokus på å øke
inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet:
 Personer med nedsatt arbeidsevne og/eller hull i CV.
 Unge som ikke har fullført videregående opplæring.
 Innvandrere fra landgruppe 3 (flyktninger fra Asia og Afrika).
Det er viktig å utnytte virkemidler på tvers av stat og kommune med sikte på å få flere i
arbeid.
I samarbeid med MIA (mangfold i arbeidslivet) og MIR (ressursnettverk for foreldre) er det
avholdt kurs for flyktninger i data og «hverdagsmatte».
Sosialhjelp
I 2018 mottok NAV Eidsvoll 3 371 søknader om økonomisk sosialhjelp. Dette er 303 flere
saker enn foregående år, noe som kan skyldes kortere vedtakslengde. Det var 253 klienter
som hadde økonomisk sosialhjelp som sin hovedinntektskilde i 2018. Dette er 24 færre enn i
2017.
Gjennomsnittlig antall måneder med utbetaling av økonomisk sosialhjelp var 5,3 og 190
klienter var langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp (mottakere av sosialhjelp
sammenhengende i mer enn fem måneder). Dette er tall fra kommunestatistikken i Socio. Av
disse er 152 registrert med trygd/pensjon som viktigste kilde til livsopphold.
NAV Eidsvoll har totalt 625 klienter (4,1 % av innbyggerne i aldersgruppen 18 til 67 år) med
utbetaling av økonomisk sosialhjelp i 2018. Dette er elleve flere enn i 2017 og 32,0 mill. ble
utbetalt i sosialhjelp. Av disse ble det refundert 0,9 mill. fra NAV statlige ytelser, grunnet at
brukere har fått mer riktig ytelse som følge av tett oppfølging i prosjekt «Tunge brukere».
NAV Eidsvoll betalte økonomisk sosialhjelp til 225 ungdommer i 2018 (7,2 % av
aldersgruppen 18 til 29 år). Disse ungdommene hadde en gjennomsnittlig varighet på sine
utbetalinger på 4,74 måneder.
Ungdomssatsing
Ungdomsinnsatsen skal sikre unge under 30 år raskere oppfølging fra NAV kontoret for å
komme i arbeid, utdanning eller annen hensiktsmessig aktivitet. Tidlig og tett oppfølging er
viktig for å hindre at unge får lange perioder utenfor arbeidslivet. I 2018 er samarbeidet med
jobbsenteret styrket. Tre dager i uken er veileder fra NAV kontoret på jobbsenteret, og fra
1.1.2019 har veiledere fra jobbsenteret fast kontordag hos NAV på fredager. To veiledere fra
ungdomsteamet jobber en dag i uken på henholdsvis Jessheim videregående skole og
Eidsvoll videregående skole. Dette for å forebygge og hindre frafall fra videregående skole.
Prosjekt barnefattigdom
I 2018 fikk kommunen innvilget prosjektmidler til to prosjektstillinger som jobber med
barnefattigdom. Målet er å få langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp som har
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forsørgelsesansvar ut i lønnet arbeid, og hindre at fattigdom og sosiale problemer går i arv.
Veiledere møter familiene på deres trygge arena og de samarbeider tett med instanser i
kommune og frivillige organisasjoner.
Arbeidsnærvær
Virksomheten har hatt en reduksjon i arbeidsnærværet fra 2017, men er fremdeles over
måltallet.
Kompetanse
Det er arbeidet med kompetanseutvikling i alle fagmøter med fokus på lovforståelse,
digitalisering og veiledning. Flere veiledere sluttet eller gikk ut i foreldrepermisjon i 2018. Det
har derfor vært stort behov for opplæring av nyansatte, noe som har preget organisasjonen.
Veileder i flyktningetjenesten har i 2018 tatt videreutdanning og fått trenerkompetanse i
foreldrekurs.
Det har vært utskifting i ledergruppen, ny leder er ansatt og har deltatt i Program for
utvikling av ledelse og samhandling (PULS) i regi av arbeids- og velferdsdirektoratet.
Digitalisering
NAV kontoret har byttet ut PC/dataskjermer for å møte de nye digitale verktøy som vil endre
arbeidshverdagen i NAV. Digitalisering handler om hvordan kommunen kan levere bedre
tjenester, samtidig som det frigjøres tid til tettere arbeidsrettet oppfølging av brukere som
trenger det. NAV Eidsvoll er godt i rute med digitaliseringsarbeidet og har i 2018 hatt fokus
på kompetansehevende tiltak for å ta i bruk digitale løsninger og mobilitetsløsninger.
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3.10 Kultur
Økonomi
Regnskap
2018
-16 811
23 195
28 766

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

Rev. bud. Avvik i Rsk. i % av Oppr. bud.
2018 kroner
rev. bud.
2018
-18 460
1 649
91 %
-13 854
26 001 -2 806
89 %
24 696
28 989
-222
99 %
24 993

Regnskap
2017
-19 121
23 306
30 793

35 151
459

36 529
0

-1 379
459

96 %

35 834
0

34 979
-1 884

35 609

36 529

-920

97 %

35 834

33 095

Kommentarer økonomi
Kultur har et mindreforbruk på 0,9 mill. pr. 31.12.2018. Før avsetning til disposisjonsfond
hadde virksomheten et mindreforbruk på 1,4 mill.
Mindreinntekter skyldes i hovedsak inntektstap på Råholt bad på 3,3 mill. som følge av
omlegging til klor og påfølgende stenging. Som konsekvens av dette har alle avdelingene satt
i verk innsparingstiltak.
Mindreforbruk lønn skyldes følgende:
 Ikke bruk av vikarer ved sykefravær, mottatte refusjoner utgjør 1,2 mill.
 Det er ikke gjort tilsetninger i vakante deltidsstillinger i avdeling Råholt Bad og
kulturskole/fritid/jobbsenter. I kulturskolen ble det ikke igangsatt kulturskolekurs på
høsten, og sen rekruttering i korpsene gjorde at stillinger var mulig å holde vakante uten
større konsekvenser. Lønn til korpsdirigenter er budsjettert på lønn, men utbetalt som
driftstilskudd.
Det er avsatt 0,18 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og
økonomireglementet til forskuttering av spillemidler og forsinket oppstart «Ung portal».
Øvrige avsetninger gjelder øremerkede midler mottatt fra stat/fylkeskommune.

Måltavle
Styringsindikator/tiltak
Kulturskolen: Antall nye tilbud
Biblioteket: Antall arrangement
åpne for alle
Antall rimelige/gratis
lavterskeltilbud/-prosjekt
Tilbud tilrettelagt for flerkulturell
bakgrunn: Antall tilbud
Prosentandel som fortsetter i
kulturskolen påfølgende skoleår
Prosentandel 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
31.12.2017 nivå
31.12.2018
TJENESTER TIL INNBYGGERNE
2
3
3

Kommentarer
Oppnådd

70

75

80

Oppnådd

6

5

6

Oppnådd

1

1

1

Oppnådd

80 %

85 %

80 %

Ikke oppnådd

90 %

Oppnådd

90 %

80 %

ØKONOMI
Mindre enn
-3,8 %
+/- 1 %
41,1 %
90 %
MEDARBEIDERE
4,3
4,2
90 %
93 %

- 2,5 %

Ikke oppnådd

48,5 %

Ikke oppnådd

4,1
90,4 %

Ikke oppnådd
Ikke oppnådd
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Kort oppsummert etter 2018









Utvikling av en Ung Portal på hjemmesiden er igangsatt, men ikke fullført grunnet
sykefravær.
Kommunestyret bevilget 0,1 mill. til ungdomssatsning/fritidstilbud, og aktiviteter er
igangsatt.
Biblioteket fikk tilsagn om 0,3 mill. fra Sparebankstiftelsen til videreutvikling av
barneavdelingen på hovedbiblioteket. Prosjektet gjennomføres i 2019.
Arbeidet med meråpent hovedbibliotek er igangsatt og forventes ferdigstilt i 2019. Det er
også bevilget midler i investeringsbudsjettet til en ekstra stolrad på Panorama som også
gjennomføres i 2019.
Kommunestyret bevilget 0,1 mill. til dyrevernorganisasjoner. Hovedutvalget har
behandlet søknader og utbetalt tilskudd jf. vedtak.
Akershus fylkeskommune innvilget etter søknad 0,81 mill. i tilskudd til oppgradering av
friluftsområdene Rødvika, Årnesstranda, Mjøstråkk og Ørbekkstranda. Prosjektene er
ferdigstilt. Arbeid med forvaltningsplan og medvirkningsprosess med fokus på barn og
unge knyttet til friluftsområdene videreføres i 2019, da det er søkt ytterligere midler fra
miljødirektoratet til gjennomføring av tiltak.
Råholt bad har endret rensemetode fra Poolsand til klor i tråd med vedtak PS 20/18.

Tjenester
Ungdomskafeen rett etter skoletid på Søndre Samfund har et stabilt besøkstall med 15-20 pr.
gang. Egendreven teatergruppe, dansegruppe, gaminggruppe, sømgruppe og eget
ungdomsstyre er etablert dette året. På Badet kulturtun er det gjennomført gratis
matprosjekt med instruktør, bandprosjekt og e-sport. Ungdomskafetilbudet, som tidligere var
på Jonas Lie (ved Badet kulturtun), er flyttet til Panoramabygget, og har etter etablering hatt
en stigning i antall deltakere. Aktivitetene utvikles i tett samarbeid mellom Ung Fritid og
biblioteket, både i og utenfor bibliotekets åpningstider. Alle ungdomstilbudene fornyes
underveis og drives i samarbeid med ungdommene selv, og det serveres gratis mat. De 4050 barna som kommer på biblioteket onsdag formiddag blir nå ivaretatt med gode aktiviteter.
Begge juniorklubbene går som normalt.
Kulturskolen har ca. 400 elevplasser. Langset skole har hatt tilbud med korps i skoletiden, og
Feiring skole har hatt kulturkarusell for de minste i SFO-tid.
Jobbsenteret benytter i hovedsak Jonas Lie og bistår blant annet ved rydding av kommunale
lokaler, samt gjør utearbeider i området rundt Badet Kulturtun. I sum er det 25-30 deltakere
til enhver tid på listen.
Råholt Bad endte på 68 451 betalende gjester i 2018, som er 25 475 færre enn i 2017.
De tekniske utfordringene begynte for fullt høsten 2017 og vedvarte i første halvår 2018, før
badet ble stengt i fire uker i juni, pga. tekniske utbedringer og omlegging til klor. Den
tekniske driften har vært stabil etterpå, med åpne bassenger og perfekte
vannanalyseresultater. Gratissvømmingen for 3. klassinger ble innført i januar 2018.
Råholt Bad innførte egne hopp- og stupetider på høsten for å øke tilbudet til barn og ungdom,
i tillegg til gjennomføring av fem badedisco-arrangement. Det ble gjennomført
kvalifiseringskonkurranse i vannsklie hvor de to raskeste gikk videre til NM i Kristiansand.
Det er vist 116 kinoforestillinger med et totalt besøk på 6 766. I tillegg til
bibliotekarrangementer i egen regi samarbeides det med ulike foreninger om
formidlingsaktiviteter både i og utenfor bibliotekets åpningstid. Nytt tilbud av året var
høytlesning kalt «Lutter øre».
På Eidsvoll bygdetun er det utført større restaureringsarbeider av bua på Oppsaltunet, og
reparasjon av taket på landhandleriet.
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Arbeidsnærvær
Arbeidsnærværet har økt marginalt fra 2017. Det er regelmessig fokus på arbeidsnærvær i
personalmøter og medarbeidersamtaler. Den ansatte følges opp tettere av nærmeste leder.
Kompetanseutvikling
Kulturskolen har fagdager gjennom Norsk kulturskoleråd. Ansatte i ung fritid har deltatt på
regionsamling for lavterskeltilbud til barn og unge. Jobbsenteret har jobbet med beredskap
og ROS analyser, og hatt fellessamling med ansatte i NAV. Biblioteket har hatt felles fagdag
med bibliotekene på Øvre Romerike i tillegg til egne kompetansehevende kurs. På Råholt Bad
har seks badevakter gjennomført kurs i vannbehandling i anledning økt målehyppighet etter
kloromlegging i juni. Videre holdes det årlig hjertestarterkurs for badevaktene, i tillegg til
halvårstester i brannrutiner og livredning.
Digitalisering
Det er installert ID-port i fagsystemet Speedadmin, som benyttes ved elektronisk innmelding
i kulturskolen.
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3.11 Kommunalteknikk
Økonomi
Regnskap
2018
-108 228
31 758
111 361

