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1 Rådmannens innledning 
Eidsvoll kommune har lagt bak seg 2019 og kan vise til noe bedre resultater enn 

forutsatt i budsjettet. Netto driftsresultat var budsjettert negativt med 22,7 mill. 

Regnskapet for 2019 viser at netto driftsresultat ble positivt med 6,8 mill. som er 0,4 % 

av brutto driftsinntekter. 

 

Netto driftsresultat ble dermed 1,7 % bedre enn budsjettert i 2019 i forhold til brutto 

driftsinntekter, som i all hovedsak skyldes merskattevekst for landet og meravkastning 

for kommunens e-verksfond. Dette er engangsinntekter og vil ikke kunne finansiere 

varige økninger i driftsutgiftene. 

 

Skatteinngangen nasjonalt ble 7 mrd. bedre for 2019 enn Finansdepartementets 

prognoser i statsbudsjettet. Oppdatert prognose for inntektsutjevning og nasjonale 

skattetall kom så sent på året at kommunen ikke fikk innarbeidet det i revidert budsjett i 

økonomisk rapport 2. I tillegg ble det et godt resultat på finansområdet. 

 

Netto driftsresultat bør i henhold til anbefalinger fra fylkesmannen ligge på 3 % over tid, 

eller over 1,75 % jf. teknisk beregningsutvalg (TBU). Eidsvoll har de to siste årene ikke 

hatt netto driftsresultat på nivå med noen av anbefalingene. Trenden har vært svak over 

tid og er en trend som ikke er bærekraftig.  

 

Virksomhetene har utøvd god budsjettdisiplin og har totalt sett et merforbruk på 2,6 mill. 

Tre av virksomhetene har merforbruk over resultatmålet på 1 %, to av virksomhetene (i 

tillegg til Politisk ledelse og Felles inntekter og utgifter) har et mindreforbruk over målet 

på 1 %. 

 

Tjenester og måloppnåelse er kommentert under hver virksomhet. 

 

Netto lånegjeld var vært svakt fallende fra årene 2015 til 2017, men har siden steget og 

utgjør over 100 % av driftsinntektene i 2019. Til tross for økende lånegjeld har fallende 

renter og inntektsvekst ført til at kommunens handlingsrom har vært lite påvirket i 

perioden 2015 til 2019.  

 

Selv med innføring av eiendomsskatt fra 2020 forventes en fortsatt svak resultatutvikling 

og det er ikke ventet resultatbalanse før i 2022. Det er lagt opp til å bruke av oppsparte 

midler (disposisjonsfond) fra tidligere år for å dekke opp negativt netto driftsresultat i 

handlingsplanen. 

 

I handlingsplanen for 2020 til 2023 er det lagt opp til en kraftig vekst i netto lånegjeld og 

den vil utgjøre 165 % i 2023. Dette kombinert med en forventet lavere inntektsvekst 

fører til at kommunens handlingsrom i større grad blir påvirket. Noe av veksten i 

lånegjeld skal finansiere selvkostinvesteringer og vil således ikke påvirke 

handlingsrommet for kommunen, men vil like fullt være en byrde for kommunens 

innbyggere og måtte dekkes opp gjennom gebyrer.  

 

Disposisjonsfondet er kommunens frie egenkapital og består hovedsakelig av oppsparte 

midler fra tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk og e-verksfondet. Fondet er 

viktig bufferkapital for å kunne møte uforutsette hendelser på driftssiden og viktig for 

kommunens evne til å ta finansiell risiko. 

 

De gode driftsresultatene i 2015 til 2017 ble i stor grad benyttet til å styrke kommunens 

disposisjonsfond og økte til over 18 % i løpet av disse årene. Ved utgangen av 2019 

utgjør disposisjonsfondet 17,2 % før regnskapsmessig mindreforbruk er disponert.  

 

I handlingsplanen er det lagt opp til en nedtrapping av disposisjonsfondet til 12 % i 

2023. Dette er under kommunens målsetning om disposisjonsfond på 17 %.  
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Totalt er det investert for 314 mill. i anleggsmidler i 2019. Dette er 53,4 mill. lavere enn 

revidert budsjett. Investeringer utover anleggsmidler er knyttet til utlån, forskutteringer, 

avdrag og avsetninger og utgjør 67,6 mill. slik at totalt investert i 2019 utgjør 381,6 mill. 

Det vises til kapitel 4 og vedlagte detaljert oversikt over investeringer for nærmere 

beskrivelser.  

 

Vilberg ungdomsskole er tatt i bruk i mai 2019 og har en forventet sluttkostnad på 212 

mill. eks. inventar. Dette er det største prosjektet som er ferdigstilt i 2019. 

 

Bårlidalen renseanlegg er i full drift i 2019, men det har vært en del utfordringer knyttet 

til gassturbinene og det er besluttet å bytte ut disse i løpet av 2020. En optimal drift av 

renseanlegget vil gi reduserte energikostnader og dermed kunne bidra til å nå målene i 

Klima- og energiplanen. 

 

Folketallet i Eidsvoll pr. 1.1.2020 var på 25 436 personer. Eidsvoll kommune hadde en 

befolkningsvekst i 2019 på 2,1 % (517 personer). Dette var nesten en dobling av 

veksten i 2018 (1,1 %), lavere enn i Gardermoregionen totalt (2,7 %), men høyere enn i 

Akershus fylke som helhet. Veksten ligger også godt over den nasjonale 

befolkningsveksten. Befolkningsveksten er også nærmere forventet vekst enn de to 

foregående årene. 

  

 

 

Eidsvoll, 31.3.2020 

 

 

 

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 2019 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) - frem til 12.11.2019 

 Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging (13 medlemmer) – fra 12.11.2019 

 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (13 medlemmer) – frem til 12.11.2019 

 Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet (13 medlemmer) – fra 12.11.2019 

 Utvalg for kommunale byggeprosjekter (3 medlemmer) – frem til 12.11.2019 

 Utvalg for teknisk og kommunale prosjekter (5 medlemmer) – fra 12.11.2019 

 Viltnemnda (5 medlemmer) 

 Eldreråd (9 medlemmer) 

 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (9 medlemmer) 

 
Antall møter i folkevalgte organer 

Styre/utvalg 2018 2019 

Kommunestyret 12 9 

Finanskomite 20 4 

Formannskapet 15 10 

Administrasjonsutvalget 4 5 

Hovedutvalg for næring, plan og miljø 10  10 

Hovedutvalg for helse og omsorg 9 8  

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 8 8 

Utvalg for kommunale byggeprosjekter 8 8 

* Utvalg for teknisk og kommunale prosjekter  - 1 

*Opprettet 12.11.2019. 

 

Antall saker til politisk behandling 2018 og 2019: 

Styre/utvalg 

Antall 

behandlede 

saker 

Effektuerte 

vedtak 

Vedtak 

under 

oppfølging 

Spørsmål/ 

interpellasjoner 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018/2019 

Kommunestyret 99 108 94 101 5 7 36 23** 

Formannskapet 94 75 93 75 1 0  

Administrasjonsutvalget 15 15 15 15 0 0  

Hovedutvalg for helse og 

omsorg 
42 32 36 32 6 0 

 

Hovedutvalg for oppvekst og 

kultur 
56 59 56 59 0 0 

 

Hovedutvalg for næring, plan 

og miljø 
114 138 111 126 3 12 

 

Utvalg for kommunale 

byggeprosjekter 
20 29 20 29 0 0 

 

* Utvalg for teknisk og 

kommunale prosjekter  
- 3 - 3 - 0 

 

SUM 440 459 425 440 15 19 36 23 

*Opprettet 12.11.2019. 

**KS: I 2019 ble det fremmet sju interpellasjoner og 16 spørsmål. 
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I antall behandlede saker fra formannskap ligger ti PS-saker med «Informasjon fra 

rådmannen og i kommunestyret ligger det åtte PS-saker med «Interpellasjoner og 

spørsmål».  

 

I antall vedtak i Administrasjonsutvalget, hovedutvalgene og utvalg for kommunale 

byggeprosjekter ligger også orienteringssaker og «Eventuelt». 

 

Effektuering av vedtak: 

Av totalt 459 vedtak i folkevalgte organer er 440 effektuert. 19 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 2019 i kommunestyre og formannskap 

Partirepresentasjon i 2019 i kommunestyre og formannskap frem til 15.10.2019: 

Parti Formannskapet Kommunestyret 

SP 2 5 

AP 3 10 

SV 1 2 

H 3 8 

FRP 3 6 

KRF 1 1 

PP 0 1 

MDG 0 1 

V 0 1 

 

Etter kommunestyrevalg i 2019 er det følgende partirepresentasjon i kommunestyre og 

formannskap fra 15.10.2019: 

Parti Formannskapet Kommunestyret 

SP 4 9 

AP 3 8 

SV 1 2 

H 2 6 

FRP 1 4 

KRF 0 1 

PP 1 2 

MDG 1 2 

R 0 1 

 

Eierstyring/eierstyringssak 
Status eiermelding 

IKS og andre samarbeid 
Inkludert i budsjettet til 
virksomhet 

RB 2019  
Tall i 1000 

Regnskap 
2019 Tall i 

1000 

Aksjeselskap       

Øvre Romerike Industriservice (ØRI) Helse og bistand 
2 070 

1 090 

Orbit arena AS Helse og bistand 882 

Interkommunale selskap       

Romerike revisjon IKS Politisk ledelse 1 959 1 998 

Romerike krisesenter IKS Familiens Hus 1 974 1 928 

ØRAS IKS Kommunalteknikk 16 975 15 684 

Øvre Romerike Brann og redning IKS 
Kommunal drift - Feiing 3 427 3 427 

Kommunal drift - Brann 16 130 16 508 

Romerike Kontrollutvalgssekretariat 
ROKUS IKS 

Politisk ledelse 240 194 
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IKS og andre samarbeid 
Inkludert i budsjettet til 
virksomhet 

RB 2019  
Tall i 1000 

Regnskap 
2019 Tall i 

1000 

Samarbeid etter § 27/28       

Digitale Gardermoen IS (DGI) Sentraladministrasjon 33 200 33 883 

Arbeidsgiverkontrollen (AØR) Sentraladministrasjon 1 080 1 044 

Øvre Romerike innkjøpssamarbeid Sentraladministrasjon 1 050 821 

ØRU Politisk ledelse 629 623 

Romerike barnevernvakt Familiens Hus 1 192 1 141 

Voksenopplæring Øvre Romerike (VOØR) Skole 7 091 7 018 

Oslo kommune, overgrepsmottaket* Helse og bistand 140 59 

Veterinærvakt Kommunal forvaltning 717 840 

Andel av felles byggetilsynskontor i ØRU 
(Dekkes innenfor selvkost)** 

Kommunal forvaltning 743 533 

Miljørettet helsevern Sentraladministrasjon 432 489 

        

Annet samarbeid       

Svanfoss sluser Kommunal forvaltning     

 
 

89 049 88 162 

*9 personer mottok i 2019 psykososial oppfølging og rådgivning fra Overgrepsmottaket i Oslo 

** Utgift til byggetilsynet er bokført i 2020. 

 

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 i virksomhet 

Skole var kommunens representant i 2019.  

 

Barn og unges representant i Eidsvoll har deltatt på ti utvalgsmøter i hovedutvalg for 

næring, plan og miljø i 2019. Representanten har også blitt invitert til møtevirksomhet i 

forbindelse med ulike planarbeid, for eksempel i Råholtområdet. For å være tidlig inne i 

plansaker, inviteres representanten inn i planavdelingens oppstartsmøter med utbyggere. 

Representanten har deltatt på flere oppstartsmøter gjennom 2019. 