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

Rev. bud. Avvik i Rsk. i % av Oppr. bud.
2018 kroner
rev. bud.
2018
-103 470 -4 757
105 %
-102 080
33 682 -1 924
94 %
32 724
107 774
3 588
103 %
106 687

Regnskap
2017
-100 469
29 608
103 795

34 891
50

37 985
-3 085

-3 094
3 135

92 %
-2 %

37 330
-4 518

32 934
-1 201

34 942

34 900

42

100 %

32 812

31 732

Kommentarer økonomi
Kommunalteknikk har budsjettbalanse pr. 31.12.2018 etter selvkostoppgjør.
Driftsinntektene er 4,7 mill. høyere enn budsjett. Selvkostområdene har samlet merinntekter
på 2,2 mill. hvorav vann har merinntekter på 4 mill. hovedsakelig på grunn av tilknytning og
viderefakturering til andre virksomheter. Avløpsområdet har mindreinntekter på 3,3 mill.
Dette er hovedsakelig knyttet til tilbakeført avregning for 2017 som viste at abonnementenes
forbruk var lavere enn innbetalt forskudd.
I tillegg er det mottatt refusjoner og en tilbakeføring av selvkostfond (0,7 mill.) knyttet til
feier fra Øvre Romerike brann og redning (ØRBR).
Mindreutgifter lønn- og sosiale kostnader skyldes vakanser.
1,8 mill. av merutgiftene skyldes kjøp av diesel som er viderefakturert andre virksomheter.
Tjenestene rekreasjon og parkvesen har merutgifter drift på 2,1 mill. Dette er hovedsakelig
finansiert av vakante stillinger og mindreutgifter knyttet til drift av veger.
Avløpsområdet har merutgifter på 0,9 mill. som hovedsakelig skyldes vedlikehold og energi.
Inntrimming av biogassprosessen er blant annet årsaken til dette.
Fondsbruk og avsetning selvkost
Selvkostområder - 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 o.l. på små
avløpsanlegg

Regnskap

Revidert
budsjett

Avvik

Selvkostfond
31.12.2018
(inkl. renter)

921

227

694

3 084

4 728

1 432

3 296

12 842

1 825

277

1 548

3 221

-6 944

-3 829

-3 115

4 339

-479

-1 192

713

-141*

*Fremførbart underskudd
Økt avsetning feier skyldes tilbakebetaling av fond tidligere år fra ØRBR. Økt fondsavsetning
vann skyldes hovedsakelig økte inntekter og forsinket fremdrift på investeringer, noe som gir
lavere kapitalkostnader på området. Økt avsetning forbruksavfall skyldes lavere utgifter til
ØRAS enn forutsatt i budsjettet samt økte inntekter. Fondet på selvkostområdet avløp er
redusert med 3,1 mill. mer enn forutsatt i budsjettet som hovedsakelig skyldes manglende
avregning i 2017. Innenfor slamområdet er fondet brukt opp og det er et fremførbart
underskudd som må dekkes inn senere år.
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Måltavle
Styringsindikator/tiltak

Resultat
31.12.2017

Ambisjonsnivå

Resultat
Kommentarer
31.12.2018

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Vann: Antall meter
rehabilitering av
eksisterende ledninger

Totalt lagt 10 210 meter
fordelt slik: Nytt 6 176 m.,
rehabilitert 4 034 m.
Belysning Vilberg skole og
gang- og sykkelveg
Mosvingen-Tuengvegen
Sone 3 og 4 har noe
gjenstående arbeid,
stanset pga. manglende
budsjettdekning. Sone 5
gjenstår.

1 502

7 500

4 034

2

2

2

Veglysprosjekt: Antall soner
og delstrekninger utført

0

Totalt 5 soner
og 1 delstrekninger
ferdig 2018

4

Antall løpemeter avløpsnett
rehabilitert

994

200 (2018:
bemanning og
prosjektering)

450

Oppnådd

Antall løpemeter avløpsnett
utbygd

190

800 (2018:
bemanning og
prosjektering)

2 436

Oppnådd

Oppnådd

Trafikksikkerhetsplan: Antall
gjennomførte tiltak pr. år

ØKONOMI
Avvik mellom regnskap og
budsjett

2,5 %

Mindre enn +/1%

0,1 %

Bruk av e-handelssystem

29,3 %

90 %

26,2 %

Ikke oppnådd

MEDARBEIDERE
Arbeidsnærvær
Medarbeidertilfredshet

95,4 %

93 %

95,4 %

Oppnådd

4,1

4,2

4,2

Oppnådd

Kort oppsummert etter 2018







I 2018 har det blitt utført vedlikehold- og asfaltarbeider på blant annet følgende veier:
o Tynsåkvegen
o Myrervegen
o Stensbyvegen
o Pressan
o Ormliavegen
Grusveiene Bålsrudvegen, Bamrudvegen og Svendbyvegen har fått nytt toppdekke.
Finnbråtavegen har fått nytt fortau. Ingen nye autovern grunnet manglende kapasitet fra
entreprenør.
Vegskilt er byttet i et større område ved Vilberg skole – Sundet.
Det er funnet og registrert 432 kummer med sandfang.

Mjøstråkk og Vormtråkk er ikke overtatt på grunn av uenighet om eierforhold ved Morskogen
tunnel. Prosessteknisk overtakelse av Bårlidalen miljø- og energianlegg er gjennomført.
Inntrimming og justering pågår ut 2019. Vanningsforbud på sommeren og mange
vannlekkasjer har preget 2018. Økt fokus på digitalisering vil på sikt føre til bedre
dokumentasjon over tekniske anlegg og gjennomføring av rutinemessige oppgaver.
Det har vært arbeidet med hovedplaner for henholdsvis vann og avløp. Arbeidet er blant
annet avhengig av innspill fra Fylkesmannen. Hovedplanene skal politisk behandles i 2019.
Arbeidsnærvær
Arbeidsnærværet er uendret sammenlignet med 2017 og er 95,4 %.
Kompetanseutvikling
Virksomhetens medarbeidere har deltatt ved følgende kurs/fagseminar:
 Fagseminar/driftsoperatørkurs hos Norsk Vann.
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Fagseminarer knyttet til vann, avløp, vannmålere m.m.
Elektrokurs, FSE med førstehjelp.
Kurs om olje- og fettutskillere
Digitaliseringsuke.
Mva-kurs
Anlegg-, drifts- og kontrollkurs (ADK-sertifisering ledningsnett)
Prøvetakingskurs
Biogasskurs
Yrkessjåførkurs (YSK)

Digitalisering
Kommunalteknikk jobber for å effektivisere tjenester både internt og for innbyggerne
(tjenestedesign). Eidsvoll kommune var først ute med renovasjonsappen «Min renovasjon»
på Øvre Romerike. Utvikling og forarbeider for lansering av digitale løsninger har hatt fokus i
2018. Følgende programvare skal lanseres i 2019:
 Semiautomatisert vannmåleravlesing er under test
 Ny vannmålermodul Pilot 2019
 Borgermelding
 Borgerinvolvering (publikumsportal på mobil)
 E-torg
 Min eiendom
 Slamtømmerfelt
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3.12 Kommunal forvaltning
Økonomi

Kommunal forvaltning
Driftsinntekter
Lønn/sosiale utg
Andre driftsutgifter

Regnskap
2018
-15 231
18 943
7 497

Brutto driftsresultat
Netto finans/avsetninger
Regnskapsmessig
merforbruk/mindreforbruk

Rev. bud. Avvik i Rsk. i % av Oppr. bud.
2018 kroner
rev. bud.
2018
-13 147 -2 085
116 %
-12 485
20 172 -1 229
94 %
19 759
5 618
1 879
133 %
5 267

Regnskap
2017
-14 114
19 057
5 915

11 209
867

12 644
-2

-1 435
869

89 %

12 541
-2

10 858
109

12 076

12 642

-566

96 %

12 539

10 967

Kommentarer økonomi
Kommunal forvaltning har et mindreforbruk på 0,6 mill. pr. 31.12.2018, som er bedre enn
forventet i økonomisk rapport 2. Før avsetning til disposisjonsfond hadde virksomheten et
mindreforbruk på 0,8 mill.
Byggesaksområdet hadde et budsjettmessig merforbruk på 0,5 mill., dette skyldes at
omfanget av oppgaver som ligger utenfor selvkostområdet er vurdert noe høyere enn
tidligere. Disse oppgavene kan ikke finansieres av gebyrinntekter og blir finansiert av
kommunens frie inntekter. For kart- og oppmålingsområdet er mindreforbruket på 1,1 mill.
Dette skyldes hovedsakelig merinntekter for gebyrer på meglerhenvendelser som er utenfor
selvkost.
Det er avsatt 0,2 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og
økonomireglementet punkt 8-1 til utskifting av pc’er som leverandør ikke kunne levere i
2018.

Måltavle
Styringsindikator/
tiltak

Resultat
31.12.2017

Ambisjonsnivå

Resultat
31.12.2018

Kommentarer

TJENESTER TIL INNBYGGERNE
Saksbehandlingstiden
for søknadspliktige
tiltak med:
3 ukers frist
12 ukers frist
Utføre tilsyn.
Interkommunalt
samarbeid om
byggetilsyn
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 FM opphever
kommunens vedtak

6 uker

3 uker

5 uker

Ikke oppnådd

12 uker

10 uker

11 uker

Ikke oppnådd

25

Antall tilsyn: 30
(ca. 10 % av
alle byggesaker)

16

6 uker

6 uker

11 uker

Ett vedtak
opphevet og i
retur fra FM for
ny behandling

Ingen saker

To vedtak
opphevet og
sendt i retur
fra FM. To
vedtak
omgjort av
FM.

Ikke oppnådd – byggetilsynet
har hatt vakante stillinger

Ikke oppnådd

Ikke oppnådd
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Styringsindikator/
tiltak

Resultat
31.12.2017

Ambisjonsnivå

Resultat
31.12.2018

Kommentarer

ØKONOMI
Avvik mellom budsjett
og regnskap
Bruk av ehandelssystem

-15,3 %

Avvik mindre
enn +/- 1 %

-4,5 %

Ikke oppnådd

63,5 %

90 %

56,6 %

Ikke oppnådd

94,7 %
4,3

Oppnådd
Oppnådd

MEDARBEIDERE
Arbeidsnærvær
Medarbeidertilfredshet

92,8 %
4,2

93 %
4,2

Kort oppsummert etter 2018






Arbeidet med kommuneplanen er gjenopptatt.
Arbeidet med kommunedelplan for Råholt er stoppet på bakgrunn av innsigelser fra
fylkesmannen. Isteden jobbes det nå videre med en områdereguleringsplan for Råholt
sentrum.
Områdereguleringsplan for Vilberg er stadfestet av departementet.
Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum er sluttbehandlet og ble vedtatt i 2019. Det
er gjennomført medvirkningsmøter.
Det er ansatt nye avdelingsledere ved planavdelingen og ved byggesaksavdelingen. I
tillegg er det ansatt tre nye medarbeidere ved planavdelingen (1,5 nye årsverk i 2018),
en ny ved byggesaksavdelingen og en ved avdeling for geodata og landbruk.

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 2018. Planavdelingen er i gang med flere
større planprosesser:
 Områderegulering for Råholt.
 Områderegulering for Eidsvoll sentrum.
 Rullering av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel.
Av aktiviteter er det gjennomført informasjonsmøter og workshops med sentrale aktører og
grunneiere i forbindelse med kommunens egne planarbeider.
Byggesaksavdelingen
I 2018 har det kommet flere byggesøknader om leilighetsbygg og konsentrert
småhusbebyggelse. Det er registrert i alt 328 byggesøknader, 18 forhåndskonferanser, 15
meldinger om ulovligheter, 5 klager, 384 veiledningstimer av publikum og 768
telefonhenvendelser til byggesak. Sistnevnte tall er basert på gjennomsnittlige henvendelser
til byggesak basert på registrerte- og ikke registrerte veiledningstimer og
telefonhenvendelser på tirsdager og torsdager i løpet av 2018.
Byggesak har redusert restansene betydelig i løpet av høsten 2018 og mange har fått svar på
sine søknader innen behandlingsfristen. Dette skyldes blant annet at det har vært økt fokus
på å fatte vedtak, samt begrensning av aktiviteter som ikke fører til verdiskapning.
Åpningstider for publikumshenvendelser er redusert for å få bedre tid til saksbehandling. I
tillegg har det vært fokus på å hjelpe innbyggerne til selvhjelp ved å utvikle nyttig
informasjon som er lett å finne på kommunens hjemmeside.
Landbruk og geodata
Forvaltning av jordbruksavtalemidler omfatter 230 søknader om produksjons- og
avløsertilskudd (PT) og det er utbetalt 30 mill.
Det var 23 søknader på tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap (SMIL)
der alle ble innvilget med til sammen 1,1 mill. Tre søknader om tilskudd til drenering ble
innvilget med 0,44 mill. Det kom 90 søknader om regionalt miljøtilskudd (RMP) der det ble
utbetalt 3,5 mill.
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Summen av tilskuddsbeløp i 2018 var på kr. 35 mill. Det er behandlet søknad til Innovasjon
Norge om investeringsstøtte til «Inn på Tunet»-tiltak med en investeringsramme på 1,5 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.
Følgende saker er behandlet:
 17 jordlovssaker og elleve konsesjonssaker i 2018, en økning fra 2017.
 220 egenerklæringer om konsesjonsfrihet i tillegg til eiendomsrelaterte henvendelser.
 51 fradelingsaker etter plan- og bygningsloven, hvorav 38 dispensasjonssaker.
 70 oppmålingsforretninger og matrikkelført 5 jordskiftesaker.
 27 eierseksjoneringer, med til sammen 315 nye seksjoner.
 294 nye boenheter er matrikkelført.
 530 meglerpakker i forbindelse med salg av eiendom,
 189 situasjonsplaner til bruk i byggesaker.
Boligfelt og nye veger adresseres fortløpende og avdelingen har startet føring av nye bygg i
matrikkelen. Det brukes også betydelig ressurser på å holde alle kart og temabasene
oppdatert. Det kom i 2018 nye kart og ortofoto over Eidsvoll øst for Vorma.
Arbeidsnærvær
Arbeidsnærværet har økt fra 2017 og det er samlet sett høyt arbeidsnærvær i virksomheten.
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 - Lederkonferansen for plan- og byggesak,
Byggesaksdagene og Plan- og byggesaksdagene.
 GIS (geografiske informasjonssystemer) og kartløsninger.
 Virksomhetssamling.
Digitalisering
Kommunen er i ferd med å innføre e-torg på sin hjemmeside der innbyggerne selv kan
bestille og betale for en del tjenester som i flere tilfeller er automatisert. Dette gjelder blant
annet salg av kart, reguleringsplaner, megleropplysninger og en del andre opplysninger om
eiendommer. I tillegg har virksomheten allerede innført digitale kart, digitale
reguleringsplaner, kartsystemer på hjemmesiden osv.
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3.13 Eiendomsforvaltningen
Økonomi

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

Regnskap
2018
-48 621
46 658
70 984

Rev. bud. Avvik i Rsk. i % av Oppr. bud.
2018 kroner
rev. bud.
2018
-47 425 -1 196
103 %
-43 560
49 510 -2 852
94 %
45 362
67 917
3 067
105 %
63 248

Regnskap
2017
-46 883
43 318
65 285

69 020
464

70 002
0

-982
464

99 %

65 050
1

61 720
1

69 484

70 002

-518

99 %

65 050

61 721

Kommentarer økonomi
Eiendomsforvaltningen har et mindreforbruk på 0,5 mill. pr. 31.12.2018, omtrent som
forventet i økonomisk rapport 2.






Det er merinntekter på momskompensasjon og andre refusjoner. Men det var lavere
leieinntekter på 1 mill. i 2018.
Mindreforbruk lønn- og sosiale kostnader utgjør 2,8 mill. I hovedsak skyldes dette
vakanser ved renholdsavdelingen og at det i liten grad er brukt vikarer ved sykefravær.
Andre driftsutgifter omfatter merforbruk på energi på 2,6 mill. Som påpekt i ØR2 var det
usikkerhet knyttet til om energiutgiftene ville balansere med budsjettet. Energiprisene har
vært høyere enn de foregående år, og prognosen viser at de høye energiprisene vil
vedvare. Det er merutgifter knyttet til mva. Utgifter til husleie er lavere enn forutsatt i
budsjettet som følge av at brakker på Vilberg barneskole ikke er etablert. I 2018 har
dette medført at virksomheten måtte foreta en omprioritering av budsjettmidler.
Netto finans/avsetning er overføring fra drifts- til investeringsregnskapet med 0,5 mill.

Måltavle
Styringsindikator

Resultat
31.12.2017

Utarbeidelse av
tilstandsanalyse
Avholde brukermøter
mellom renhold og
bruker

Ikke
igangsatt
Brukermøter
er
gjennomført

Avholde brukermøter
mellom drift og bruker

Brukermøter
er
gjennomført

Ambisjonsnivå

Resultat
Kommentarer
31.12.2018

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Gjennomføring av IK
bolig
Clean Pilot gjøres
tilgjengelig for bruker

Nytt mål

Rulleres 2018

Ikke
Midler er overført til fond til bruk i
gjennomført 2019

Alle
formålsbygg
(39 stk.)

15

Alle
formålsbygg
(39 stk.)
Alle boliger

5

Alle boliger

Ikke oppnådd. De planlagte
brukermøtene med skoler og
barnehager er ikke avholdt pga.
ressursmangel
Oppnådd

Delvis
innført

Helsebygg og barnehager innført i
2018

Avvik +/-1 %

-0,7 %

Oppnådd

72,0 %

90 %

67,1 %

Ikke oppnådd

Nytt mål

Innføres i
2018

Delvis

Delvis gjennomført, programvaren
er kjøpt inn og tas i bruk i 2019

Nytt mål

Innføres i
2018

Delvis

Delvis gjennomført, programvaren
er kjøpt inn og tas i bruk i 2019

Nytt mål

Innføres i
2018

Delvis

Delvis gjennomført, programvaren
er kjøpt inn og tas i bruk i 2019

Nytt mål

Innføres i
2018

Ikke oppnådd.

ØKONOMI
Avvik mellom regnskap
og budsjett
Bruk av ehandelssystem
Innføring av
boligutleiesystem
Innføring av
prosjekthotell/arkiv FDV
dokumentasjon
Nytt vedlikeholdssystem

-1,4 %
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Styringsindikator

Resultat
31.12.2017

Ambisjonsnivå

Resultat
Kommentarer
31.12.2018

MEDARBEIDERE
Arbeidsnærvær totalt

88,6 %

93 %

88,5 %

Arbeidsnærvær renhold

84,0 %

91 %

84,6 %

Medarbeidertilfredshet

3,9

4,2

3,9

Ikke oppnådd*
Ikke oppnådd, men forbedring fra
2017
Ikke oppnådd

* For virksomheten uten renhold er arbeidsnærværet 94,3 %.

Kort oppsummert etter 2018
Eidsvoll kommune ble tildelt IK-byggs fagpris i gull for godt systematisk forvaltningsarbeid
med bygg og boliger.
Gjennomføring av vedtatte tiltak i 2018:
 Ved Prestegårdstunet er det utført tiltak og verdibevarende vedlikehold for å samle BOA
sine aktiviteter.
 Det er utført innvendig vedlikehold av skoler.
 Rehabilitering av 16 bad ved Vilberg helsetun er utført og det planlegges vedlikehold av
alle bad i årene framover.
 Midler til sanering og fjerning av oljekjeler er overført fond til bruk i 2019 etter vedtak i
økonomisk rapport 2.
 Midler til tilstandsrapporter for byggene er avsatt til fond for gjennomføring i 2019 i
økonomisk rapport 2.
 Avfallssorteringssystem er ikke anskaffet.
 Brakker på Vilberg barneskole er ikke etablert i 2018.
Tjenester
Midler til reduksjon av vedlikeholdsetterslep fra 2011 er i 2018 fordelt på følgende
hovedgrupper:
Type bygg

Prosent

Bygg og vedlikehold

6%

Institusjonslokaler

33 %

Kommunale boliger
Kommunale idrettsbygg og
idrettsanlegg
Kommunale kulturbygg

8%
14 %

Kommunalt disponerte boliger
Skolelokaler

9%

2%
27 %
100 %

Tilstandsvurdering på kommunale bygg og boliger ble gjennomført i 2011. Det er benyttet
6,1 mill. i 2018 til reduksjon av vedlikeholdsetterslep i 2018 (inkl. Prestegårdstunet som
omtalt over), hovedsakelig til tak og fasader.
Det er gjennomført ombygging av Råholt bad og bassenget ved Eidsvollhallen. Begge har
endret rensemetode fra Poolsan til klor.
Parkeringsplassen på Myhrer er utbedret. Utvendig dører ved Eidsvoll Verk skole er skiftet og
det er utført maling innvendig på skolebygg.
Arbeidsnærvær
For virksomheten uten renhold er arbeidsnærværet 94,3 %. Arbeidsnærværet på
renholdsavdelingen er 84,6 %, en bedring i nærværet på 0,6 % fra 2017. Virksomheten har
deltatt i «NED med sykefraværet».
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Kompetanseutvikling
Virksomheten er medlem av to nettverk i regi av NKF for henholdsvis bolig og bygg og
eiendom og har deltatt på konferansen Boliger for fremtiden 2018, i regi av NKF. Kurs i bruk
av TQM er gjennomført for hele virksomheten.
Drift og vedlikeholdsavdelingen har i 2018 gjennomført følgende kompetanseutvikling:
 Årlig kurs alle teknikere (instruert personell), gjennomgang av betjening el tavler og
førstehjelp.
 Kurs varmearbeider.
 Kurs innen legionella kontroll
 Lift kurs.
 Kurs teknisk drift bad.
 Kurs i IK-bygg
 Lovpålagte kurs i forbindelse med utstyr og sikkerhet.
Renholdsavdelingen
 Personvernregler GDPR/Fokus på Arbeidsmiljø
 Produktinformasjon/opplæring nytt system; Renhold i dusjanlegg for en gruppe.
 Info om tepper i inngangsparti og opplæring i bruk av teppebanker.
 Intern opplæring i Agresso og Clean pilot
 Ledelse i renholdsavdelingen deltar i to typer nettverksgrupper (NKF og Clean Pilot) med
andre kommuner.
 Datec konferanse
Digitalisering
 Innføring av overordnet adgangskontrollsystem.
 Innføring av nytt toppsystem for SD anlegg.
 Innføring av IK-bygg og IK-bolig.
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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
2018
-1 706
1 941
36 329

Rev. bud. Avvik i Rsk. i % av Oppr. bud.
2018 kroner
rev. bud.
2018
-328 -1 378
520 %
-300
-10 121 12 062
-19 %
9 693
37 181
-852
98 %
44 056