 

Skole har videreført arbeidet med Ungdommens kommunestyre (UK). Dette arbeidet er 

ikke pålagt etter § 3-3 tredje ledd i Plan og bygningslov. Gjennom møter med 

elevrådene, ordfører og varaordfører høres elevens stemme i 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 2019/2020 var dette 

Aktivitet og psykisk helse. Ordfører, varaordfører, virksomhetsleder for Skole og 

pedagogisk rådgiver 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. 
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2.2 Driftsregnskapet  
Økonomisk oversikt drift  

 
 
Se kommentarer pr. virksomhet for flere detaljer.  

Note Regnskap 2019 Just budsj 2019

Oppr budsj 

2019 Regnskap 2018

i 1000 kr.

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -64 180 -63 139 -59 707 -60 303

Andre salgs- og leieinntekter -180 221 -177 097 -173 735 -163 529

Overføringer med krav til motytelser -153 183 -150 240 -62 509 -141 641

Rammetilskudd fra staten -707 789 -700 414 -700 414 -667 602

Andre statlige overføringer -51 960 -45 367 -38 003 -55 441

Andre overføringer -6 277 -4 202 -2 224 -6 847

Inntekts- og formuesskatt -645 346 -631 248 -631 248 -626 457

Eiendomsskatt 0 0 0 0

Andre direkte og indirekte skatter -430 -350 -350 -411

Sum driftsinntekter -1 809 387 -1 772 058 -1 668 191 -1 722 230

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 872 789 881 095 820 810 805 353

Sosiale utgifter 214 866 214 502 210 998 228 176

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 211 856 200 700 173 818 188 480

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 334 362 334 014 324 850 327 000

Overføringer 104 150 94 395 78 051 98 253

Avskrivninger 16 76 023 76 051 86 472 72 305

Fordelte utgifter -354 -705 -705 -365

Sum driftsutgifter 1 813 692 1 800 053 1 694 294 1 719 203

Brutto driftsresultat 4 306 27 995 26 104 -3 028

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte -19 135 -16 605 -12 655 -11 714

Gevinst finansielle instrumenter 19 -14 249 -10 950 -5 000 -2 061

Mottatte avdrag på utlån -32 0 0 -55

Sum eksterne finansinntekter -33 416 -27 555 -17 655 -13 829

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 19 40 035 40 001 39 201 31 646

Tap finansielle instrumenter 9 0 0 0 3 909

Avdragsutgifter 19 58 345 58 346 61 214 50 567

Utlån 0 0 0 0

Sum eksterne finansutgifter 98 381 98 347 100 415 86 122

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 64 965 70 792 82 760 72 293

Motpost avskrivninger 15 -76 023 -76 051 -86 472 -72 305

Netto driftsresultat -6 752 22 736 22 392 -3 040

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -16 686 -16 686 0 -35 770

Bruk av disposisjonsfond 3 -38 499 -36 481 -31 831 -23 537

Bruk av bundne fond 3 -8 081 -3 170 -3 942 -12 656

Sum bruk av avsetninger -63 267 -56 338 -35 773 -71 964

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 4 038 4 038 3 855 5 303

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 3 31 653 21 941 3 955 39 318

Avsatt til bundne fond 3 9 454 7 622 5 571 13 696

Sum avsetninger 45 145 33 602 13 381 58 317

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -24 874 0 0 -16 686
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2.3 Driftsinntekter 
Sum driftsinntekter ble 1,8 mrd. Det er 37,3 mill. høyere enn revidert budsjett og 87,2 

mill. høyere enn i 2018. Veksten i inntektene er 5,1 %.  

 

 

 
 

 

Skatt og rammetilskudd fra staten 

Skatt og rammetilskudd er kommunens frie inntekter, dette er inntekter som 

kommunene fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og 

regler. Skatteinntektene utgjør om lag 40 % av kommunesektorens samlede inntekter. 

Skatteinntektene har derfor stor betydning for inntektsnivået i hver enkelt kommune. 

Gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet foretas det en delvis utjevning av 

forskjeller i skatteinntekter mellom skattesvake og skattesterke kommuner. Eidsvolls 

skatteinntekter er på 81,1 % av landssnittet og sum skatteinngang for landet har dermed 

stor betydning for de samlede frie inntektene. Etter inntektsutjevning ligger Eidsvoll på 

94,3 % av landssnittet. 
 
Totalt rammetilskudd for Eidsvoll kommune ble 708 mill., noe som er 40,2 mill. høyere 

enn i 2018 og 7,4 mill. høyere enn revidert budsjett. Skatteinngangen i Eidsvoll ble 645 

mill., 18,9 mill. mer enn i 2018 og 14,1 mill. høyere enn revidert budsjett. Eidsvoll fikk 

dermed en merinntekt på frie inntekter på til sammen 21,5 mill. ift. budsjett. Dette er 

engangsinntekter og vil ikke kunne finansiere varige økninger i driftsutgiftene. 

 

Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2019 anslått til 0,4 % for 

kommunene. Vekstanslagene ble oppjustert til 1,2 % i revidert nasjonalbudsjett (RNB) i 

mai. I forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 2020 ble anslaget på 

kommunesektorens skatteinntekter i 2019 oppjustert med ytterligere 4,9 mrd. til 3,8 % 

vekst for kommunene, begrunnet med bl.a. økende sysselsetting. Dette oppjusterte 

anslaget på skatt og ramme fra KS kom for sent til at det ble innarbeidet i økonomisk 

rapport 2. Skatteveksten for landet endte på 4,7 %, nesten 7 mrd. høyere enn anslått 

høsten 2018, og 1,4 mrd. høyere enn anslått høsten 2019.  

 

Forskuddstrekk fra arbeidsgivere utgjør hovedtyngden av skatteinntektene. Fra 2018 til 

2019 hadde kommunene en vekst i forskuddstrekk på 4,4 %. 
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Total skatte- og avgiftsinngang i Eidsvoll 

Tall i hele 1000 2019 2018  Endring i kr %- endring 

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift 292 908 271 606    7,84 % 

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift 644 526 617 306    4,41 % 

Fordelt til Fylkeskommunen 138 775 134 704    3,02 % 

Fordelt til Staten 757 948 710 018    6,75 % 

Fordelt til kommunen 645 345 626 457  18 888 3,02 % 

Videresending plassering mellom kommuner -931 -905      

Sum 2 478 573 2 359 186    5,06 % 

 

Skatteinngangen til kommunen har økt med 3,0 % (18,9 mill.) i 2019. I 2018 var 

økningen på 6,4 % (37,8 mill.). Kommunens andel av skatteinngangen er i all hovedsak 

skatt fra personlige skatteytere (lønnstakere, pensjonister og enkeltpersonforetak). 

Økningen i skatteinngangen for Eidsvoll kommune (3,0 %) er 1,7 % lavere enn 

kommunenes økning på landsbasis (4,7 %).  

 

Andre statlige overføringer 

Andre statlige overføringer omfatter integreringstilskudd, øremerkede tilskudd innen 

pleie og omsorg, skole og kultur samt rentekompensasjoner. Enkelte kommunale 

oppgaver er finansiert av øremerkede tilskudd fra staten. Gjennom øremerkede tilskudd 

velger staten en særskilt finansiering av utvalgte formål. Øremerkede midler som ikke 

blir benyttet til formålet må avsettes til fond for bruk senere år eller tilbakebetales. 

Merinntektene på 6,6 mill. ift. budsjett skyldes i sin helhet øremerkede tilskudd. 

 

Det har vært en økning fra opprinnelig til revidert budsjett på 7,4 mill. Tilskudd har blitt 

justert mot lønnsutgifter gjennom året for å sikre lettere budsjettoppfølging.   

 

Overføringer med krav til motytelser 

Overføringer med krav til motytelser er inntekter som kommunen mottar fra staten og 

andre, som skal finansiere utgifter helt eller delvis. Posten omfatter sykelønnsrefusjoner 

49,7 mill., refusjoner fra staten 49,5 mill., momskompensasjonsinntekter 29,8 mill. og 

refusjoner fra kommuner 20,1 mill. Refusjoner fra staten omfatter refusjon 

ressurskrevende tjenester, refusjon av fosterhjemsgodtgjørelse og ekstra stillinger 

barnevern samt ekstra tilskudd til bemanningsnorm i private barnehager. Refusjoner fra 

kommuner gjelder gjestebarn fra andre kommuner i Eidsvoll innenfor skole, barnehage 

og barnevern samt overføringer fra andre kommuner vedr. AØR der Eidsvoll er 

vertskommune. 

 

Sum overføring med krav til motytelser er 153,2 mill., 2,9 mill. mer enn forutsatt i 

revidert budsjett.  

 

Budsjettet er økt med 87,7 mill. fra opprinnelig til justert budsjett. 49,7 mill. av dette 

gjelder refusjoner sykelønn og foreldrepenger og budsjettøkningen er justert mot 

vikarlønn og kjøpevikarer. Refusjon fra staten er justert mot kjøp av tjenester til 

ressurskrevende brukere og lønnsutgifter. Momskompensasjonsinntekter er justert mot 

moms. Refusjon fra kommuner er justert mot lønnsutgifter. 

 

Andre salgs- og leieinntekter  

Andre salgs- og leieinntekter utgjør i hovedsak kommunale gebyrer; herunder vann, 

avløp og renovasjon (VAR), husleieinntekter og billettinntekter. Sum andre salgs- og 

leieinntekter utgjør 180,2 mill., 3,1 mill. mer enn forutsatt i revidert budsjett og 16,7 

mill. mer enn i 2018. 

 



Side 13 
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2019 

Det er en økning på 3,4 mill. fra opprinnelig til revidert budsjett. Inntektsøkningene har 

gått til utgiftsdekning innenfor de samme områdene. 

 

Brukerbetalinger 

Brukerbetalinger omfatter egenbetalinger for kommunale tjenester herunder 

oppholdsbetaling barnehage og SFO, institusjonsopphold og betaling for praktisk bistand. 

Sum brukerbetalinger er 64,2 mill., 1 mill. bedre enn forutsatt i revidert budsjett. 

Økningen fra opprinnelig til revidert budsjett på 3,9 mill. skyldes økte inntekter kjøp av 

sykehjemsplasser og økte matpenger. Økningen er justert mot tilsvarende utgifter. 

 

2.4 Driftsutgifter  
 

Sum driftsutgifter er 1,8 mrd. Dette er 13,6 mill. høyere enn revidert budsjett og 94,5 

mill. høyere enn i 2018. Veksten i utgiftene er 5,1 %.  

 

 
 

Lønn og sosiale utgifter 

Lønn og sosiale utgifter utgjør 60 % av driftsutgiftene og er økt med 5,2 % fra 2018.  

 

Det er en økning i lønnsutgifter fra opprinnelig til revidert budsjett på 60,3 mill. Dette 

skyldes hovedsakelig administrative justeringer av vikarutgifter som følge av refusjoner 

på sykelønn og foreldrepenger (se driftsinntekter) med 43 mill. Lønnsutgifter er også 

justert som følge av mottatte øremerkede tilskudd og bruk av øremerkede fond. Det er 

også justert fra lønn til kjøp av varer og tjenester der lønnsmidler har blitt benyttet til 

kjøp av vikartjenester. Justeringer av lønn som følge av politiske vedtak i økonomisk 

rapport 1 og 2 utgjør 8,4 mill. 

 

Mindreutgifter på lønn skyldes i hovedsak at det har vært vakanser i stillinger samt at det 

ikke har vært satt inn vikarer ved sykefravær. Skole har det største mindreforbruket på 

lønn med 5 mill. 

 

Det er et mindreforbruk på pensjon på 1,6 mill. mens det er et merforbruk på 

arbeidsgiveravgift på 1,9 mill., netto budsjettbalanse og en nedgang på 13,3 mill. fra 

2018. Samlet pensjonskostnad utgjør 87,6 mill. inkl. netto premieavvik på -15,5 mill. for 

begge pensjonsordningene (KLP og Statens pensjonskasse – SPK) og inkl. AØR. I 2018 

var samlet pensjonskostnad 108,4 mill. inkl. netto premieavvik på 7,8 mill.  