Regnskap
2017
144
-20 364
74 324

36 564
-72 305

26 731
-72 362

9 832
57

137 %
100 %

53 448
-66 413

54 104
-97 300

-35 741

-45 631

9 889

78 %

-12 964

-43 196

Kommentarer økonomi
Felles inntekter og utgifter har et merforbruk på 9,9 mill. pr. 31.12.2018 som i hovedsak
skyldes endringer på pensjonsområdet.
Felles inntekter og utgifter blir benyttet til korrigeringer av blant annet pensjon, selvkost og
tidligere års feil. Avvik på pensjon på virksomhetene skal skyldes mer-/mindreforbruk på lønn
på virksomheten og ikke ytre forhold som virksomheten ikke har kontroll over.
Merinntekter skyldes i hovedsak økning i konsesjonskraftsinntekter som følge av økte
strømpriser.
Merutgifter lønn og sosiale utgifter:
Pensjon KLP på virksomhetene har balanse mot revidert budsjett. Reelt sett er det et
mindreforbruk på pensjon på virksomhetene, men deler av budsjettet er ført som en
samlepost for lønn og sosiale utgifter på lønnskonto. Mindreforbruk på virksomhetene må
sees i sammenheng med merforbruk på dette ansvaret. Regnskapet endte med et merforbruk
på samlet premieavvik som delvis er dekket opp av reduserte pensjonspremier. Øvrige avvik
skyldes korrigering fra tidligere år.
Statens pensjonskasse (SPK) har et merforbruk på dette ansvaret hovedsakelig som følge av
endringer i premieavvik.
Rest lønnspott er 6,2 mill.
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4 Investering
Revidert Regnskap
budsjett
2017
Egenkapitalinnskudd KLP
3 730
3 481
Skole
153 241
24 448
Barnehage
47 757
33 374
Boliger
74 130
31 169
Helse og omsorg
44 830
14 466
Kirker og gravplasser
550
3 100
Eiendom
24 181
9 183
Selvkost
56 111
31 738
Dammer og naturforvaltning
259
637
Samferdsel og infrastruktur
20 253
21 368
Politisk ledelse
400
0
Sentraladministrasjonen
77 000
61 189
Kultur
327
Sum 2B
440 970
698 845
502 442
234 479
Totalt ble 441 mill. investert i 2018. Dette er 61,5 mill. lavere enn revidert budsjett. Sum
investeringer i anleggsmidler i 2018 er 332,1 mill.
Investeringsområde

Regnskap
2018
3 730
127 770
33 605
74 038
25 741
148
17 587
36 980
297
16 135
400
104 539

Vedtatt
budsjett
3 642
235 100
50 850
96 827
94 475
550
20 547
115 906
500
25 448
0
55 000

Tabellen tar ikke med salgsinntekter, øremerkede tilskudd og annen finansiering. De seks
største enkeltinvesteringene i 2018 er følgende og utgjør 256,3 mill.:
Vilberg ungdomsskole
116 844
Gruehagan boliger psykisk helse
36 446
Råholtbråtan barnehage utvidelse
30 678
Frankens nye boliger funksjonshemmede
30 234
Reservevann
21 744
Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2.
20 985
Barnehage
Utvidelse av Råholtbråtan barnehage og inventar til denne er det største prosjektet for
barnehageområdet.
Boliger
Nye boliger til funksjonshemmede på Frankens og boliger til psykisk helse på Gruehagan er
de mest omfattende prosjektene. I tillegg er det kjøpt boliger og påløpt kostnader ved
ombyggingen av tidligere Feiring aldershjem til omsorgsboliger.
Pleie og omsorg
Hovedsakelig gjelder dette byggetrinn 2 på Vilberg kompetansesenter. Ombyggingen ved
Brensmork er i startfasen i 2018.
Sentraladministrasjon
Midlene er hovedsakelig benyttet til utlån og betalte avdrag startlån.
Samferdsel og infrastruktur
Midlene er hovedsakelig benyttet til oppgradering av vegnettet, lys og trafikksikringstiltak.
Skole
Midlene er hovedsakelig benyttet ved Vilberg ungdomsskole og ombyggingen av denne.
Selvkost
Midlene er hovedsakelig benyttet til oppgradering av vannledningsnettet og reservevann. Ved
Bårlidalen renseanlegg er 8,9 mill. inntektsført i 2018 etter hhv. forlik og rettsak. Imidlertid
bokføres fortsatt utgifter, og regnskapet i 2018 isolert viser -1,1 mill. Akkumulert regnskap
291,6 mill.
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4.1 Investeringsprosjekter status
Det vises til årsregnskapet for 2018 samt note 11 og 17 for ytterligere detaljer.
Prosjektnavn
Egenkapitalinnskudd KLP 2018
Skole
Dal skole. Kjøp av brakker
Feiring skole - garderobe
IKT-utstyr skoler. Årlig utskifting
Inventar skoler
Lekeapparater skole
Læringssenteret Ås skole inventar og fibernett
RUSK kulturdel utstyr og inventar
RUSK utstyr og inventar
Råholt barneskole tre-parallell
Utvidelse Råholt Ungdomsskole
Vilberg barneskole
Vilberg skole tilrettelegging for
hørselshemmede
Vilberg ungdomsskole
Vilberg ungdomsskole utstyr og
inventar
Ås skole og barnehage
søppelcontainere
Ås skole oppf. i garantiperioden
til 31.12.2021 (P7002185)
Sum skole

Status
Ramme prosjekt
RU
Øvrige

JT
FR
RU
RU
RU

Ferdig
Estimat
I arbeid
I arbeid
I arbeid

OR
OR
JT
FR
JT
FR

Ferdig
Ferdig
I arbeid
Forprosjekt
Ferdig
Forprosjekt

OR
JT

Ferdig
I arbeid

FR

Forprosjekt

FR

Estimat

Fond

Fond

Ankertunet barnehage

OR

Ferdig

Ankertunet barnehage
utelekeplass

FR

Forprosjekt

Akk. rsk.
2018
3 730

6 195
5 579
712
1 195

3
5
10
95
2

298
781
459
290
295
505

171
134 372

Akk.
budsjett
2018
3 730

Opprinnelig
ramme

Justert
totalramme

Forventet
sluttkostnad

6 350
100
6 000
1 169
1 436

5 900

6 350

6 195
3 000

400
000
800
747
678
222

400
6 000
6 500

5 800

99 000

96 678

150
218 000

212 017

6
5
10
96
3

150
152 017
1 000

62
265 915

80
291 149

15 633

27 000

3
5
220
95
350

298
781
800
000
295
400

% Akk. rsk
forventet Forventet
sluttkostnad ferdig

100 % 2018
2019

100
100
94
5
100
1

%
%
%
%
%
%

2018
2018
2021
2018
2023

171
212 017

100 % 2018
63 % 2019

15 000

2019

300

2019

15 633

100 % 2018

115

2019

Barnehager
27 000

115

Side 79
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2018

Akk. rsk.
2018

Akk.
budsjett
2018

Prosjektnavn

Status
Ramme prosjekt

Barnehager HMS støyreduserende tiltak
Barnehagetomt Sørbygda
Bønsmoen barnehage bod
Lekeapparater barnehager

FR
FR
OR
RU

Forprosjekt
Estimat
Ferdig
I arbeid

211
961

100
100
500
1 000

Oppgradering av kjøkkenene i de
kommunale barnehagene
FR
Råholtbråtan barnehage utvidelse JT

Forprosjekt
I arbeid

49 564

250
50 300

2 111
414
68 894

1 500
2 181
83 046

199

300

1 852
4 774

4 125
1 774

Råholtbråtan barnehage
utvidelse. Inventar
Ås barnehage
Sum barnehage

Opprinnelig
ramme

Justert
totalramme

Forventet
sluttkostnad

% Akk. rsk
forventet Forventet
sluttkostnad ferdig

600
8 000
211

100 % 2018

500
50 300

2019
99 % 2019

1 500

2 411
86 000

88 % 2019
2021

300

300

66 % 2019

23 000
4 774

8 % 2020
100 % 2018

500

48 600

50 300

2019

OR
FR

I arbeid
Forprosjekt

Boliger
Fagerhøy C, nytt bad til beboer

OR

I arbeid

Feiring aldershjem ombygging til
omsorgsboliger
Flyktningboliger

FR
RU

Forprosjekt
Ferdig

Frankens nye boliger
funksjonshemmede

OR

I arbeid

39 161

40 200

41 200

41 200

95 % 2019

OR
OR

I arbeid
I arbeid

515
48 233

500
44 788

500
48 700

515
48 700

100 % 2019
99 % 2019

OR

I arbeid

611

650

650

650

94 % 2019

FR
OR
OR

Forprosjekt
Ferdig
Ferdig

2 157
2 949
100 451

100
2 157
2 949
97 544

31 000
2 157
2 949

2020
100 % 2018
100 % 2018

RU

I arbeid

FR

Forprosjekt

1 500

2021

Frankens nye boliger
funksjonshemmede. Inventar
Gruehagan boliger psykisk helse
Gruehagan boliger psykisk helse
inventar
Nye boenheter
funksjonshemmede
Vilbergskogen BK2
Vilbergskogen BK3
Sum boliger
Helse og omsorg
Bolig til vanskeligstilte
Brensmork inventar nytt distrikt
tre hjemmebaserte tjenester

4 000
250
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Prosjektnavn
Brensmork ombygging til
helsetjenester
CNC maskin Snekkerboden

Status
Ramme prosjekt

Akk. rsk.
2018

OR
OR

I arbeid
Ferdig

Fagerhøy avlastning lekeapparater uteområde

FR

Estimat

Fagerhøy avlastning,
rehabilitering bygget

OR

Ferdig

492

500

Helge Neumannsveg 7
Oppgradering av bolig

OR

Ferdig

126

Inventar byggetrinn 1 Vilberg
helsetun
Inventar sykehjemsrom

OR
RU

I arbeid
I arbeid

Legevakt/øyeblikkelig hjelp
døgnopphold (byggetrinn 1)

OR

Ferdig

Pålsejordet planlegging
dagavdeling demente

FR

Ferdig

Vilberg bosenter. Ny
kjøkkenløsning 2 etg

FR

Forprosjekt

Vilberg bosenter og Pålsejordet
trådløst nett

FR

Forprosjekt

Vilberg bosenter. Kjøkken i
boligene

OR

Ferdig

Vilberg helsetun - Buffetvogner
postkjøkken
Vilberg helsetun trådløst nett

OR
FR

Ferdig
Forprosjekt

Vilberg helsetun utvidelse.
Byggetrinn 2 Inventar

FR

Forprosjekt

OR

I arbeid

JT
OR

Ferdig
Ferdig

Vilberg helsetun utvidelse.
Byggetrinn 2.
Sum helse- og omsorg
Kirker og gravplasser
Eidsvoll kirke kirketårn
Eidsvoll kirkegård minigraver

2 953
157

Akk.
budsjett
2018
5 250

Opprinnelig
ramme

Justert
totalramme

20 500
157

Forventet
sluttkostnad

% Akk. rsk
forventet Forventet
sluttkostnad ferdig

20 500
157

14 % 2021
100 % 2018

200

2019

500

492

100 % 2018

200

200

126

100 % 2018

1 676
1 503

1 756
1 400

2 000

2 000

84 % 2019

57 146

59 000

59 000

57 146

100 % 2018

200

100

0

800

800

250

500

2019

149

500

149

100 % 2017

187

125
250

187
500

100 % 2018
2019

2 500

2019

97 000

27 % 2019

2 698
250

100 % 2018
100 % 2018

17

125

25 722
90 129

34 737
109 318

97 000

2 698
250

3 100
250

3 100
250

3 100

2%
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Prosjektnavn
Tilskudd utstyr kirkegårdene
Sum kirker og gravplasser
Dammer og naturforvaltning
Nord-Fløyta dam
Oppgradering dammer
Tisjøen dam

Status
Ramme prosjekt
RU
Ferdig

FR
RU
FR

Forprosjekt
Ferdig
Forprosjekt

Sum dammer og
naturforvaltning

Akk. rsk.
2018
1 250
4 198

Akk.
budsjett
2018
1 400
4 750

195
1 341
103

100
1 400
100

1 638

1 600

150
858
13 061
200
1 500

Opprinnelig
ramme

Justert
totalramme

Forventet
sluttkostnad
1 250

500

% Akk. rsk
forventet Forventet
sluttkostnad ferdig
100 % 2018

39 %

10 000

2018
1 % 2020

189
1 608

100 % 2018
53 %

500
1 500

2019

Samferdsel og infrastruktur
Fløyta badeplass toalettanlegg
Gater i Sundet
Maskiner veg
Myrer verksted - løftebukker
Oppgradering bruer

OR
FR
RU
FR
FR

Ferdig
Forprosjekt
I arbeid
Forprosjekt
Estimat

189
858
12 365

Ramme for oppgradering av
veglyset
Ramme for trafikksikkerhet

RU
RU

I arbeid
I arbeid

21 887
27 804

20 655
31 730

Ramme opprustning av
kommunale veger
Sundet offentlig toalettanlegg
Veisystem Myhrer
Ørbek badeplass toalettanlegg

RU
FR
OR
OR

I arbeid
Forprosjekt
Ferdig
Ferdig

51 265

52 063

189

900
150

114 556

121 267

2 724
7 148

100
2 724
7 520

Sum samferdsel og
infrastruktur
Eiendom
"Nye" Søndre Samfund
BOA strakstiltak
Brannsikring og Sd anlegg

FR
OR
RU

Estimat
Ferdig
I arbeid

Brannstasjon ventilasjon
(avhenger av ny kontrakt)

FR

Estimat

150

3 000

2019

900
150

189

100 % 2018

2 200

2 724

100 % 2018

2 000

2019

100
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Akk. rsk.
2018

Akk.
budsjett
2018

Opprinnelig
ramme

9 711
3 700

Prosjektnavn

Status
Ramme prosjekt

Brensmork hybelbygg.
Ombygging av hybler og
fasaderehabilitering/balkonger
Brensmork vinduer

OR
OR

I arbeid
I arbeid

458
3 637

4 711
3 700

JT
RU
FR
RU

Ferdig
I arbeid
I arbeid
I arbeid

4 637
1 404
84
2 070

4 611
2 065
400
2 103

RU
RU

I arbeid
I arbeid

1 141
3 934

1 240
4 085

OR

Ferdig

4 451

4 450

RU
FR
FR

I arbeid
I arbeid
Forprosjekt

2 312
40
143

1 850
200
100

JT

Ferdig

3 180

3 100

2 200

JT

I arbeid

1 077

1 500

2 400

FR
OR
JT

Ferdig
I arbeid
Ferdig

895
4 023

1 000
4 023

JT

I arbeid
Salg
Salg

353
40
35

779

205
43 992

205
50 726

8 451
5 579

8 900
5 890

Carsten Ankers bolig Feiring
Hms tiltak offentlige bygg
Hovedbibliotek ombygging
Inngangspartier i offentlige bygg
Ladestasjon El-biler offentlige
bygg
Maskiner og utstyr fdv
Ombygging i Eidsvollhallen og
Råholt bad for overgang til klor
Områdeplan med
utbyggingsavtale for Lundsjordet
Panorama - ny stolrekke
Prestegårdstunet utvidelse BOA
Rådhuset - ombygging av andre
og tredje etasje
Rådhuset. Glassganger med
soldemping (alle etasjer)
Råholt bad - automatisk
spylesystem av filter
Råholt bad avklaring garantisaker
Råholthallen - nytt tak
Råholthallen publikumsinngang
og parkering
Salg av bygninger fra 2014
Salg av eiendom
Salg tomter Styrivegen 103 for
opparbeidelse infrastruktur
Sum eiendom
Selvkost
Biler og maskiner avløp
Biler og maskiner vann

OR

Øvrige

RU
RU

I arbeid
I arbeid

Justert
totalramme

Forventet
sluttkostnad

% Akk. rsk
forventet Forventet
sluttkostnad ferdig

9 711
3 700

5 % 2019
98 % 2019

4 637

100 % 2018

1 500

6 % 2019

4 451

100 % 2018

200
16 200

20 % 2019
1 % 2019

3 100

3 180

100 % 2018

1 500

1 500

72 % 2019

1 000
4 202

4 023

0
1 000
4 023

90 % 2019
100 % 2018

1 179

1 179

1 179

30 % 2019

4 450

158
205

205

100 %
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Prosjektnavn
Bårlidalen renseanlegg,
oppgradering
Damtjern vannbehandlingsanlegg
Finbråten trykkøkning
Kommunalteknikk inventar
Minnesund renseanlegg
Nyanlegg saneringsplan avløp
Oppgradering av driftsovervåking

Status
Ramme prosjekt
JT
OR
FR
OR
FR
RU
RU

I arbeid
I arbeid
Forprosjekt
I arbeid
Estimat
I arbeid
I arbeid

Pumpestasjon Bønsdalen P10 økt
kapasitet

FR

Forprosjekt

Pumpestasjon
P10
Pumpestasjon
Pumpestasjon
Pumpestasjon

Dal Bygg P45
Ormlia
Stenshol P26

OR
FR
FR
FR

I arbeid
Forprosjekt
Estimat
Forprosjekt

Ramme for oppgradering av
avløpsnettet

RU

I arbeid

Ramme for oppgradering av
pumpestasjoner

RU

Ferdig

Ramme for oppgradering av
vannledningsnettet
Rehabilitering Feiring Ra
Reservevann
Styri pumpehus
Tisjøen Vba fullrensing
Tærudåsen nytt høydebasseng
Utstyr oppmåling

RU
FR
OR
FR
FR
FR
RU

I arbeid
Estimat
I arbeid
Ferdig
Forprosjekt
Forprosjekt
I arbeid

FR

I arbeid

RU
RU

Øvrige
I arbeid

Akk. rsk.
2018

Akk.
budsjett
2018

Opprinnelig
ramme

291 603
3 450

292 697
3 700

14 500

277

550

550

11 376
3 361

11 700
3 235

% Akk. rsk
forventet Forventet
sluttkostnad ferdig

Justert
totalramme

Forventet
sluttkostnad

292 697

292 697
14 500
750
550
1 200

100 %
24 % 2019
2019
50 % 2019

2 000

2019

5 000
2 000
500
3 000

63 % 2019
3 % 2019
2019
2019

4 976

100 % 2018

30 080
35 000

0 % 2021
99 % 2019

62 200
650

1 % 2020

50 000

2020

Bønsdalen Rehab

Vannledning Østsiden
(Minnesund-Elstadlia)
Sum selvkost
Sentraladministrasjonen
Avdrag formidlingslån
Mottatte avdrag på utlån

3 144
50

3 000

12 327

13 356

4 976

4 976

32 054
80
34 595
598
0
677

31 526
80
34 000
500
434
650
677

223
412 822

15 000
430 870

5 000

35 000

5 000
17 779
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Prosjektnavn
Startlån
Sum sentraladministrasjon

Status
Ramme prosjekt
RU
I arbeid

Akk. rsk.
2018
86 760
104 539

Akk.
budsjett
2018
72 000
77 000

400
400

400
400

1 211 263

1 271 400

Opprinnelig
ramme

Justert
totalramme

Forventet
sluttkostnad

% Akk. rsk
forventet Forventet
sluttkostnad ferdig

Politisk
Kjøp aksjer Oplandske
Dampskibsselskap A/S
(Skibladner, 2018)
Sum politisk

Totalsum

OR

Ferdig

400

400

100 % 2018
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4.2 Kommentarer pr. investeringsprosjekt
Prosjektnavn
Skole
Dal skole. Kjøp av brakker

Feiring skole - garderobe
IKT-utstyr skoler. Årlig utskifting

Inventar skoler
Lekeapparater skole
Læringssenteret Ås skole
Inventar og fibernett
RUSK kulturdel utstyr og inventar

RUSK utstyr og inventar

Råholt barneskole tre-parallell

Utvidelse Råholt Ungdomsskole

Kommentar
Prosjektet er ferdig og avsluttes i 2018. I PS 100/16 vedtok
kommunestyret å kjøpe brakker for raskt å kunne øke antall elevplasser
ved Dal skole. Budsjettet ble satt til 5 mill. Før kontraktsinngåelse og
overgang til opprinnelig ramme var det behov for å øke budsjettet med
0,9 mill. som ble omdisponert fra andre investeringsprosjekt i ØR1
2017, PS 43/17. Det oppsto tvist omkring fakturabeløp, og for å dekke
merforbruket i prosjektet ble det i PS 80/18 bevilget 0,45 mill. slik at
prosjektet fikk en justert totalramme på 6,35 mill. (se note 17).
I 2018 ble deler av det omtvistede beløpet fra 2017 tilbakebetalt
kommunen og regnskapet for 2018 viser isolert sett et negativt beløp og
et mindreforbruk/ avvik 0,15 mill. mot revidert budsjett.
Prosjektet er ikke i gang og må gjennomføres i skolens ferie. Prosjektet
ble ikke ferdig prosjektert før sommerferien i 2018 og forventes ferdig i
2019.
I økonomisk rapport 2 ble det rapportert at prosjektet skulle bli avsluttet
i forbindelse med årsoppgjøret. Bakgrunnen var at prosjektet og innkjøp
av pc ‘er er i grenseland mellom drifts- og investeringsregnskapet, men
det vurderes etter ytterligere gjennomgang av god kommunal
regnskapsskikk (GKRS) slik at det fortsatt vil være anledning til å føre
innkjøp av klassesett som en slik investering. Ikke benyttede midler av
tidligere års bevilgninger utgjør 0,4 mill. som overføres 2019.
I 2018 er det brukt midler til inventar ved Bønsmoen skole. Prosjektet
har hatt bevilgning over flere år og restmidlene fra 2018 overføres til
2019.
Anskaffelse av lekeapparater til skolene er et rullerende
investeringsprosjekt hvor det har vært bevilgning over flere år. I 2018
er Vilberg og Feiring prioritert med midler.
Prosjektet er avsluttet i ØR2, PS 80/18, med følgende tekst: Den
tidligere SFO ved Ås skole er blitt tilpasset læringssentret med andre
brukergrupper. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 0,1 mil.
mot opprinnelig ramme siden prosjektet ble noe mindre enn antatt.
Prosjektet er ferdig og avsluttes i 2018 med et mindreforbruk.
Prosjektet omfatter nødvendig utstyr og inventar til kulturdelen av
byggeprosjektet på RUSK, herunder inventar til kulturskolen samt utstyr
til formidling av lyd og bilde som er kjøpt inn til kultursalen. I PS 16/18
øker budsjett fra 0,5 mill. til 6 mill. Utgiftene er påløpt i 2016 og 2017.
I 2018 er det ikke benyttet midler i prosjektet.
I 2018 er det laget opplegg for prosjektorer. Justert totalramme på 5,8
mill. ventes å holde og resterende midler i prosjektet benyttes til
blendingstiltak som ble montert i like før årsskifte. Arbeidene må utføres
ifm. ferie. De elektriske arbeidene ble utført i januar 2019.
I forprosjektet ved Råholt skole er det benyttet om lag 10,3 mill. til
planlegging og prosjektering av en fire-parallell skole. Med bakgrunn i
nye prognoser over befolkningsveksten i området, er utbyggingen
nedskalert til en tre-parallell skole i PS 97/18. Det er ventet en noe
forsinket ferdigstillelse som følge av endringen og foreløpig ramme er
korrigert til 220 mill.
Prosjektet er ferdig og avsluttes i 2018. I januar 2005 tok skolen i bruk
sin nye skolebygning i Tærudvegen. Den nye Råholt ungdomsskole ble
tildelt prisen for beste interiør under Designers Saturday Award 2005.
Utvidelsen av skolen sto ferdig i 2015/2016 med nytt påbygg for å sikre
tilstrekkelig ungdomsskolekapasitet i Sørbygda og siden 2016 har det
påløp 2,6 mill. til ferdigstillelse. Prosjektet har i innledende faser blitt
finansiert ved overføring fra investeringsprosjekt kalt «Prosjektering økt
skolekapasitet i Sørbygda» og fra "ombygging og støydempende tiltak
Råholt u skole (Rusk)". I PS 13/109 kommenteres for handlingsplanen

Prosjektnavn

Vilberg barneskole

Vilberg skole tilrettelegging for
hørselshemmede

Vilberg ungdomsskole

Vilberg ungdomsskole utstyr og
inventar
Ås skole og barnehage
søppelcontainere
Ås skole oppf. i garantiperioden
til 31.12.2021 (P7002185)
Barnehager
Ankertunet barnehage
utelekeplass

Barnehager HMS støyreduserende tiltak
Barnehagetomt Sørbygda
Bønsmoen barnehage bod