 

 

48 % 

12 % 

12 % 

18 % 

6 % 4 % 

Fordeling av driftsutgifter 2019 i % 

Lønnsutgifter

Sosiale utgifter

Kjøp av varer og tjenester som
inngår i kom tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter
kommunal tjenesteproduksjon
Overføringer

Avskrivninger
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Pensjon og premieavvik eks. AØR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pensjon KLP  81 263 72 930 75 084 63 086 84 479 86 251 

Pensjon SPK, lærere 15 027 14 732 14 805 15 356 14 496 16 319 

Netto premieavvik pensjon SPK og KLP -17 956 2 855 4 690 625 7 863 -15 587 

Periodisert pensjon, fordelinger utenom a-
melding 

725 102 45 -1 013 122 -160 

Sum pensjon og premieavvik pr. år 79 058 90 618 94 624 78 054 106 960 86 823 

 

De store variasjonene på pensjonsutgifter mellom de ulike årene skyldes blant annet at 

Eidsvoll kommune har ett års amortisering av premieavvik. Kommunen har i tillegg et 

premiefond i KLP som benyttes aktivt for å få redusert pensjonsutgiftene (jf. note 5 i 

årsregnskapet). Det er avvikende tall for 2017 og 2018 som skyldes periodisering mellom 

disse årene. Sett bort fra periodiseringen ville sum pensjon og premieavvik ha ligget på 

nivå med 2016 i 2017 og 2018. For 2019 ble det benyttet 17 mill. av fondet. For 2020 

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 inngår i kommunal tjenesteproduksjon 

Denne utgiftsposten utgjør 12 % av driftsutgiftene og omfatter blant annet vedlikehold, 

kjøpevikarer, energi, skyss kommunale brukere, utgifter knyttet til kommunens bilpark, 

inventar/utstyr, snøbrøyting, kurs, undervisningsmateriell etc.  

 

Utgiftsposten har et merforbruk på 11,2 mill. og er økt med 23,4 mill. fra 2018. Det er 

merforbruk knyttet til blant annet energi, kjøp av vikartjenester, lisenser, utstyr og skyss 

kommunale brukere. 

 

Det har vært en økning fra opprinnelig til revidert budsjett på 26,9 mill. Administrative 

justeringer skyldes blant annet at vakante lønnsmidler, mottatte tilskudd og økte 

brukerbetalinger har blitt benyttet til kjøpevikarer eller andre driftsutgifter. Justeringer 

som følge av politiske vedtak i økonomisk rapport 1 og 2 utgjør 10,2 mill. 18,4 mill. av 

justeringene gjelder kjøp av vikartjenester. 

 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter i kommunal tjenesteproduksjon 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon utgjør 18 % av 

driftsutgiftene og omfatter tilskudd til ikke-kommunale barnehager, kjøp av 

sykehjemsplasser, kjøp fra interkommunale selskap som DGI og ØRAS, kjøp av tjenester 

til ressurskrevende brukere samt gjesteelever.  

 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon har totalt sett 

budsjettbalanse i 2019 og er økt med 7,4 mill. fra 2018. 

 

Det er en økning fra opprinnelig til revidert budsjett på 9,2 mill. Kjøp av 

sykehjemsplasser har en budsjettøkning på 12,5 mill., mens reduserte utgifter 

gjestebarn barnehage og redusert tilskudd ikke-kommunale barnehager utgjør 2,9 mill. 

Budsjettøkninger som følge av politiske vedtak i økonomisk rapport 1 og 2 utgjør 6,9 

mill. 

 

Overføringer 

Overføringer utgjør 6 % av driftsutgiftene og omfatter blant annet bidrag til livsopphold, 

mva, overføringer til andre (private) og overføringer til staten og kommuner. 

 

Overføringer har et merforbruk på 9,6 mill. og er økt med 5,9 mill. fra 2018. 

Merforbruket er hovedsakelig knyttet til bidrag til livsopphold og kjøp fra staten 

barnevern.   

 

Det er en økning fra opprinnelig til revidert budsjett på 16,3 mill. Administrative 

justeringer skyldes i hovedsak at momskompensasjonsinntekter er justert mot moms 

(utgift) og at overføringer til andre er økt pga. økte tilskudd og overføringer fra stat og 
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fylke. Justeringer som følge av politiske vedtak i økonomisk rapport 1 og 2 utgjør 1,6 

mill. og gjelder i hovedsak økte overføringer til staten (institusjonsplasser barnevern). 

 

Avskrivninger 

Avskrivninger utgjør 4 % av driftsutgiftene og er økt med 3,7 mill. fra 2018.  

 

Avskrivninger ble 10,4 mill. lavere enn opprinnelig budsjett, hovedsakelig som følge av 

lavere fremdrift for kommunens investeringsprosjekter. 

 

2.5 Driftsresultat 
 

 
 

Brutto viser driftsresultatet differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter og kan 

sammenlignes med driftsresultat i private foretak. For 2019 ble det et negativt brutto 

driftsresultat på 4,3 mill. Revidert budsjett 2019 viser et forventet negativt resultat på 28 

mill. Årsaken til at brutto driftsresultat ble bedre enn forutsatt i budsjettet er 

hovedsakelig at skatt- og rammeinntekter ble høyere (se driftsinntekter). 

 

Netto driftsresultat er et av kommunesektorens viktigste nøkkeltall og sier noe om 

kommunens handlingsrom. For 2019 er netto driftsresultat 0,4 % av sum driftsinntekter 

eller 6,8 mill. Dette er 3,7 mill. bedre enn resultatet for 2018 og 29,5 mill. bedre enn 

revidert budsjett. Nøkkeltallet viser hvor mye kommunen kan disponere til avsetninger 

og egenfinansiering av investeringer. Også her er merinntekter fra skatt- og 

rammetilskudd forklaringen på at netto driftsresultat ble bedre enn forutsatt i budsjettet, 

i tillegg til merinntekter på finansområdet (se finans). 

 

Netto driftsresultat bør i henhold til anbefalinger fra fylkesmannen ligge på 3 % over tid 

(54 mill.), eller over 1,75 % (32 mill.) jf. teknisk beregningsutvalg (TBU). Eidsvoll har de 

to siste årene ikke hatt netto driftsresultat på nivå med noen av anbefalingene. 

 

Etter avsetninger er regnskapsmessig mindreforbruk 24,9 mill. mot 16,7 mill. i 2018.  

Merinntekter frie inntekter (skatt- og rammetilskudd) utgjør 21,5 mill. av 

regnskapsmessig mindreforbruk. 
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Nettoresultat på virksomhetene – regnskapsskjema 1B: 

 
Det er en økning fra opprinnelig til justert budsjett på 15,1 mill. som følge av endrede 

budsjettbehov i økonomisk rapport 1 og 2 (11,3 mill.) samt enkelte politiske vedtak (3,8 

mill).  

 

Virksomhetene har utøvd god budsjettdisiplin og har totalt sett et merforbruk på 2,6 mill. 

Tre av virksomhetene har merforbruk over resultatmålet på 1 %, to av virksomhetene (i 

tillegg til Politisk ledelse og Felles inntekter og utgifter) har mindreforbruk over målet på 

1 %. 

 

 Politisk ledelse har et mindreforbruk på 0,5 mill. pr. 31.12.2019, bedre enn forutsatt i 

økonomisk rapport 2. Det er mindreforbruk på flere poster. 

 Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk på 0,3 mill. pr. 31.12.2019. Før 

avsetning til disposisjonsfond innenfor rådmannens fullmakter, var det et 

mindreforbruk på 3,3 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at det ikke har blitt 

benyttet vikarer ved sykefravær/foreldrepermisjoner, økte gebyrinntekter og 

forsinket innfasing av Office 365.  

 Barnehage har budsjettbalanse pr. 31.12.2019. Før avsetning til disposisjonsfond 

innenfor rådmannens fullmakter, har virksomheten et mindreforbruk på 4,2 mill. 

Mindreforbruket før avsetning skyldes i hovedsak reduserte utgifter til gjestebarn, 

tilskudd til private barnehager, refusjon som følge av vedtak om redusert betaling og 

kostnader til barn med spesielle behov.  

 Skole har et totalt mindreforbruk på 0,6 mill. pr. 31.12.2019. Før avsetning til 

disposisjonsfond innenfor rådmannens fullmakter, var det et mindreforbruk på 1,1 

mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at det ikke har blitt satt inn vikarer ved alle 

fravær og at vikaren er billigere enn den som eier stillingen. 

 Familiens hus har et totalt merforbruk på 1,5 mill. pr. 31.12.2019. Før bruk av 

disposisjonsfond innenfor rådmannens fullmakter, var det et merforbruk på 1,8 mill. 

Merforbruket skyldes flere barn enn forutsatt i budsjettet på barnevern og 

mindreinntekter på refusjon fra staten. 

 Helse og bistand har et merforbruk på 2,2 mill. pr. 31.12.2019. Det var stor 

usikkerhet knyttet til merforbruk i økonomiske rapporter på grunn av økte 

brukerbehov. Merforbruket skyldes i hovedsak større tjenestebehov enn forutsatt for 

brukere som har flyttet i egen bolig. 

 Hjemmebaserte tjenester har et totalt mindreforbruk på 0,8 mill. pr. 31.12.2019. Før 

avsetning til disposisjonsfond innenfor rådmannens fullmakter, var det et 

mindreforbruk på 1,3 mill. Mindreforbruket skyldes at oppstart av kjøp av tjenester til 

brukerstyrt personlig assistenter (BPA) ble iverksatt senere enn forutsatt i budsjett i 

økonomisk rapport 2. 

Regnskap Just.budsj. Avvik rsk.- Oppr.budsj. Regnskap 

2019 2019 just.budsj. 2019 2018

Politisk ledelse 10 603 11 134 -531 11 134 9 735

Sentraladministrasjonen 95 588 95 871 -283 97 603 90 156

Barnehage 218 312 218 312 -0 223 590 210 384

Skole 281 639 282 208 -569 276 830 267 671

Familiens hus 80 758 79 248 1 510 74 425 75 737

Helse og bistand 172 151 169 912 2 239 166 917 152 920

Hjemmebaserte tjenester 108 342 109 126 -784 100 942 99 773

Vilberg kompetansesenter HO 186 986 180 685 6 300 159 254 166 409

NAV 43 597 43 597 0 42 448 40 082

Kultur 33 883 34 855 -972 36 548 35 609

Kommunalteknikk 36 063 36 981 -918 36 015 34 942

Kommunal forvaltning 13 540 13 463 77 12 791 12 076

Eiendomsforvaltning 76 632 76 376 256 72 995 69 484

Felles inntekter og utgifter -63 502 -59 820 -3 682 -34 680 -35 741

Sum drift 1B 1 294 591 1 291 947 2 645 1 276 811 1 229 238

Virksomhet
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 Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg har et totalt merforbruk på 6,3 mill. 

pr. 31.12.2019. Forutsetningen om innsparing i vikarutgifter siste tertial på grunn av 

ledige plasser lot seg ikke gjennomføre fullt ut, blant annet på grunn av senere 

oppstart av nye sengeplasser og økt pasientpågang mot slutten av året. 

 NAV har budsjettbalanse pr. 31.12.2019. Før bruk av disposisjonsfond innenfor 

rådmannens fullmakter, hadde virksomheten et merforbruk på 1,7 mill. Merforbruket 

før bruk av disposisjonsfond skyldes økning i utgifter til økonomisk sosialhjelp. 

 Kultur har et mindreforbruk på 1 mill. pr. 31.12.2019. Før avsetning til 

disposisjonsfond innenfor rådmannens fullmakter, hadde virksomheten et 

mindreforbruk på 1,8 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at det ikke har vært 

satt inn vikarer ved alle fravær og økte billettinntekter. 

 Kommunalteknikk har et totalt mindreforbruk på 0,9 mill. pr. 31.12.2019 etter 

selvkostoppgjør. Før avsetning til disposisjonsfond innenfor rådmannens fullmakter, 

var det et mindreforbruk på 1,4 mill.  

 Kommunal forvaltning har et merforbruk på 0,1 mill. pr. 31.12.2019. Før bruk av 

disposisjonsfond innenfor rådmannens fullmakter hadde virksomheten et merforbruk 

på 0,3 mill. Dette kan tilskrives avsetning til Mjøsreguleringsfondet på 0,4 mill. som 

skulle vært bokført under finans. Korrigert for avsetningen ville virksomheten hatt en 

mindreforbruk på 0,3 mill. 

 Eiendomsforvaltningen har et totalt merforbruk på 0,3 mill. pr. 31.12.2019. Dette er 

nær budsjettbalanse. 

 Felles inntekter og utgifter har et totalt mindreforbruk på 3,7 mill. pr. 31.12.2019 

som i hovedsak skyldes endringer på pensjonsområdet. 

 

Det vises for øvrig til avviksforklaringer på de ulike virksomhetene.  
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2.6 Finans  
 

 
 
Finansområdet har et mindreforbruk på 27,5 mill. pr. 31.12.2019. Dette skyldes i 

hovedsak merinntekter for skatt og rammetilskudd (kap. 2.3) på til sammen 21,5 mill. 

 

E-verksfondet hadde et godt år og fikk en avkastning på 13,3 mill., 3,3 mill. høyere enn 

budsjettert. 

 

I tillegg ble renteinntekter på bankinnskudd 2,2 mill. høyere enn budsjettert. 

 

Det er budsjettert med 0,4 mill. i avsetning til Mjøsreguleringsfondet, avsetningen ble 

ført under Kommunal forvaltning og medførte dermed et tilsvarende mindreforbruk under 

finans. 

 

 

Finansrapport 
 

Ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål 

Størstedelen av ledig likviditet til driftsformål er plassert som innskudd i bank. 

Kommunens hovedbankavtale gir en innskuddsrente på 3 mnd. NIBOR + 0,36 %. For 

innskudd overskytende 400 mill. er renten 3 mnd. NIBOR.  I tillegg er det plassert 

overskuddslikviditet hos andre banker.  

 

 

Bankinnskudd og betingelser 
1.1.2019 30.4.2019 31.8.2019 31.12.2019 

Saldo Rente Saldo Rente Saldo Rente Saldo Rente 

Danske bank  393 853 1,63 %  437 865 1,73 %  297 703 2,00 %  373 404 2,20 % 

Statsbygd sparebank  25 144 1,87 %  25 305 2,00 %  25 491 2,09 %  25 691 2,29 % 

Surnadal sparebank  25 144 1,87 %  25 305 2,00 %  25 488 2,24 %  25 683 2,29 % 

Grong sparebank  25 120 1,87 %  25 282 2,00 %  25 467 2,24 %  25 659 2,24 % 

Gjensidige bank  102 329 1,82 %  102 329 1,95 %  102 329 2,19 %  104 483 2,39 % 

Sparebanken 1 Nordvest      50 000 1,85 %  50 000 2,09 %  50 864 2,29 % 

Orkla Sparebank      50 000 1,86 %  50 000 2,10 %  50 868 2,30 % 

Sum bankinnskudd/gjennomsnittsrente  571 590 1,70 %  716 086 1,81 %  576 477 2,08 %  656 653 2,25 % 

 

Figuren under viser utviklingen for kommunens bankinnskudd i 2019 og 2018. 

Gjennomsnittlige bankinnskudd i 2019 er 676 mill., det er budsjettert med et 

gjennomsnitt på 500 mill.  

 

Finans
Regnskap 

2019

Rev. bud. 

2019 Avvik i kr

Rsk i % av 

rev. bud.

Oppr. bud. 

2019

Regnskap 

2018

Driftsinntekter -1 357 454 -1 336 051 -21 403 102 % -1 336 051 -1 298 278

Lønn/sosiale utg 0 0 0 0 0

Andre driftsutgifter 0 0 0 0 0

Brutto driftsresultat -1 357 454 -1 336 051 -21 403 102 % -1 336 051 -1 298 278

Netto finans/avsetninger 37 988 44 104 -6 116 86 % 59 239 52 354

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk -1 319 466 -1 291 947 -27 519 102 % -1 276 811 -1 245 924
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Det ble i juli plassert 50 mill. i pengemarkedsfondet Pluss likviditet II.  

Pengemarkedsfond 9.7.2019 31.12.19 Avkastning  Avkastning i prosent 

PLUSS Likviditet II, Fondsforvaltning AS  50 000  50 428  428 0,86 % 

 

Plassering av ledig likviditet er innenfor finansreglementets bestemmelser. 

 

Låneportefølje (1000 kr) 

 

Lån/ISIN Långiver/motpart 31.12.2018 Nytt låneopptak Refinansiering Avdrag 31.12.2019 

Obligasjoner 
      10735004 Dnb  157 887 

   
 157 887 

10824949 Danske bank  250 000 
   

 250 000 

10830458 Nordea  250 000 
   

 250 000 

20180074 Kommunalbanken  250 000 
   

 250 000 

20190387 Kommunalbanken 
 

 47 261  250 000 - 47 261  250 000 

Sum obligasjoner    907 887  47 261  250 000 - 47 261  1 157 887 

Sertifikater 
      10844053 Dnb 

 
 150 000 - 150 000 

 
  

10864911 Danske bank 
 

 100 000 
  

 100 000 

20180347 Kommunalbanken  250 000 
 

- 250 000 
 

  

20180457 Kommunalbanken  250 000 
 

- 250 000 
 

  

20190035 Kommunalbanken 
  

 250 000 
 

 250 000 

20190221 Kommunalbanken 
  

 150 000 
 

 150 000 

Sum sertifikater    500 000  250 000 - 250 000    500 000 

Ordinære lån 
      113507891 Husbanken  919 

 
  - 230  689 

115143455 Husbanken  1 705 
 

  - 87  1 618 

20160449 Kommunalbanken  279 964 
 

  - 10 768  269 196 

Sum ordinære lån    282 588     - 11 085  271 504 

Sum investeringslån    1 690 475  297 261   - 58 345  1 929 391 

       Sum formidlingslån    248 538  50 000   - 8 405  290 133 

       
Sum lånegjeld    1 939 014  347 261   - 66 750  2 219 524 
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Nøkkeltall (1000 kr) Krav finansreglement 31.12.2018 30.4.2019 31.8.2019 31.12.2019 

Samlet lånegjeld (1000 kr.)   1 939 014 2 130 071         2 128 499          2 219 524  

Største enkeltlån  Maks 25 % av lånegjeld 14,44 % 12,89 % 12,90 % 12,13 % 

Låneforfall innen 12 mnd. - 25,79 % 30,52 % 42,28 % 35,06 % 

Gjennomsnittlig rente låneportefølje - 1,80 % 1,77 % 1,88 % 2,07 % 

Markedsrente - 5 års swap   1,74 % 1,85 % 1,47 % 1,92 % 

Markedsrente - 3 mnd NIBOR   1,27 % 1,40 % 1,64 % 1,84 % 

Gjennomsnittlig løpetid lån - 6,4 år 5,8 år 5,7 år 6,0 år 

Restgjeld selvkostinvesteringer   427 429 427 429 427 429 473 254 

Restgjeld startlån   248 538 295 116 293 624 290 133 

Beregningsgrunnlag rentekomp   99 876 99 876 99 876 96 053 

Lånegjeld til vurdering rentesikring   1 163 174 1 307 650 1 307 570 1 360 084 

Fastente > 1 år   542 887 542 887 642 887 922 400 

Fastrenteandel > 1 år Minimum 20 %, maks 80 % 46,67 % 41,52 % 49,17 % 67,82 % 

Durasjon Minimum 0,5 år, maks 5 år 3,0 år 2,7 år 3,2 år 5,2 år 

 

Andel av lånegjeld som forfaller innen 12 mnd. utgjør 35,06 %. Utviklingen fra 2018 med 

bedre betingelser for lån med lengre løpetider og lavere kredittmarginer, har fortsatt inn i 

2019. Det vurderes derfor å øke andelen av lån med lengre løpetider i låneporteføljen. 

Ellers bidrar god spredning på forfallene og god likviditet til at refinansieringsrisikoen 

anses å være akseptabel.  

 

Durasjon (gjennomsnittlig rentebindingstid) på 5,2 år er utenfor finansreglementets 

rammer på maksimalt 5 år. Dette skyldes inngåtte fastrenteavtaler hos Husbanken. 

Avviket er lukket i 2020. 

 

Bortsett fra nevnte avvik er låneporteføljen sammensatt i henhold til finansreglementets 

bestemmelser. 

 

 
 

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 januar 2019 ble en fastrenteavtale hos Husbanken terminert, dette ga en 

gevinst/underkurs på 0,5 mill.  
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I juni ble det inngått en 100 mill. rentebytteavtale på elleve år hvor kommunen skal 

betale en fastrente på 1,93 %. 

 

I oktober ble det inngått fastrenteavtaler hos Husbanken, hvorav 130,6 mill. med 10 års 

fastrente på 1,99 % og 148,9 mill. med 20 års fastrente på 2,29 %. 

 

E-verksfondet (langsiktige finansielle aktiva) 

Med langsiktige finansielle aktiva menes midler som er atskilt fra kommunens midler 

beregnet for driftsformål. Lovverket åpner for at i forvaltningen av langsiktige finansielle 

aktiva kan kommunen godta noe høyere finansiell risiko og eventuelt lavere likviditet i 

bytte mot muligheten for en høyere avkastning på lengre sikt. Det må likevel ikke tas 

finansiell risiko som anses som vesentlig (sett i forhold til kommunens økonomiske evne 

til å bære risiko). Kommunens langsiktige finansielle aktiva består av e-verksfondet og 

avkastning fra dette. 

 

I 1. tertial ble alle plasseringene tilhørende e-verksfondet flyttet til KLP 

kapitalforvaltning. Aksjeplasseringer er gjort i fondet KLP Framtid. Fondet er et 

kombinasjonsfond bestående av underliggende indeksfond. 20 % av fondet er plassert i 

norsk indeksfond og 80 % i utenlandske indeksfond. Av de utenlandske fondene er 50 % 

valutasikret. Renteplasseringer er gjort i KLP nåtid som er et 100 % valutasikret 

kombinasjonsfond bestående av ulike rentefond hos KLP. 

 

Plasseringer 1.1.2019 31.12.2019 Avkastning Avkastning i % Indeks 

Aksjefond (KLP Framtid) 48 213 58 294 10 097 20,94 % 23,38 % 

Obligasjoner (KLP Nåtid) 95 457 98 670 3 213 3,37 % 2,18 % 

Totalt 143 670 156 964 13 311 9,26 % 7,93 % 

Indeks aksje- og obligasjonsfond: KLP kombinasjonsindeks. Avkastning for 2019 er ikke sammenlignbar med 
indeks da e-verksmidlene ble flyttet til KLP Kapitalforvaltning i april.   

 

Plasseringer Ramme finansreglement 1.1.2019 31.12.2019 

Aksjefond Strategi 40 % - Min 30 %, maks 50 % 33,56 % 37,14 % 

Rentepapirer Strategi 60 % - Min 50 %, maks 70 % 66,44 % 62,86 % 

 

E-verksfondet har en samlet verdiøkning på 13,3 mill. i 2019 og er sammensatt i henhold 

til finansreglementets bestemmelser.  

 

Det er ikke inngått derivatavtaler siden forrige rapportering. 

 

Stresstest 

Aktiva/passiva 
Balanse mill. kr 
31.12.2019 

Endringsparameter Durasjon 
Beregnet effekt 
driftsregnskap mill. kr. 