Kjøp av Ankertunet barnehage

Lekeapparater barnehager

Kommentar
2014-2017 at «det er behov for en ramme på 99 mill. for å kunne utvide
ungdomsskolen (en økning fra 75 mill.). Tilskudd i form av spillemidler
forventes å utgjøre 5,4 mill.». Akkumulert regnskap viser 95,3 mill. mot
en justert totalramme i budsjettet på 96,7 mill. Det er inntektsført totalt
5,8 mill. i tilskudd, hvorav 5,7 mill. representerer tilskudd fra fylket (se
note 17).
I 2018 er det utført avsluttende arbeider med blant annet delevegger
mellom klasserom. I ØR2, PS 80/18, er justert totalramme nedjustert.
Det er behov for å sette av 0,3 mill. til oppfølging i garantiperioden.
Kommunaldepartementet godkjente kommunestyrets vedtak om
lokasjon på Tynsåkjordet i desember 2018. Skolen har bevilgning som
tilsvarer en tre-parallell skole, med foreløpig ramme på 350,4 mill.
Prosess vedrørende tomteanskaffelse er i gang.
Prosjektet er ferdig og avsluttes i 2018. Ved Vilberg barneskole er det
foretatt tiltak for å tilrettelegge for hørselshemmede i form av
støyreduserende plater og tekstiler på flatene. Prosjektet er finansiert
ved omdisponering av investeringsmidler fra HMS offentlige bygg, 0,15
mill., og har et merforbruk mot denne opprinnelige rammen på 0,02
mill.
Bygningens ytre skall er stort sett ferdig. Det meste av arbeidet foregår
nå innendørs. Arbeidet med ombygging av den gamle skoledelen og nye
arealer som bygges har kommet langt. De nye arealene vil bli integrert
med en ny kultursal. Skolens uteområde vil bli opparbeidet til et
nærmiljøanlegg som skal inneholde sandvolleyballbane, skatepark, et
bordtennisområde og grøntanlegg. Skolen bygges til 550 elever og
forventes overtatt tidlig på sommeren 2019. Justert totalramme er 212
mill. og ventes å være tilstrekkelig.
Selve byggeprosjektet ved Vilberg ungdomsskole er igangsatt, men
budsjettet for kjøp av inventar vil bli benyttet først i 2019 for å følge
fremdriftene i byggeprosjektet. På grunn av kortere leveringstid enn
forventet, ble bestillingene effektuert primo 2019.
Prosjektet avventes til regulering av barnehagen er ferdig.
Prosjekt for utvidelse av Ås skole ble avsluttet i 2018. Det er satt av
0,15 mill. i fond til oppføling i garantiperioden, en omtvistet/tilbakeholdt
faktura er ført i 2018. Det er benyttet 0,08 mill. av fondsmidlene.
Det er behov for å anskaffe lekeapparater ved uteplassen til Ankertunet
barnehage. For å finansiere dette ble det i ØR2, PS 80/18 overført
midler fra driftsbudsjettet. Anskaffelsen vil bli utført i 2019 pga.
kapasitetsutfordringer i prosjektavdelingen og foreløpig ramme er ventet
å holde.
Støymåling er foretatt i 2018. Tiltak som følge av støymålingen er ikke
igangsatt. Foreløpig er rammen i budsjettet ventet å holde og
forsinkelsen skyldes uklarheter mellom gammel og ny byggeforskrift.
Avsatte prosjektmidler, totalt 8 mill., er ikke benyttet. Objekter
avventes og det er for tidlig å si om budsjettet er tilstrekkelig.
Prosjektet er ferdig og avsluttes i 2018. Byggingen av bod ved
Bønsmoen barnehage er ferdigstilt med mindreforbruk på nær 0,3 mill.
mot opprinnelig ramme og foreløpig ramme som begge var 0,5 mill.
Avviket skyldes at prosjektet ble løst ved en utvidelse av eksisterende
bod og ikke som et frittstående nybygg.
Prosjektet er avsluttet i ØR2, PS 80/18 med følgende tekst: Prosjektet
er gjennomført og avsluttes med mindreforbruk. Deler av kjøpesummen
ble i forbindelse med anskaffelsen ført i driftsregnskapet. Kjøpesum inkl.
omkostninger var 25,8 mill., 10,7 mill. er belastet driftsregnskapet som
«andel goodwill til drift» og forklarer mindreforbruket mot budsjett.
Anskaffelse av lekeapparater til barnehagene er et rullerende
investeringsprosjekt hvor det har vært bevilgning over flere år. I 2018
er Vilberg og Brensmork prioritert med midler.
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Prosjektnavn
Oppgradering av kjøkkenene i de
kommunale barnehagene
Råholtbråtan barnehage utvidelse

Råholtbråtan barnehage
utvidelse. Inventar
Ås barnehage
Boliger
Fagerhøy C, nytt bad til beboer
Feiring aldershjem ombygging til
omsorgsboliger
Flyktningboliger

Frankens nye boliger
funksjonshemmede

Frankens nye boliger
funksjonshemmede. Inventar
Gruehagan boliger psykisk helse
Gruehagan boliger psykisk helse
inventar
Nye boenheter
funksjonshemmede
Vilbergskogen BK2
Vilbergskogen BK3
Helse og omsorg
Bolig til vanskeligstilte
Brensmork inventar nytt distrikt
tre hjemmebaserte tjenester
Brensmork ombygging til
helsetjenester

CNC maskin Snekkerboden
Fagerhøy avlastning lekeapparater uteområde
Fagerhøy avlastning,
rehabilitering bygget

Kommentar
Oppgradering av kjøkkenene i de kommunale barnehagene var planlagt
med oppstart høsten 2018. Prosjektet er forskjøvet i tid da det sees i
sammenheng med nytt hovedkjøkken ved Vilberg helsetun (byggetrinn
2) og man ønsker erfaringer fra kjøkken ved Råholtbråtan barnehage.
Prosjektet omfatter et nybygg og ombygging av gammel barnehage. To
avdelinger er åpnet i 2018. Ombygging av eksisterende bygg er
forsinket grunnet uforutsette forhold under gulvbelegg og
bærekonstruksjoner.
Nærmiljøanlegget ferdigstilles i løpet av mai 2019 og justert totalramme
med 50,3 mill. er tilstrekkelig. Det er søkt om tilskudd på 0,6 mill.
Inventar er kjøpt inn. Merforbruk i 2018 er finansiert med en
regnskapsmessig overføring fra driftsregnskapet, 0,6 mill. Budsjettet
ventes fortsatt ikke å være tilstrekkelig, og nye prognoser for justert
totalramme legges fram i ØR1 i 2019.
Reguleringsarbeid pågår. Foreløpig ramme 86 mill.
Bad er etablert. Ferdigstilles primo 2019.
Prosjektet er ute på anbud for andre gang med delentrepriser som følge
av manglende interesse fra tilbydere. Åtte boliger planlegges. Foreløpig
ramme 23 mill.
Prosjektet er ferdig og avsluttes i 2018. Siden 2016 er det årlig bevilget
og benyttet midler til kjøp av flyktningeboliger som delvis finansieres
med tilskudd. I 2018 har deler av midlene i prosjektet finansiert kjøp av
to boliger i Vilbergskogen. Resterende budsjettmidler er overført
prosjektet bolig for vanskeligstilte i handlingsplan 2019-2022.
Frankens består av åtte leiligheter tilpasset mennesker med ulike
funksjonshemninger og bistandsbehov. Bygget ble innflyttet i desember
2018. Opprinnelig ramme, 41,2 mill., er ventet å være tilstrekkelig og
det kan bli et lite mindreforbruk. Det er behov for noe komplettering
etter innflyttingen.
Inventar til boligene på Frankens er anskaffet.
Boligene på Gruehagan er tatt i bruk på slutten av 2018. Det arbeides
med avsluttende mangelarbeider og sluttoppgjør. Opprinnelig ramme
på 48,7 mill. er ventet å være tilstrekkelig.
Inventar til boligene på Gruehagan er delvis anskaffet.
Forprosjekt pågår. Det planlegges fire til seks omsorgsboliger. Tomt må
avklares.
I det nye boligprosjektet i Vilbergskogen er det kjøpt en bolig i BK2 og
en bolig i BK3. Begge boligene er finansiert med overførte
investeringsmidler knyttet til flyktningboliger etter vedtak i PS 80/18 og
med tilskudd fra Husbanken. For BK2 er tilskuddet 0,43 mill., for BK3 er
tilskuddet 0,47 mill.
Rullerende prosjekt. Det er inngått avtaler om kjøp av boliger i 2018.
Inventar til prosjektet "Brensmork ombygging til helsetjenester".
Ombygging av Brensmork til helsetjenester pågår og innebærer
ombygging av 2. etasje i 2018 (videreføres i 2019) og 1. etasje og
underetasjen når barnehagen er flyttet til nye Ås barnehage.
Asbestsanering utført. Ominnredning garderober pågår.
Anbudsinnhenting for kontorer pågår. Det er planlagt i 2 byggetrinn. Det
ser ut til at noe mer må tas i byggetrinn 1 for å få bygget til å fungere.
Opprinnelig ramme ventes å være tilstrekkelig.
Det er kjøpt inn en fresemaskin til bruk i Snekkerboden. Innkjøpet er
finansiert med tilskudd fra Sparebankstiftelsen.
Prosjektet er ikke i gang. Prosjektet vil bli gjennomført sommer 2019.
Arbeidet må utføres når arbeidene ved Frankens er ferdigstilt.
Prosjektet er ferdig og avsluttes i 2018. Prosjektet var planlagt
gjennomført med investeringsmidler i 2019 etter avsatte midler i HP1821, PS 90/17. Imidlertid var det behov for tilpasninger i bygget og for å
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Prosjektnavn

Helge Neumannsveg 7
Oppgradering av bolig

Inventar byggetrinn 1 Vilberg
helsetun
Inventar sykehjemsrom
Legevakt/øyeblikkelig hjelp
døgnopphold (byggetrinn 1)

Pålsejordet planlegging
dagavdeling demente
Vilberg bosenter. Ny
kjøkkenløsning 2 etg.
Vilberg bosenter og Pålsejordet
trådløst nett
Vilberg bosenter. Kjøkken i
boligene
Vilberg helsetun - Buffetvogner
postkjøkken
Vilberg helsetun trådløst nett

Vilberg helsetun utvidelse.
Byggetrinn 2 Inventar
Vilberg helsetun utvidelse.
Byggetrinn 2.
Kirker og gravplasser
Eidsvoll kirke kirketårn