Gjeld med flytende rente 1298 1 %   -13 

Gjeld med fast rente 922 

  

  

Samlet bruttogjeld 2 220     -13 

Selvkostinvesteringer gebyrfinansiert 473 1 % 

 

5 

Rentekompensasjon Husbanken 96 1 % 

 

1 

Startlån 217 1 % 

 

2 

Bankinnskudd 657 1 % 

 

7 

Pengemarkedsfond 50 1 % 

 

1 

Samlet utlån, innskudd og kompensasjoner 1 493 1 %   15 

Netto gjeld eksponert for renteendring 195 1 %   2 

Langsiktige finansielle aktiva/e-verksfondet 
   

  

Obligasjoner 99 1 % 2 -2 
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Aktiva/passiva 
Balanse mill. kr 
31.12.2019 

Endringsparameter Durasjon 
Beregnet effekt 
driftsregnskap mill. kr. 

Norske aksjefond 12 -30 % 

 

-3 

Utenlandske aksjefond 46 -20 % 

 

-9 

Netto valutaposisjon 23 -10 % 

 

-2 

Mulig tap       -16 

 

Stresstesten viser at kommunen i liten grad vil være eksponert for endringer i renten 

innenfor 12 mnd. For kommunens langsiktige finansielle aktiva vil derimot 

konsekvensene bli større, et markert fall i aksjemarkedet gir betydelige tap. Flyttingen av 

aksjeplasseringene til KLP Framtid gir noe lavere risiko enn tidligere, med lavere vekting i 

norske aksjer og 50 % valutasikring på utenlandske aksjefond. 

 

Durasjon (gjennomsnittlig rentebindingstid) for kommunens innlån på 5,2 år er utenfor 

finansreglementets rammer på maksimalt 5 år. Dette skyldes inngåtte fastrenteavtaler 

hos Husbanken. Avviket er lukket i 2020. 

 

Bortsett fra nevnte avvik er finansforvaltningen innenfor finansreglementets rammer.  

 

Forvaltningen av ledig likviditet og gjeld tar først og fremst sikte på 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 akseptabel og at man har fått 

store besparelser i forhold til risikoen.  

 

Forvaltningen av e-verksfondet legger opp til moderat risiko. For å kunne oppnå en 

tilfredsstillende avkastning og målet om å opprettholde kjøpekraften på sikt, er det 

nødvendig å ta noe mer risiko. 
 

Utvikling i 2020 

Koronakrisen i 2020 gjør at kommunen vil gjennomgå en stresstest i praksis. 

Konsekvensen for finansområdet er i første rekke kraftig fall for kommunens aksje- og 

renteplasseringer i e-verksfondet. Dette vil påvirke netto driftsresultatet negativt, men 

siden hele e-verksfondet er disposisjonsfond/fri egenkapital vil det være mulig å dekke 

opp tapet med bruk av disposisjonsfond. Kommunen står dermed godt rustet til å møte 

tap i som følge verdifall for e-verksfondet. 

 

Dårlig likviditet i markedet vil også føre til større refinansieringsrisiko og vesentlig høyere 

kredittmarginer ved nye låneopptak og refinansieringer. For refinansieringer er det 

budsjettert med 3 mnd. Nibor + 0,30 % (kredittmargin) i 2020. En må påregne langt 

høyere kredittmarginer ved refinansiering av kommunens to gjenstående forfall i 2020, 

men budsjettkonsekvensene er ventet å være begrenset. En må allikevel forvente at 

krisen vil ha en langvarig effekt for kredittmarginene og at konsekvensen vil ha større 

effekt for påfølgende år i handlingsplanen. 
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2.7 Investeringsregnskapet  

  
 
Sum investeringer i anleggsmidler i 2019 er 314 mill. mot revidert budsjett på 367 mill. 

Mindreutgiftene på 53 mill. skyldes forsinket framdrift på investeringsprosjekter innenfor 

flere områder. For kommentarer av enkeltinvesteringer vises det til kapittel 4 og vedlegg 

«Detaljert investeringsoversikt».  

 

Udekket i 2018 er vedtatt innarbeidet i regnskapet 2019.  
 

Note Regnskap 2019 Just budsj 2019 Oppr budsj 2019

Regnskap 

2018

i 1000 kr.

INVESTERINGSINNTEKTER
Salg av driftsmidler og fast eiendom -11 914 -11 671 -10 000 -7 751

Andre salgsinntekter -179 0 0 -59

Overføringer med krav til motytelse -275 0 0 -378

Kompensasjon for merverdiavgift -41 245 -41 947 -86 357 -56 341

Statlige overføringer -47 325 -47 569 -48 169 -15 403

Andre overføringer -20 228 -5 200 -5 100 -14 677

Renteinntekterog utbytte -1 0 0 0

Sum inntekter -121 168 -106 387 -149 626 -94 608

INVESTERINGSUTGIFTER
Lønnsutgifter 5 181 0 0 4 968

Sosiale utgifter 1 613 0 0 1 626

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 263 958 366 892 483 698 268 299

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0 0 0 0

Overføringer 43 245 550 950 56 489

Renteutgifter og omkostninger 11 0 0 715

Fordelte utgifter 0 0 0 0

Sum utgifter 314 008 367 442 484 648 332 096

FINANSUTGIFTER
Avdrag på lån 8 405 7 500 7 500 8 894

Utlån 25 456 35 316 50 000 86 760

Kjøp av aksjer og andeler 3 408 3 408 3 855 4 130

Dekning av tidligere års udekket 14 684 14 684 0 0

Avsetninger til ubundne investeringsfond 3 0 0 0 205

Avsetninger til bundne fond 3 15 683 0 0 8 885

Sum finansieringstransaksjoner 67 637 60 908 61 355 108 874

Finansieringsbehov 260 478 321 963 396 377 346 362

FINANSINNTEKTER
Bruk av lån 19 -232 350 -309 921 -385 022 -306 981

Mottatte avdrag på utlån -23 586 -7 500 -7 500 -17 779

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Overføringer fra driftsregnskapet -4 038 -4 038 -3 855 -5 303

Bruk av disposisjonsfond 3 -300 -300 0 -480

Bruk av ubundne investeringsfond 3 -203 -203 0 -8

Bruk av bundne fond 0 0 0 -1 126

Sum finansiering -260 478 -321 963 -396 377 -331 677

Udekket / udisponert 0 0 0 14 684
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2.8 Balanseregnskapet  

 
 

Note Regnskap 2019 Regnskap 2018

i 1000 kr.

EIENDELER

(A) Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg 16 2 142 877 1 932 607

Utstyr, maskiner og transportmidler 16 97 225 75 552

Utlån 217 389 215 660

Aksjer og andeler 49 266 45 857

Pensjonsmidler 5 1 588 230 1 486 311

Sum anleggsmidler 4 094 987 3 755 987

(B) Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer 112 965 103 790

Premieavvik 5 26 023 10 597

Aksjer og andeler 9 58 294 48 200

Sertifikater 0 0

Obligasjoner 9 149 099 95 457

Kasse, postgiro, bankinnskudd 688 703 600 899

Derivater 0 0

Sum omløpsmidler 1 035 084 858 943

SUM EIENDELER (A + B) 5 130 070 4 614 930

EGENKAPITAL OG GJELD

(C) EGENKAPITAL
Disposisjonsfond 3 -311 994 -319 140

Bundne driftsfond 3 -43 156 -41 784

Ubundne investeringsfond 3 -27 645 -27 849

Bundne investeringsfond 3 -64 986 -49 303

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) -10 085 -10 085

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 15 538 15 538

Regnskapsmessig mindreforbruk -24 874 -16 686

Regnskapsmessig merforbruk 0 0

Udisponert i investeringsregnskapet 0 0

Udekket i investeringsregnskapet 0 14 684

Kapitalkonto 4 -343 473 -236 648

Sum egenkapital -810 675 -671 272

(D) GJELD

Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser 5 -1 802 021 -1 735 445

Ihendehaverobligasjonslån 19 -1 157 887 -907 887

Sertifikatlån 19 -500 000 -500 000

Andre lån 19 -561 637 -531 127

Sum langsiktig gjeld -4 021 545 -3 674 459

Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån 0 0

Annen kortsiktig gjeld -297 851 -266 910

Premieavvik 5 0 -2 289

Sum kortsiktig gjeld -297 851 -269 199

Sum gjeld -4 319 396 -3 943 658

SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) -5 130 070 -4 614 930

(E) MEMORIAKONTI
Ubrukte lånemidler 270 031 155 120

Andre memoriakonti 7 348 6 896

Motkonto for memoriakontiene -277 379 -162 016

SUM MEMORIAKONTI 0 0
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Eiendeler 
 
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 4 095 mill.  

 

Omløpsmidler består av bankinnskudd, kortsiktige fordringer, aksjer og obligasjoner som 

benyttes i aktiv forvaltning i tillegg til premieavvik pensjon. Bankinnskudd utgjorde 689 

mill. mot 601 mill. i 2018. Ubrukte lånemidler inngår i bankinnskudd med 270 mill.  

 

Nedenfor vises utvikling av kortsiktige fordringer i kommunen som gjelder kommunale 

krav gjennom faktureringssystemet med restanser de ulike år.   

 

 
 

Det er endringer i «Restanse kommunale krav pr. 31.12» alle områder, og totalt sett er 

økningen stor i forhold til «Forfalte restanser før avskrivning». De største avvikene på 

forfalte restanser er kommunale avgifter på 4,3 mill. som skyldes endringer i utsendelse 

av faktura for kommunale avgifter.  

 

Økning i salgsinntekter skyldes blant annet økte inntekter Råholt bad og kulturlokaler. 

 

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. 

 

Kemnerkontoret byttet fagsystem fra 1.7.2019. Statistikkfunksjonen i nytt fagsystem 

revideres og løsningsgrad er ikke tilgjengelig. Endring av kundenummer på alle 

boenheter i kommunen der gamle avtalegiroer ble ugyldige og innføring av digitale 

fakturaer gjennom svarUt, medførte nær firedobling av utsendte inkassovarsler for 3. 

kvartal og ekstraarbeid for kemnerkontoret. 

 

Kommunale eiendomsgebyrer er det største området innenfor kommunal innkreving. I 

innkrevingsarbeidet brukes legalpant, særnamskompetanse i tillegg til 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 2016 2017 2018 2019 

Begjæringer sendt Namsmann 
Herav antall fravikelser av bolig 

81 
(3) 

90 
(5) 

68 
(5) 

71 
(5) 

FORFALTE RESTANSER OG AVSKRIVNINGER PÅ KOMMUNALE AVGIFTER, LEIER M.M.

(hele 1000 kr) 2015 2016 2017 2018 2019

Pr dato 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19

Restanse kommunale krav  31.12. 16 779 16 583 18 507 22 769 25 849

Forfalte restanser før avskrivning 12 421 9 747 10 815 10 551 17 997

Avskrivninger   * 1 239 1 173 735 906 1 117

Forfalte restanser etter avskrivninger 11 181 8 573 10 080 9 645 16 879

Salgsinntekter 191 450 200 038 214 765 223 832 244 402

Endring i % i forfalte restanser etter årets avskrivning 28,6 % -23,3 % 17,6 % 12,5 % 67,5 %

Avskrivning i % av salgsinntekter 0,6 0,6 0,3 0,4 0,5

Aktiv restanse i  % av salgsinntekter 5,8 % 4,3 % 4,7 % 4,3 % 6,9 %

* Avskrivninger skjer i faktureringssystemet året etter at avskrivningen er bokført i regnskapet.
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Utleggstrekk (særnamskomp) 114 124 142 99 

Betalingsavtaler 19 16 16 16 

Begjæringer om tvangssalg sendt til 
tingretten (særnamskomp) 

10 4 7 10 

 
Fondsmidler 

Fondsmidlene er, sammen med kommunens mindreforbruk og kapitalkonto, kommunens 

egenkapital.  

 

Bundne driftsfondene utgjør 43,2 mill. og midlene kommer fra selvkostfond og 

øremerkede midler. Bundne investeringsfond, som utgjør 65 mill., er i stor grad 

innbetalte avdrag på startlånene. De bundne fondene kan ikke disponeres av 

kommunestyret. 

 

Ubundne investeringsfond på 27,6 mill. er i hovedsak midler til investeringer slik som 

kapital-, bolig- og tomtefond samt momskompensasjon investeringer. 

 

Disposisjonsfondet er et fritt fond på 312 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 9,7 mill. av 

disposisjonsfondet, jf. note 3. 

 

Ubenyttede avsatte midler til merket disposisjonsfond i 2018 innenfor rammen av skjema 

1B er overført udisponerte fondsmidler med 2,4 mill. i 2019. Ubrukt øremerket fond fra 

før 2007 på 0,03 mill. er overført udisponerte fondsmidler. Udisponerte fondsmidler 

utgjør 90,7 mill. pr. 31.12.2019. 

 

Kommunens kapitalkonto er på 343 mill. i 2019. Dette er en økning fra 2018 på 107 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 347 mill. til 4,02 mrd. i 2019. Pensjonsforpliktelser inklusiv 

arbeidsgiveravgift utgjør 1,80 mrd. av dette. Tabellen under viser utviklingen i langsiktig 

gjeld. Det vises til note 19 i regnskapet for fordeling mellom formidlingslån/startlån og 

investeringslån. 
 

Langsiktig gjeld 

Tall i 1000 kr 31.12.2019 31.12.2018 

Lånegjeld 2 219 524 1 939 014 

Pensjonsforpliktelser 1 775 510 1 704 560 

Arbeidsgiveravgift netto pensjonsforpliktelse 26 511 30 885 

Sum langsiktig gjeld 4 021 545 3 674 459 
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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. 

Økningen fra 2018 til 2019 kan forklares med økning i ubrukte lånemidler. 

 

 
 

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/sum kortsiktig gjeld) bør være større enn 1. Ut i fra anbefalingene for 

likviditetsgrad har kommunens likviditet vært tilfredsstillende de siste årene. Ubrukte 

lånemidler er inkludert i likvide midler og mest likvide midler. Hensyntatt ubrukte 

lånemidler er det en reduksjon i likviditetsgrad 2 fra 2018 til 2019 (kasse/bankinnskudd 

eks. ubrukte lånemidler/sum kortsiktig gjeld), men fremdeles innenfor anbefalingene. 

 

Årstall 2015 2016 2017 2018 2019 

Likviditetsgrad 1 2,8 2,8 2,9 3,2 3,5 

Likviditetsgrad 2 1,7 1,6 1,9 2,2 2,3 

Likviditetsgrad 2 eks. ubrukte lånemidler 1,3 1,3 1,6 1,7 1,4 
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2.9 Nøkkeltall og økonomisk utvikling  
 

Langsiktig økonomisk utvikling 

 

 
 

Figuren over viser utvikling i netto driftsresultat for regnskap 2015 til 2019 og 

handlingsplan 2020 til 2023. Det har vært en svak trend for kommunens viktigste 

nøkkeltall, en trend som ikke er bærekraftig.  

 

Netto driftsresultat ble 1,7 % bedre enn budsjettert i 2019 i forhold til brutto 

driftsinntekter, som i all hovedsak skyldes merskattevekst for landet og meravkastning 

for kommunens e-verksfond. Dette er engangsinntekter og vil ikke kunne finansiere 

varige økninger i driftsutgiftene. 

 

Selv med innføring av eiendomsskatt fra 2020 forventes fortsatt svak resultatutvikling og 

det er ikke ventet resultatbalanse før i 2022. Det er lagt opp til å bruke av oppsparte 

midler (disposisjonsfond) fra tidligere år for å dekke opp negativt netto driftsresultat i 

handlingsplanen. 

 

 
I «netto lånegjeld» er kun lån til kommunens investeringer benyttet, Husbankens startlån-ordning er holdt utenfor. 
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Netto lånegjeld var svakt fallende fra årene 2015 til 2017, men har siden steget og 

utgjør over 100 % av driftsinntektene i 2019. Til tross for økende lånegjeld har fallende 

renter og inntektsvekst ført til at kommunens handlingsrom har vært lite påvirket i 

perioden 2015 til 2019. I handlingsplanen for 2020 til 2023 er det lagt opp til en kraftig 

vekst i netto lånegjeld, den vil utgjøre 165 % i 2023. Dette kombinert med en forventet 

lavere inntektsvekst fører til at kommunens handlingsrom i større grad blir påvirket. Noe 

av veksten i lånegjeld skal finansiere selvkostinvesteringer og vil således ikke påvirke 

handlingsrommet for kommunen, men vil like fullt være en byrde for kommunens 

innbyggere og måtte dekkes opp gjennom gebyrer.  

 

 

 
 

Disposisjonsfondet er kommunens frie egenkapital og består hovedsakelig av oppsparte 

midler fra tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk og e-verksfondet. Fondet er 

viktig bufferkapital for å kunne møte uforutsette hendelser på driftssiden og viktig for 

kommunens evne til å ta finansiell risiko. 

 

De gode driftsresultatene i 2015 til 2017 ble i stor grad benyttet til å styrke kommunens 

disposisjonsfond og økte til over 18 % i løpet av disse årene. Ved utgangen av 2019 

utgjør disposisjonsfondet 17,2 % før regnskapsmessig mindreforbruk er disponert.  

 

I handlingsplanen er det lagt opp til en nedtrapping av disposisjonsfondet til 12 % i 

2023. Dette er under kommunens målsetning om disposisjonsfond på 17 %. 

 

Utvikling i sentrale nøkkeltall 

Understående tabeller baserer seg på data hentet fra KOSTRA, oppgitte tall er konserntall 

(inkl. kommunale foretak, interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper), 

slik at disse tallene vil avvike noe fra kommunens egne tall isolert sett som er 

kommentert ellers i årsmeldingen. Hvis det skal være sammenligningstall, må man 

benytte konserntallene. De understående tabellene baserer seg på foreløpig KOSTRA-

rapportering pr. 15. mars.  
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Netto driftsresultat ligger i 2019 på 0,9 % (0,6 % i 2018) av brutto driftsinntekter. Dette 

er et konserntall (inkl. IKS og IS) og gir uttrykk for et bedre resultat enn kommunens 

isolerte resultat på 0,4 % (0,2 % i 2018). Fylkesmannens anbefaling er at kommunene 

bør ligge på 3 % over tid. Kommunen ligger under alle sammenligningsgrupper, og har 

hatt en negativ utvikling de siste årene. Fra 2018 til 2019 er det en svak bedring av 

netto driftsresultat. 

 

 

 
 

Langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser er i 2019 på 121,7 % av brutto 

driftsinntekter. Dette nøkkeltallet omfatter all gjeld og er ikke korrigert for utlån. 

Økningen i lånegjeld ift. driftsinntektene har økt de siste årene og kommunen ligger over 

alle sammenligningsgruppene. Tatt i betraktning kommunens vedtatte investeringsplan 

vil denne utviklingen fortsette.  
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Brutto investeringsutgifter i % av brutto driftsinntekter har hatt en liten reduksjon fra 

2018 til 2019, noe som kan skyldes forsinket fremdrift på flere av 

investeringsprosjektene. Eidsvoll lå i 2019 lavere enn Akershus, men høyere enn 

KOSTRAgruppe 13 (KG13) og landet. 

 

 

 
 

Frie inntekter er inntekter fra skatt og rammetilskudd. Disse midlene har ingen bindinger 

i forhold til lov og forskrifter. I 2018 utgjorde dette kr. 51 931 pr. innbygger, i 2019 kr. 
53 198 pr. innbygger. Eidsvoll ligger lavere enn alle sammenligningsgruppene.  

 

 

 
 

Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger i Eidsvoll har økt de siste årene. I 2019 er Eidsvoll 

lavere enn sammenligningsgruppene.  

 

Sett opp mot frie inntekter som også skal finansiere renter og avdrag, har netto lånegjeld 

pr. innbygger fra 2016 økt forholdsvis mer enn frie inntekter pr. innbygger.  
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Overordnet vurdering av kommunens økonomiske stilling og resultat 

Netto driftsresultat har i de siste årene hatt en negativ utvikling samtidig som 

lånegjelden har økt, noe som også fremgår av understående figur. 

 

 
 

Eidsvoll har lave driftsutgifter, i 2018 var det bare elleve kommuner som hadde lavere 

samlede behovskorrigerte netto driftsutgifter. Dette gjør at innsparingspotensialet for å 

bedre netto driftsresultat er vanskeligere enn for kommuner med et høyt kostnadsnivå.  

 

Eidsvoll har som konsekvens av dette innført eiendomsskatt fra 2020. Til tross for 

innføring av eiendomsskatt, viser netto driftsresultat en negativ utvikling både i 2020 og 

2021.   

 

Eidsvolls disposisjonsfond gjør at kommunen kan møte utforutsette utfordringer til tross 

for lave netto driftsresultat i nærmeste fremtid. 

 

 

Foreløpige KOSTRA-tall pr. 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.  

 

Tall for tjenesteproduksjon og brukere innen omsorgstjenestene rapporteres til 

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Helsedirektoratet eier og administrerer 

KPR. Tall basert på data fra KPR er ikke med i KOSTRA-publiseringen 15. mars.   

 

 
Andel  barn i barnehage er redusert fra 

92,8 % i 2018 til 92,3 % i 2019 og 

Eidsvoll ligger nå under 

sammenligningsgruppene. 

 
I 2018 var utgiftene kr. 145 026, dette 

er økt til kr. 152 056 i 2019, men 

fremdeles godt under 

sammenligningsgruppene.   
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Netto driftsutgifter til barneverntjenesten 

pr. innbygger 0-22 år er økt fra kr. 

7 591 i 2018 til 7 979 i 2019, lavere enn 

enn landet, men høyere enn KG13 og 

Akershus. 

 

 

 
Brutto driftsutgifter pr. barn som ikke er 

plassert av barnevernet har økt fra kr. 

410 020 i 2018 til kr. 416 155 i 2019,  

men under sammenligningsgruppene. 

 

 

 

 
Utgiften har økt fra kr. 410 020 i 2018 til 

kr. 416 155 i 2019, men under 

sammenligningsgruppene. 

 

 

 
Andel undersøkelser med behandlingstid 

innen tre måneder er økt fra 79 % i 

2018 til 87 % i 2019, under alle 

sammenligningsgruppene. 

 

 

 

 
Andel elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning i Eidsvoll har økt fra 

8,8 % i 2018 til 9,1 % i 2019, høyere 

enn alle sammenligningsgruppene. Se 

også måltalve Skole.  

 

 

 
Utgiftene har økt fra kr. 101 811 i 2018 

til kr. 104 541 i 2019, under alle 

sammenligningsgruppene. 
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Utgiften har økt fra kr. 21 563 i 2018 til 

kr. 23 040 i 2019, men under 

sammenligningsgruppene. 

 

 

 

 
Andelen av utgiftene som Eidsvoll bruker 

til omsorgstjenester er økt fra 30,4 % i 

2018 til 32,6 % i 2019, høyere enn alle 

sammenligningsgruppene. 

 

 

 

 

 
Andelen av utgiftene som Eidsvoll bruker 

til kommunehelsetjenester er redusert 

fra 4,9 % i 2018 til 4,7 % i 2019, over 

KG13, men under Akershus og landet. 

 

 

 
Utgifter pr. innbygger som Eidsvoll 

bruker til kultursektoren er økt fra  

kr. 1 728 i 2018 til kr. 1 744 i 2019, 

under sammenligningsgruppene. 