Eidsvoll kirkegård minigraver

Kommentar
ferdigstille prosjektet allerede i 2018. Gjennomføringen ble framskutt
etter vedtak om finansiering fra driftsbudsjettet i PS 80/18. Prosjektet er
gjennomført innen opprinnelig ramme på 0,5 mill.
Prosjektet er ferdig og avsluttes i 2018. Boligen ved Helge
Neumannsveg er oppgradert og behovstilpasset. Foreløpig ramme var
satt til 0,2 mill i HP 18-21 og opprinnelig ramme er uendret.
Mindreforbruk på 0,075 mill. skyldes at investeringen ble noe mindre
omfattende enn forutsatt ved budsjetteringstidspunktet.
Prosjektet ferdigstilles sammen med inventaret knyttet til byggetrinn 2.
Byggeprosjektet for byggetrinn 1 ved Vilberg helsetun kalt «Legevakt/
øyeblikkelig hjelp døgnopphold» ferdigstilles i denne rapporteringen.
Innkjøp av inventar til sykehjem slik at private møbler ikke benyttes.
Prosjektet er ferdig og avsluttes i 2018. Vilberg kompetansesenter for
Helse og omsorg ble i første byggetrinn utvidet med arealer for
kommunal legevakt og med åtte nye rom.
I PS 14/46 ble 2 mill. vedtatt benyttet fra fond for å starte planlegging
og prosjektering. Prosjektet fikk i PS 74/14 bevilget 12 mill. under
navnet "Legevakt med kad-senger".
Etter utredning i ØR1, PS 15/50 ble budsjettet økt (foreløpig ramme) og
prosjektnavnet endret til Legevakt/øyeblikkelig hjelp døgnopphold:
"Vilberg helsetun må øke rammen med 45 mill. slik at totalrammen blir
59 mill. for å følge opp kommunestyrets vedtak om å bygge nye rom".
Opprinnelige ramme for totalprosjektet er 59 mill. Bygget ble tatt i bruk
tidlig i 2017. Mottatt tilskudd utgjør 13,1 mill. I 2018 er det påløpt
kostnader ifm. etterarbeider.
Det er behov for å sette av 0,2 mill. til oppfølging i garantiperioden og
0,3 mill. til tilkobling nødstrøm i nybygg, til sammen 0,5 mill.
Prosjektet er ikke igangsatt og avsluttes.
Prosjektering pågår. Kostnader påløpt til prosjektering i 2018.
I ØR2 rapporteringen, PS 80/18, ble det anslått at arbeidet skulle
igangsettes høsten 2018, men framdriften må samkjøres med etablering
av nytt, digitalt pasientvarslingssystem. Det er foreløpig ventet at
budsjettet er tilstrekkelig.
Prosjektet ble ferdig i 2017, men budsjettmidler var videreført til 2018 i
ØR 2017. Prosjektet avsluttes på nytt i 2018 og midlene trekkes inn.
Prosjektet ble avsluttet i ØR2, PS80/18 med følgende tekst: Nødvendige
innkjøp for å lukke avvik etter tilsyn fra mattilsynet er gjennomført i
2018 og prosjektet avsluttes med et merforbruk på 0,06 mill. mot
budsjett.
I ØR2 rapporteringen, PS 80/18, ble det anslått at arbeidet skulle
igangsettes høsten 2018. Framdriften må samkjøres med etablering av
nytt, digitalt pasientvarslingssystem. Det er foreløpig ventet at
budsjettet er tilstrekkelig.
Hele bevilgningen for 2018 er tidsforskjøvet til 2019 i PS 80/18 som
følge av fremdriften i byggetrinn 2.
Byggetrinn 2 ved Vilberg helsetun innbefatter utvidelse med ytterligere
16 rom. Opprinnelig ramme er 97 mill. og tilsvarer prognosene for
tilbygget. Forsinkelsen skyldes kapasitetsutfordringer i
prosjektavdelingen i 2017 og 2018.
Prosjektet er ferdig og avsluttes i 2018. Utbedringsarbeidene ble dyrere
enn opprinnelig antatt, opprinnelig var det i 2015 satt av 0,55 mill. og i
2016 0,1 mill. Men oppdaterte kalkyler beregnet kostnadene til 3,1 mill.
og kommunestyret tilleggsbevilget tilskudd på 2,45 mill. fra
disposisjonsfond i 2017. Prosjektet ble gjennomført til 2,7 mill. og
avsluttet i 2017. I 2018 er 0,4 mill. tilbakebetalt Eidsvoll kommune for å
balansere kommunens tilskudd med utgiftene.
Prosjektet er ferdig og avsluttes i 2018. Til kirkegården ved Eidsvoll
kirke har kommunen gitt et investeringstilskudd til kirkelig fellesråd på
0,25 mill. til minigraver.
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Prosjektnavn
Tilskudd utstyr kirkegårdene

Dammer og naturforvaltning
Nord-Fløyta dam

Oppgradering dammer
Tisjøen dam

Samferdsel og infrastruktur
Fløyta badeplass toalettanlegg

Gater i Sundet
Maskiner veg
Myrer verksted - løftebukker
Oppgradering bruer
Ramme for oppgradering av
veglyset
Ramme for trafikksikkerhet

Ramme opprustning av
kommunale veger
Sundet offentlig toalettanlegg
Veisystem Myhrer

Ørbek badeplass toalettanlegg

Kommentar
Prosjektet er ferdig og avsluttes i 2018. Kommunen har i flere år
bevilget investeringsmidler til utstyr på kirkegårdene. Denne årlige
bevilgningen er i budsjett og handlingsplan for 2019 (2019-2022)
erstattet av bevilgninger til konkrete investeringer ved de respektive
kirkegårdene.
Forprosjektet for sikring av dam i Nord-Fløyta er igangsatt, prosjektering
pågår og det er påløpt utgifter for både interne og eksterne. Budsjett i
2018 var 0,5 mill. 0,4 mill ble i ØR2 (PS 80/18) forskjøvet til 2019.
Merforbruket i 2018 på 0,1 mill. vil redusere budsjettet i 2019. I
påvente av tilsynsmyndighetens godkjenning vil det være behov for
budsjett for videre utredning. Ved endelig godkjenning av planer vil det
være behov for budsjett midler for gjennomføring av prosjektet.
Prosjektet ble avsluttet i ØR2, PS 40/18 med følgende tekst:
Rammeprosjektet avsluttes og er erstattet av investeringsprosjekter
knyttet til navngitte dammer.
I 2018 er midlene benyttet til intern og ekstern prosjektering. 0,9 mill.
av 2018-budsjettet på 1 mill. er forskjøvet til 2019. Det er avsatt 9 mill.
i 2019 og foreløpig ramme er 10 mill. Forarbeidene vil avdekke et mer
nøyaktig budsjettbehov. Arbeidene kan ikke starte før NVE har godkjent
dambruddsberegninger mm.
Prosjektet er ferdig og avsluttes i 2018. Ved Fløyta badeplass er det
etablert toalettanlegg ved den kommunale badeplassen. Prosjektets
merforbruk mot opprinnelig ramme på 0,15 mill. forklares med
grunnarbeider.
Prosjektet gater i Sundet avventer gjennomføring av reguleringsplanen
for sentrum. Prosjekteringsmidler er benyttet i 2015 og i 2016.
Traktor og (andel) vaktbil (fordelt forholdsmessig mellom ulike
prosjekter) er ført i 2018 på dette rullerende prosjektet. To traktorer er
byttet inn dette året og ført som felles finansiering.
Foreløpig ramme er ikke tilstrekkelig, kjøpet er derfor ikke gjennomført.
Det er behov for budsjettjustering i 2019 dersom kjøpet skal kunne
gjennomføres.
Prosjektet er ikke i gang pga. kapasitetsutfordringer og i påvente av nye
tilstandsrapporter som utarbeides i 2019.
Oppgradering til LED armaturer foregår i soner, i 2018 er sone 3 og
sone 4 prioritert.
I 2018 er det utført trafikksikringstiltak blant annet i form av gang- og
sykkelveg på strekningen Tunlandsvegen og Mosvingen, og belysning i
krysset ved Vilberg skole og sluttsarbeider ved Finnbråtavegen. Det er
mottatt 1,25 mill. i tilskudd fra Akershus fylkeskommune/Aksjon
skoleveg.
I 2018 har Setrevegen på Minnesund vært den mest kostnadskrevende
strekningen som er ført på prosjektet. Haslervegen (gang- og
sykkelveg) på Dal, Råholt skog og Styrilia er andre prosjektområder i
2018.
Hele bevilgningen for 2018 er tidsforskjøvet til 2019 i PS 80/18.
Avventer utforming av Sundet iht. vedtatt reguleringsplan og vurdering
av tømmeordning for septik fra båt.
Prosjektet er ferdig og avsluttes i 2018. Prosjektet veisystem Myhrer har
gjennom flere år blitt ført i investeringsregnskapet. I 2018 er prosjektets
karakter vurdert på nytt og det vurderes at arbeidene som er utført ikke
tilfredsstiller kravene til investeringsprosjekter, jf. GKRS. Utgiftene i
prosjektet er overført driftsregnskapet i 2018, også for de foregående
år. Som en konsekvens av dette er utgiftene i 2018 negative. For
prosjektets levetid, er akkumulert regnskap kr. 0,- og budsjettet på 0,9
mill. er ikke benyttet.
Prosjektet er ferdig og avsluttes i 2018. Ved Ørbæk badeplass er det
etablert toalettanlegg ved den kommunale badeplassen. Prosjektets
merforbruk mot opprinnelig ramme på 0,15 mill. forklares ved
grunnarbeider. Prosjektet er delfinansiert med "Tilskudd til tiltak i statlig
sikret friluftslivsområde 2018".
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Prosjektnavn
Eiendom
"Nye" Søndre Samfund
BOA strakstiltak

Kommentar
Prosjektet er ikke i gang, avventer forprosjekt og politisk vedtak.
Prosjektet er avsluttet i ØR1, PS 40/18, med følgende tekst: Prosjektet
har blitt gjennomført, men har møtt utfordringer siden prosjektet var lite
definert og at låven hadde behov for betydelige oppgradering blant
annet for å kunne tilfredsstille krav fra arbeidstilsynet. Utover
bevilgningen i handlingsplan for hhv. 2015 og i 2016, har det blitt
bevilget midler i ØR2 i 2017. Merforbruk mot opprinnelig ramme er
dekket inn ved prosjektavslutningen i ØR1 2018.
Rullerende prosjekt. I 2018 er det benyttet midler til toppsystem for
byggene samt adgangskontroll.
Prosjektet er ikke igangsatt da ny kontrakt ikke er underskrevet.

Brannsikring og Sd anlegg
Brannstasjon ventilasjon
(avhenger av ny kontrakt)
Brensmork hybelbygg.
Ombygging av hybler og
fasaderehabilitering/balkonger
Brensmork vinduer
Carsten Ankers bolig, Feiring

Hms tiltak offentlige bygg
Hovedbibliotek ombygging

Inngangspartier i offentlige bygg
Ladestasjon El-biler offentlige
bygg
Maskiner og utstyr fdv
Ombygging i Eidsvollhallen og
Råholt bad for overgang til klor

Områdeplan med
utbyggingsavtale for Lundsjordet
Panorama - ny stolrekke

Prestegårdstunet utvidelse BOA

Prosjektet pågår. Opprinnelig ramme ventes å være tilstrekkelig, men
det har vært utfordringer med å få inn anbud. Dette forklarer
forsinkelsen.
Prosjektet er hovedsakelig gjennomført, men noe komplettering på
solskjerming gjenstår. Opprinnelig ramme ventes å holde og prosjektet
ferdigstilles tidlig i 2019.
Prosjektet er ferdig og avsluttes i 2018. Carsten Ankers bolig- og
representasjonssted ved Feiring jernverk – lokalt kalt Lysthuset, er
gjenoppbygd. Prosjektet har bevilgning tilbake til 2011 og har utgifter i
regnskapet (hovedsakelig) i perioden 2011 til 2015.
I 2018 er det benyttet midler knyttet til veirett. Dette er finansiert ved
resterende fondsmidler knyttet til prosjektet, kr. 8 000. Totalt er det ført
1,6 mill. som inntekt/tilskudd på prosjektet. Utgiftssiden akkumulert er
4,6 mill. og avviker ikke fra budsjett.
Rullerende prosjekt. I 2018 har det blitt overført 0,15 mill. fra dette
prosjektet til tilpasning for hørselshemmede ved Vilberg barneskole.
Forarbeidene knyttet til ombygging i biblioteket er i gang. Prosjektet
ventes gjennomført i 2019, og størstedelen av de budsjetterte midlene
overføres 2019. Prosjekteringen har vært mer kompleks enn forutsatt
blant annet med adgangskontroll og sikkerhetstiltak/tyverisikring. Det er
usikkerhet omkring sluttkostnad da ikke alle tilbud er mottatt.
Rullerende prosjekt. Midler er benyttet ved Eidsvoll Verk skole og ved
barnehagene på Vilberg og Bønsmoen.
Prosjektet omhandler etablering av ladestasjoner ved kommunale bygg.
Det er kjøpt inn ladestasjoner til Råholthallen, Gladbakk og Feiring
aldershjem i 2018. Mindreforbruket tillegges bevilgningen i 2019.
Det er kjøpt inn to biler til bruk ved kommunale bygg. Rullerende
prosjekt med årlig bevilgning. Mindreforbruket tillegges 2019.
Prosjektet er ferdig og avsluttes i 2018. Badene i kommunen var utsatt
for hyppige stengninger i årene før 2018. Som følge av vedtak om
endring av desinfeksjonsmetode fra poolsan til klor, ble teknisk
infrastruktur i Råholt bad og i Eidsvollhallen endret. I forbindelse med
overgang til klor er også budsjettet knyttet til spylesystem benyttet og
budsjettmidler på 0,5 mill. ble overført fra dette prosjektet. Prosjektets
bevilgning ble da endret fra foreløpig ramme 3,95 mill. til opprinnelig
ramme 4,45 mill. Prosjektet er gjennomført iht. opprinnelig ramme.
Prosjektet pågår og er i 2018 finansiert med midler fra driftsregnskapet
for å dekke merforbruket. Det er ingen ytterligere bevilgning i
prosjektet, men prosjektet er ikke avsluttet. Hvis merbehov må
budsjettrammen økes i 2019.
Ved Panorama kino skal det settes opp en ny stolrekke bak i salen for å
kunne øke kapasiteten. I 2018 er det mottatt faktura vedrørende
branntekniske vurderinger. Øvrige kostnader dreier seg om
prosjektering. Kalkylen for prosjektet samsvarer med budsjettet og
stolene er satt i bestilling i 2019.
Prosjektering pågår. Midler tidsforskjøvet til 2019. Avklaring med
vernemyndighetene i fylket har tatt lenger tid og det ble brukt noe mer
midler enn forutsatt i 2018.
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Prosjektnavn
Rådhuset - ombygging av andre
og tredje etasje