 

 

 
Andelen barn som går i kommunens 

kulturskole er økt fra 10,6 % i 2018 til 

13,6 % i 2019, men under 

sammenligningsgruppene. 



2.10  Selvkost  
 

Oversikt etterkalkyle selvkost viser at alle områdene bortsett fra reguleringsplaner har 

100 % selvkostgrad. Det vil si at gebyrgrunnlag dekkes opp av gebyrinntekter inkludert. 

bruk av selvkostfond og/eller fremførbart av underskudd.    

 

 
 

Selvkostområdet vann har et utgående selvkostfond på 13,1 mill. Fondet vil benyttes til å 

dempe økning i vanngebyrer som følge av store investeringer i ledningsnett og 

vannbehandlingsanlegg i handlingsplanen. I tillegg vil nye avskrivningsregler kombinert 

med kraftig fall i kalkylerenten gjøre at det er forventet lav prisvekst for de store 

selvkostområdene de nærmeste årene. I 2019 utgjorde eiendomsgebyrene(normalgebyr) 

for en normalhustand kr. 13 794. Det er forventet en flat utvikling i normalgebyret for 

handlingsplanperioden.  

 

   

 
 

2019

Etterkalkyle selvkost

Vann Avløp Renova

sjon

Feiing Septikk Regulerings

planer

Bygge- og 

delesaksbe

handling

Oppmåling

Gebyrinntekter  26 677  45 576  26 680  3 179  4 787  804  7 762  2 294

Øvrige driftsinntekter  3 173  2 432  200  355  480  25  425  31

Driftsinntekter  29 850  48 008  26 880  3 534  5 267  829  8 186  2 325

Direkte driftsutgifter  21 353  23 198  23 861  3 507  3 666  1 784  6 543  2 141

Avskrivningskostnad  3 894  18 938  2   2    30

Kalkulatorisk rente (2,30 %)  3 076  7 128  1   16    7

Indirekte netto driftsutgifter  1 195  1 303  275  100  230  224  1 189  340

Indirekte avskrivningskostnad  56  27  10   17  26  82  31

Indirekte kalkulatorisk rente (2,30 %)  31  8  4   10  12  46  14

Driftskostnader  29 605  50 602  24 154  3 606  3 942  2 046  7 861  2 565

+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle - 284 - 333  398    - 207  

+/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel     - 226    

Foreløpig resultat - 40 - 2 927  3 124 - 73  1 099 - 1 217  119 - 240

+ Subsidiering       1 217   

Resultat - 40 - 2 927  3 124 - 73  1 099   119 - 240

Selvkostgrad (%) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 39,8 % 100,0 % 100,0 %

Kostnadsdekning (%) 100,8 % 94,9 % 111,3 % 98,0 % 133,6 % 40,5 % 104,1 % 90,7 %

"Bidrag" til administrasjon og låneutgifter etter ev. subsidiering  8 252  27 403  293  100  276 - 955  1 317  423

Selvkostfond 01.01  12 842  4 339  3 221  3 084    743  

+ Avsetning til selvkostfond    3 124   959   119  

- Bruk av selvkostfond - 40 - 2 927  - 73     

+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,30 %)  295  66  110  70  9   18  

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)  13 097  1 478  6 455  3 081  968   880  

Fremførbart underskudd 01.01     - 141   - 614

+ Inndekning av fremførbart underskudd      141    

- Underskudd til fremføring        - 240

- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (2,30 %)        - 17

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)        - 871
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2.11 Befolkningsutvikling 2019 

 
Figur 2-1 Prosentvis befolkningsvekst i Gardermoregionen, fylket og landet i 2019 (Kilde: SSB) 
 

Folketallet i Eidsvoll 1.1.2020 var på 25 436 personer. Eidsvoll kommune hadde en 

befolkningsvekst i 2019 på 2,1 % (517 personer). Dette var nesten en dobling av veksten i 2018 

(1,1 %), lavere enn i Gardermoregionen totalt (2,7 %), men høyere enn i Akershus fylke som 

helhet. Veksten ligger også godt over den nasjonale befolkningsveksten. Befolkningsveksten er 

også nærmere forventet vekst enn de to foregående årene.   

 

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

 

I 2019 var det størst økning i aldersgruppene mellom 20 og 80 år, og i forhold til behovet for 

kommunale tjenester kan det være spesielt verd å merke seg at den aller største økningen er i 

gruppen «unge eldre» - 67-79 år.  
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Figur 2-3 Aldersfordeling  

 

2.12  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 2019. 

 

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn er årets tema for Folkehelseprofilen 2020. Sosialt bærekraftige 

samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som 

arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Gjennom planprosessene kan kommunen legge til rette for 

en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling. 

 

Folkehelsearbeidet har mye til felles med den sosiale dimensjonen i FNs bærekraftsmål. Både 

sosial bærekraft og folkehelse handler om å fremme en samfunnsutvikling som: 

 

 Setter menneskelige behov i sentrum. 

 Gir sosial rettferdighet og like livssjanser for alle. 

 Legger til rette for at mennesker som bor i lokalsamfunnet, kan påvirke forhold i nærmiljøet 

og ellers i kommunen. 

 Legger til rette for deltakelse og samarbeid. 

 

Eidsvoll gjennomførte også i 2019 Ungdata-undersøkelsen og mange av dataene knyttet til årets 

tema kan relateres til denne undersøkelsen. 
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Hele folkehelseprofilen kan lastes ned her: 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=3035&sp=1&PDFAar=2020 

 

Befolkning 

I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i landet som helhet. 

 

Oppvekst og levekår 

Andelen som bor i husholdninger med lav inntekt, er lavere enn i landet som helhet. Lav 

husholdningsinntekt vil si at inntekten er under 60 prosent av median husholdningsinntekt i 

Norge, og at brutto finanskapital er under 1G.  

 

Miljø, skader og ulykker 

Konsentrasjonen av fint svevestøv som befolkningen i kommunen er utsatt for, er ikke signifikant 

forskjellig fra nivået for befolkningen i landet som helhet. 

 

Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er med i en fritidsorganisasjon, er lavere enn 

landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen. 

 

Helserelatert atferd 

Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er lite fysisk aktive (andpusten eller svett 

sjeldnere enn én gang i uka), er høyere enn landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-

undersøkelsen. 

 

Helsetilstand 

Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole og de som i tillegg har 

videregående eller høyere utdanning, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i 

forventet levealder mellom utdanningsgruppene er en indikator på sosiale helseforskjeller i 

kommunen. 

 

Kommentarer til resultatene 

Ungdataundersøkelsen bidrar til å gi kommunen viktige informasjon om utfordringsbildet knyttet 

til ungdom. Med bakgrunn i årets tema som handler om sosial bærekraft, så viser Ungdata-

undersøkelsen at mange ungdommer i Eidsvoll ikke er fornøyd med sitt nærmiljø og opplever 

utrygghet. Trivsel på 10. trinn er også lavere enn landsgjennomsnittet. 

 

Frafallsprosenten i videregående skole er redusert fra 30 % i 2014 til 24 % i 2019. 

 

Når det gjelder lesing (laveste nivå 5. trinn), ligger kommunen under landsnivå. 

 

På helseområdet er det fortsatt utfordringer innenfor psykisk helse, muskel- og 

skjelettsykdommer og antibiotikabruk/infeksjoner. 

 

Vaksinasjonsdekning (meslinger) er bedre enn landsgjennomsnittet med 96,2 %. 

 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=3035&sp=1&PDFAar=2020
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Her er eksempler på aktuelle folkehelsetiltak i 2019 pr. virksomhet. Listen er ikke uttømmende: 

 
Virksomhet Tiltak 

Sentraladministrasjonen 

 Deltakelse i Holmenkollstafetten 

 Høstarrangement for ansatte ved Eidsvollsbygningen med fysisk 
aktivitet 

Barnehage 
 Arbeid med tema «Livsmestring og helse» fra rammeplan. 
 Mal for oppstartssamtaler der psykisk og fysisk helse er et av flere 

«folkehelse- temaer» er tatt i bruk. 

Skole 
 Læringsmiljøarbeiderteam 
 Aksjon skolevei 
 Oppfølging av folkehelsetiltak i følge læreplanen 

Familiens Hus 

 Meningokokkvaksinering (mot hjernehinnebetennelse) av 10. 
klassinger 

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

 Smittevern og tuberkulose 

Helse og bistand 

 Friskliv- og mestringstilbud til flere ulike målgrupper, både psykisk og 

fysisk 
 Gatefotball 
 Postkassetrimmen, den gylne spaserstokk, stimerking, og 

tursamarbeid 
 Aktivitetshenger for barn og unge 
 Aktivitetsvenner for demente, demensvennlig samfunn 
 Tildeling av folkehelsemidler for 15 folkehelsetiltak privatpersoner, 

lag og foreninger 
 Partnerskapsavtaler med 6 lag og foreninger 
 Gladbakk aktivitetssenter. Lavterskel, åpent for alle; Leseombud, 

dataklubb, 4 gågrupper i bygda, seniortrim og seniordans, 
hyggetimer m.m 

 Solsiden brukerstyrte senter. Lavterskel åpent for alle. 

 Livsglede for eldre 

Hjemmebaserte tjenester 

 Samarbeid mellom demenskoordinator og ungdoms- og videregående 
skoler – demensvennlig samfunn 

 Avtale om brannforebygging for utsatte grupper – samarbeid med 
ØRBR. 

 Tilbud om hjemmetrenere 

Vilberg kompetansesenter 
for helse og omsorg 

 Utvidelse av dagtilbudet 
 Trivsel og forebygging gjennom livsgledeaktiviteter 

NAV 
 NAV-Los – prosjekt barnefattigdom 
 NAV veiledere videregående skole på Eidsvoll og Jessheim 

Kultur 

 Arbeid med frivilligstrategi hvor det er gjennomført åpne møter for 
interesserte og foreninger.  

 Virksomheten veileder og hjelper til med utforming av søknader der 
frivillige søker ekstern finansiering. 

 Ferietilbud i samarbeid med frivillige foreninger der fysisk aktivitet og 
kosthold har vært sentralt i utforming og gjennomføring av 

aktivitetene. (parkour, kokkekurs, servering av mat m.v.)  
 Vedtak om samarbeidsavtale mellom kommunen og musikkrådet, på 

lik linje med idrettsrådet. Økt aktivitet og folkehelse er 
fokusområder.  

 Kultur- og fritidstilbud til barn og ungdom med særlig fokus på nye 
tilbud som tar opp i seg dagens interesse. 

 Tildeling av tilskudd, herunder kr. 250 000 til 17 foreninger der 
formålet har vært tiltak som vektlegger folkehelse, fellesskap og 
inkludering. Av tiltak som kan nevnes er skiløypekjøring, 
oppgradering av lekeplasser, akebakke, fotballarena, ballbinge m.v. 

 Skaubanen er blitt et statlig sikret friluftsareal og 5 andre områder er 
oppgradert som sosiale møteplasser med grillplasser, sykkelstativ, 
sittebenker og toalettfasiliteter. Universell utforming er vektlagt. 

 To lavterskeltilbud for målgruppen 4.-7. trinn, samt 
ungdomsskoletrinn, lagt til bibliotek/Panorama ble opprettet for 

skoleåret 2018/2019 og ble høsten 2019 etablert som et permanent 
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Virksomhet Tiltak 

tilbud. 

Kommunalteknikk 

 Drift av fem badeplasser, inkludert sanitæranlegg 
 Etablering/oppgradering av sanitæranlegg ved badeplasser Støjordet, 

Morskogen, Fløyta og Årneslandet. Utvidet parkeringstilbud ved 

Fløyta og Årneslandet. Avsluttes i 2020. 
 Deltakelse på dugnad Skaubanen 
 Skiløypekjøring og vedlikehold av traseer. 

Kommunal forvaltning 
 Kommuneplan 
 Grønn grense 
 grønnstruktur i kommunale arealplaner 

Eiendom 
 Tilrettelegge for fysisk aktivitet ved å drifte idrettshaller, gymsaler 

etc. 