Rådhuset. Glassganger med
soldemping (alle etasjer)

Råholt bad - automatisk
spylesystem av filter
Råholt bad avklaring garantisaker
Råholthallen - nytt tak

Råholthallen publikumsinngang
og parkering
Salg av bygninger
Salg av eiendom
Salg tomter Styrivegen 103 for
opparbeidelse infrastruktur
Selvkost
Biler og maskiner avløp
Biler og maskiner vann

Bårlidalen renseanlegg,
oppgradering
Damtjern vannbehandlingsanlegg

Finbråten trykkøkning
Kommunalteknikk inventar

Minnesund renseanlegg
Nyanlegg saneringsplan avløp

Kommentar
Prosjektet er ferdig og avsluttes i 2018. I rådhuset har deler av andre og
tredje etasje blitt ombygd, dels for å lage flere kontorplasser og dels for
å lage andre løsninger knyttet til møterom og arkiv. Prosjektet hadde en
foreløpig ramme i PS 100/16 på 2,2 mill. I ØR2 2018, PS 80/18, ble
budsjettet justert opp med 0,9 mill. finansiert fra prosjektet med
glassganger med soldemping på Rådhuset. Arbeidene er hovedsakelig
utført i 2018. Justerte totalramme for prosjektet ble 3,1 mill. og
prosjektet avsluttes med et merforbruk på 0,08 mill. mot justert
totalramme da ombyggingene ble mer komplekse og omfattende enn
antatt.
Prosjektet er i arbeid og fløyene mot sør har fått vinduer med
solskjerming i alle etasjer. Prosjektet har omfordelt midler til
ombyggingen på Rådhuset i 2018. Restbudsjettet på 0,4 mill. er ikke
tilstrekkelig til å ferdigstille prosjektet. Det er lagt fram sak til politisk
behandling i kommunestyret i april 2019 med formål å øke bevilgningen
til gjennomføringen i 2019, hovedsakelig finansiert fra fond.
Prosjektet er ferdig og avsluttes i 2018. Budsjettmidlene for dette
prosjektet er overført «Ombygging i Eidsvollhallen og Råholt bad for
overgang til klor».
Omtvistede garantisaker. Utbedring av duk i utjevningsbassenget.
Prosjektet er ferdig og avsluttes i 2018. Arbeidene med taket på
Råholthallen har pågått over flere år, etter bevilgning i av 6 mill. i 2013
budsjettet, PS 118/12 for å ivareta bygget. Hoveddelen av utgiftene er
bokført i 2013 og 2014. Justert totalramme er 4,0 mill. etter at 0,18
mill. og ble overført prosjektet med publikumsinngang og parkering ved
samme bygg (PS 80/18). Bakgrunnen var lavere entrepriser enn
forutsatt og prosjektet avsluttes med budsjettbalanse.
Bygging pågår og justert totalramme på 1,2 mill., etter inndekning av
merbehov i PS 80/18, ventes å være tilstrekkelig, men det har vært
problematisk å få inn anbud. Forventes ferdigstilt 2019.
Utgifter ifm. salg.
Utgifter ifm. salg.
Etter vedtak i PS 83/17 er det besluttet kostnadsdeling for opparbeidelse
av infrastruktur som er felles rekkefølgebestemmelser for planområdene
Styriåsen og Trolldalen. Finansiering og avsetning av betydning for 2018
ble vedtatt i PS 80/18.
I 2018 er det kjøpt inn en el-bil til renseanlegget og en mannskapsbil. I
tillegg har en andel av poolbil (el-bil) blitt belastet prosjektet.
Gravemaskin, krokbil og ny mannskapsbil er innkjøp på dette rullerende
prosjektet i 2018. Innbytte av gravemaskin er budsjettjustert med
tilsvarende økt bevilgning i PS 80/18. En vaktbil er byttet inn uten
tilsvarende budsjettjustering, men ført som felles finansiering.
Ved Bårlidalen renseanlegg er 8,9 mill. inntektsført i 2018 etter hhv.
forlik og rettsak. Imidlertid bokføres fortsatt utgifter, og regnskapet i
2018 isolert viser -1,1 mill. Anlegget ble offisielt åpnet i juni 2018.
Akkumulert regnskap er 291,6 mill.
Ved Damtjern vannverk er nytt UV anlegg installert. Høydebasseng
og omlegging av ledningsnettet planlegges utført i 2019 (jf. ØR2) og
opprinnelig ramme antas å være tilstrekkelig. Prosjektet ligger noe
bak forventet framdrift pga. grunnerverv og større ombygginger på
vannbehandlingsanlegget.
I PS 80/18 ØR2, ble det orientert om at prosjektet ikke er igangsatt og
at det vurderes sammen med vannledningsarbeidet mellom Minnesund
og Elstadlia.
I forbindelse med ombyggingen ved Kommunalteknikk er det kjøpt inn
inventar som er tilpasset de ombygde kontorene. 0,55 mill. ble bevilget
til prosjektet i PS 80/18. Budsjettet er ventet å holde, men det vil
komme utgifter også i 2019.
Forprosjektet er ikke i gang og bevilgningen er overført 2019 i PS 80/18.
Rullerende prosjekt som har som formål å etablere avløpsledninger i de
områdene som ikke har kommunalt avløp i dag.
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Prosjektnavn
Oppgradering av driftsovervåking

Pumpestasjon Bønsdalen P10 økt
kapasitet
Pumpestasjon Bønsdalen Rehab
P10
Pumpestasjon Dal Bygg P45

Pumpestasjon Ormlia

Pumpestasjon Stenshol P26

Ramme for oppgradering av
avløpsnettet
Ramme for oppgradering av
pumpestasjoner

Ramme for oppgradering av
vannledningsnettet
Rehabilitering Feiring Ra
Reservevann

Styri pumpehus
Tisjøen Vba fullrensing

Tærudåsen nytt høydebasseng
Utstyr oppmåling
Vannledning Østsiden
(Minnesund-Elstadlia)

Kommentar
I 2018 er overvåking og styringssystem på Feiring renseanlegg (RA3)
igangsatt. Videre er fire pumpestasjoner oppgradert (P11, P18, P19 og
P27) som ikke har hatt overvåking tidligere. I 2018 er sluttkostnadene
for disse fire stasjonene kommet.
Budsjettmidler for P10 økt kapasitet ble omfordelt fra ramme for
pumpestasjoner og siden tidsforskjøvet til 2019 i sin helhet. Prosjektets
fremdrift er satt på vent grunnet arbeid med ny anskaffelsesmetodikk.
Prosjektene omfatter økt kapasitet på ledningsnettet knyttet til
pumpestasjon P10. I prosessen har det fremkommet behov for
vurdering av ledningsnettets tilstand. Pumpestasjonen og ledningsnettet
hadde større utfordringer enn forventet. Budsjettet ventes å være
tilstrekkelig.
Budsjettmidler for prosjektet ble omfordelt fra ramme for
pumpestasjoner og siden tidsforskjøvet til 2019 i sin helhet. Det er
bokført kjøp av areal på prosjektet i 2018. Prosjektets fremdrift er satt
på vent grunnet arbeid med ny anskaffelsesmetodikk. Pumpestasjonen
og ledningsnettet hadde større utfordringer enn forventet.
Budsjettmidler for prosjektet ble omfordelt fra ramme for
pumpestasjoner og siden tidsforskjøvet til 2019 i sin helhet. Prosjektets
fremdrift er satt på vent grunnet arbeid med ny anskaffelsesmetodikk.
Pumpestasjonen og ledningsnettet hadde større utfordringer enn
forventet.
Budsjettmidler for prosjektet ble omfordelt fra ramme for
pumpestasjoner og siden tidsforskjøvet til 2019 i sin helhet. Prosjektets
fremdrift er satt på vent grunnet arbeid med ny anskaffelsesmetodikk.
Budsjettestimatet antas å være tilstrekkelig.
Rullerende prosjekt som har som formål å oppgradere gamle
avløpsledninger blant annet for å hindre innlekk og
forurensningsproblematikk. Det er utført arbeider ved Sagmovegen,
Norlivegen og Odalsvegen.
Prosjektet ble avsluttet i ØR1 2018, PS 40/18 med følgende tekst:
Prosjektet «Ramme for oppgradering av pumpestasjoner» har bevilgning
tilbake til 2002. I forbindelse med regnskapsavslutningen for 2017, er
det i note 17 med akkumulerte tall vist til at akkumulerte tall er hentet
tilbake til 2013. Prosjektet legges fram for avslutning uten akkumulerte
tall siden dette er definert som et «rullerende prosjekt», men midlene i
rammeprosjektet i 2018 overføres konkrete prosjekter i forbindelse med
ØR1 rapporteringen.
Rullerende prosjekt. 25 mill. er overført fra prosjektet for å finansiere
strekningen Elstadlia-Minnesund som er skilt ut som eget prosjekt i
2018. Prosjektet har mindreforbruk i 2018.
Det er kjøpt tilleggsareal til renseanlegget i 2018.
Arbeidet med reservevannsledningen fra Hurdalssjøen er hovedsakelig
utført i 2018, men ferdigstilles i 2019. Merforbruk i 2018 på 0,6 mill. vil
redusere budsjettet for 2019. Reservevannsledningen er overtatt og
forventes testet i løpet av 2. kvartal 2019. I ØR2, PS 80/18, ble det
orientert om et mulig merforbruk.
Prosjektet er ikke igangsatt og avsluttes.
Forprosjektet ved Tisjøen vannbehandlingsanlegg er igangsatt med
vannprøver for å avklare metodevalg. Isolert for 2018 er det et
merforbruk mot revidert årsbudsjett, og forarbeidende vil vise om den
foreløpige rammen på 62,2 mill. er et riktig estimat. Det opprettes en
styringsgruppe for prosjektet hvor eiendomsforvaltningen er involvert.
Prosjekteringsmidler. Prosjektet er ikke igangsatt. I ØR2, PS 80/18, ble
det feilaktig skrevet at prosjektet skal avsluttes. Prosjekteringsmidlene
foreslås i stedet flyttet til 2019 i behandlingen av årsregnskapet.
Ny GPS er kjøpt inn. Innbytte av eldre GPS delfinansierer kjøpet.
Rehabiliteringen av hovedvannledningen mellom Minnesund og Elstadlia
(ca. 9 km.) har blitt skilt ut som eget investeringsprosjektet med midler
overført fra Ramme for oppgradering av vannledningsnettet i 2018.
Denne strekningen er prioritert siden det forekommer asbest i
ledningene, og lekkasjehyppigheten har vært høy. Prosjektet ventes
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Prosjektnavn

Politisk
Kjøp aksjer Oplandske
Dampskibsselskab A/S
(Skibladner, 2018)

Kommentar
ferdigstilt omkring årsskiftet 2019/2020 med siste bevilgning i 2020.
Foreløpig ramme på 50 mill. ventes å være tilstrekkelig, men det er noe
usikkerhet knyttet til om framdriften samsvarer med årsbudsjettene for
prosjektet.
Etter vedtak i kommunestyret, PS 32/18 i mai 2018, er aksjeemisjon av
Oplandske Dampskibsselskab A/S foretatt for 0,4 mill. hvorav 0,36 mill.
er overkurs. Verdien er nedskrevet til virkelig verdi. Prosjektet er
ferdigstilt.
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