 
 

Samhandling med Ahus 

Eidsvoll kommune deltar i samhandlingsarbeidet med Ahus både på overordnet og fagspesifikt 

nivå. Det er samhandlingsavtalene som regulerer samarbeidet mellom kommune og sykehus og i 

2019 er alle avtaler revidert. Det er i tillegg gjort en evaluering av samhandlingsstrukturen, og 

etablert fagråd på fire ulike områder som erstatning for fagforum. Fra 1.2.2019 ble Kongsvinger 

sykehus en del av Ahus og flere pasienter fra Eidsvoll får nå sitt helsetilbud der. Kommunene i 

Gardermoregionen har felles samhandlingskoordinator som bidrar til å samordne dialogen opp 

mot Ahus. 
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2.13  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) har virket siden 

20.07.2018. Det nye personregelverket har betydd nye og innskjerpede plikter for kommunen, 

og har gitt de registrerte nye og styrkede rettigheter. Regelverket betyr også at kommunen er 

pliktig til å ha personvernombud.  

 

Personvernombudets oppgaver er blant annet å informere og gi råd om personverninteresser, 

kontrollere etterlevelsen av GDPR, 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 (DPIA). 

 

Det er meldt 13 avvik til Datatilsynet som har medført brudd på personopplysningssikkerheten. 

Avvikene gjelder i all hovedsak fødselsnumre som har blitt publisert ut i dokumenter på 

postlisten. Avvikene er lukket og tiltak er iverksatt for å redusere sannsynligheten for at lignende 

avvik skal inntreffe. Avvikene er avsluttet hos Datatilsynet. 

 

I 2019 er følgende saker drøftet med Datatilsynet: 

 Pårørende til brukere som tar bilder/filmer ansatte 

 Elektroniske dørlåser og logging i privat boligsameie hvor kommunen skal levere 

omsorgstjenester 

 Fødselsnummer og lønnslipper som sendes i intern e-post 

 Behandlingsansvarlig i kommune 

 Kameraovervåking og hva som ligger i stor skala 

 Protokoll over behandlingsaktiviteter og detaljeringsgrad 

 Utdyping av behandlingsgrunnlag i GDPR 

 Arkiv- og journalsystem, og kravet om å gjennomføre DPIA 

 

I 2019 er følgende tiltak gjennomført/startet opp: 

 Etablering og revidering av databehandleravtaler 

 Meldt og fulgt opp avvik 

 Holdningsskapende tiltak og opplæring 

 Besøk ute hos virksomheter 

 Revidering av protokoll over behandlingsaktiviteter 

 Forankring av risikomatrisen 

 Gjennomført og revidert risikovurderinger 

 Gjennomført og kommentert DPIA-er 

 Internkontroll ved stab og virksomhetene 

 Sikkerhetstiltak i forbindelse med nasjonal sikkerhetsmåned 

 Opplæring, e-læringskurs og quiz i informasjonssikkerhet i nasjonal sikkerhetsmåned 

 Iverksatt tiltak for forbedret tilgangskontroll og –styring 

 Utskifting/oppgradering av PC-parken til Windows 10 

 

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, observasjoner og 

forslag til forbedringer av forhold skal registreres og følges opp som del av systemet. Det er 

1 830 prosedyrer i TQM pr. 31.12.2019. I 2019 er det arbeidet med ROS-analyser knyttet til vold 

og trusler, personvern og beredskap. ROS er gjennomført i alle elleve virksomhetene. Det har i 



Side 42 
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2019 

 

 
 

tillegg lagt vekt på at alle virksomheter skal benytte hendelsesmodulen. Det er gjennomført 

opplæring i alle virksomheter, også på avdelingsnivå i form av 2-timers kurs. 

 

Varsling 

Ingen nye saker ble meldt i 2019. 

 

Tilsyn/forvaltningsrevisjoner/Klagesaker behandlet av fylkesmannen 
Virksomhet Tilsyn fylkesmannen Pålegg/merknader 

Hele kommunen - 
overordnet tilsyn 

Tilsyn med kommunal 
beredskapsplikt 

Ingen pålegg/merknader, men et forslag 
til forbedring vedr. varsling av 
befolkningen. 

Fellestjenesten, 
dokumentsenter 

Stedlig tilsyn med arkivholdet 
i Eidsvoll kommune 

1. Tydeliggjøre ansvar, fullmakter og 
grenseganger 

2. Oppdatere arkivplanen, inkludert 
rutiner og oversikter 

3. Utarbeide retningslinjer for 
elektronisk arkiv 

4. Lage og implementere en plan for 

uttrekk fra avsluttede arkivperioder i 
journal- og arkivsystem og fra 
avsluttede og aktive 
bevaringsverdige fagsystem 

5. Lage et depot for avsluttede digitale 
arkiv 

6. Følge opp rutinene for 
kvalitetssikringen av journalen 

7. Lage og implementere en plan for å 
ordne, katalogisere og listeføre eldre 
og avsluttet papirarkiv 

8. Sørge for at de eldre, avsluttede og 
bortsatte arkivene som oppbevares i 

kommunens lokaler blir 
forskriftsmessig sikret 

Råholt skole og Eidsvoll 
kommune 

§ 9-A Opplæringsloven – 
Elevenes skolemiljø 

8 lovbrudd – gitt tilsvar, avventer 
endelig rapport 

Helse og bistand 
Egentilsyn, av 8 
tjenestemottakere med 
utviklingshemming 

Ingen avvik/pålegg 

Vilberg 
kompetansesenter 

Spørsmål om forsvarlig 
oppfølging ved legevakt 

Forsvarlighetskravet var ikke brutt. 

Vilberg 
kompetansesenter 

Spørsmål om forsvarlig 
behandling på langtids-
avdeling 

Virksomheten hadde brutt 
forsvarlighetskravet 

   

 
 
Virksomhet Andre tilsyn Pålegg/merknader 

Helse og bistand Arbeidstilsynet, Myhrer Ingen pålegg 

Helse og bistand 
Arbeidstilsynet, 

Fagerhøy/Hybelhuset 
Ingen pålegg 

Hele kommunen - 
overordnet tilsyn  

Arbeidstilsynet – vedr. lønns- 
og arbeidsvilkår for ansatte 
hos underleverandører (eks. 
entreprenører og vikarbyrå) 

Ingen pålegg/merknader 

Barnehage og Skole Eidsvoll kommune – Forskrift 
om miljørettet helsevern i 
skoler og barnehager 

1 lovbrudd – gitt tilsvar, avventer 
endelig rapport 

Kommunalteknikk 
Mattilsynet – tilsyn ved 
Eidsvoll vannverk 

- Eidsvoll kommune, som 
vannverkseier, pålegges å legge 

frem en plan for å sikre at 
vannforsyningen kan levere 
tilstrekkelige mengder drikkevann i 

områder med mye utbygging. 
- Eidsvoll kommune pålegges å 
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gjennomgå farekartleggingen fra 19. 
april 2018 slik at den er oppdatert på 
endringer i vannforsyningen, og at 
den tar med alle relevante farer. Ved 

endringer i farekartleggingen som 
har betydning for 
prøvetakingsplanen, så må denne 

oppdateres. 

Eidsvoll kommune Forskrift om miljørettet 
helsevern i skoler og 
barnehager 

1 lovbrudd, lukket 

 
 
Virksomhet Forvaltningsrevisjon Pålegg merknader 

Skole 
Forvaltningsrevisjon om 
læringsutbytte bestilt av 

kontrollutvalget 

Har ikke mottatt rapport 

 
 

Virksomhet 
Klagesaker hos 
fylkesmannen 

Resultat 

Barnehage 
Krav om tilbakebetaling av 
tilskudd 

Ikke mottatt svar 

Skole 
14 klagesaker 9-A – Elevenes 

skolemiljø 

 5 saker avsluttet da elevene begynte 
på videregående skoler høsten 2019 
Skolene hadde iverksatt 
Fylkesmannens pålegg 

 2 saker ble avsluttet da elevene 

flyttet ut av kommunen 
 4 saker ble avsluttet med at det ble 

gjort endringer på skolen 
 3 saker er pågående med veiledning 

fra Fylkesmannen 

Skole 12 klagesaker skoleskyss 

 Medhold i 5 saker 

 1 sak ble avsluttet av Fylkesmannen 
fordi familien flyttet 

 5 saker i retur for ny behandling av 
kommunen 

 Ikke medhold i 1 sak 

Familiens hus/Barnevern 2 saker i 2019 
En ingen lovbrudd 
En gitt svar i 2020 om lovbrudd 

Helse og bistand Støttekontakt Ubehandlet 

Helse og bistand 
Heldøgns 
omsorgstilbud/institusjon 

Ubehandlet 

Helse og bistand 
Heldøgns omsorgstilbud hos 
privat leverandør 

Kommunens vedtak opphevet 

Helse og bistand 
Miljøarbeidertjeneste 
(praktisk bistand) 

Kommunens vedtak opphevet 

Helse og bistand 
Organisering av 
avlastningstjeneste 

Kommunens vedtak opprettholdt 

Hjemmebaserte tjenesten 1 sak 
Pålegg om å endre rutiner. Saken er 
under behandling 

NAV Eidsvoll – klage- 
saker etter Lov om 
sosiale tjenester i NAV 

14 saker 
Opphevet 2 
Stadfestet 11 
Endret 1 

Vilberg 
kompetansesenter 

Klage på behandling Klager fikk ikke medhold 

Kommunal forvaltning/ 

Byggesak 
23 1 sak ble omgjort 

Kommunal forvaltning/ 

Oppmåling 
3 Ingen saker omgjort 

Kommunal forvaltning/ 

Plan 
5 Ingen saker omgjort 
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Status saker fra 2018 med svar i 2019 
 Saker oversendt i 2018 Svar foreligger i 2019 

Tilsyn fylkesmannen  

Vilberg 
kompetansesenter 

Spørsmål om forsvarlig 
oppfølging ved legevakt 

Lege hadde brutt forsvarlighetskravet 

Vilberg 
kompetansesenter 

Spørsmål om forsvarlig 
behandling på KØH  

Virksomheten hadde ikke brutt 
forsvarlighetskravet 

Vilberg 
kompetansesenter 

Spørsmål om forsvarlig 
behandling ved legevakt  

Svar foreligger ikke 

Vilberg 
kompetansesenter 

Spørsmål om forsvarlig 
behandling ved 

korttidsavdeling 

Virksomheten hadde ikke brutt 
forsvarlighetskravet 

Vilberg 
kompetansesenter 

Spørsmål om forsvarlig 
behandling (bosenter 
/sykehjem) 

Virksomheten hadde ikke brutt 
forsvarlighetskravet 

Andre tilsyn  

NAV Eidsvoll 
Systemrevisjon sosiale 
tjenester 

Vedtaket er effektuert 

Familiens hus 

v/helsetjenesten  

Tilsyn fra arbeidstilsynet etter 
arbeidsulykke vedr. 

helsetjenester i Romerike 
fengsel, Ungdomsenhet Øst. 

Tilsyn ble lukket og avsluttet våren 2019 

Forvaltningsrevisjon  

Eiendom 

Romerike Revisjon - 

Gjennomføring av 
investeringsprosjekter 

1. Etablerte rutiner mm. samles i en 
prosjekthåndbok eller et overordnet 

prosjektrammeverk. Kommunens 
rutiner bør også sette krav til intern 
evaluering av alle større 
investeringsprosjekt, slik at 
erfaringer dokumenteres og bidra til 
læring. 

2. For å styrke de folkevalgtes mulighet 
til involvering og innflytelse bør 

rådmannen vurdere i større grad å 
legge frem behovs- og 
alternativanalyser i forkant av 
vedtak om investeringsprosjekter. 

3. Rådmannen bør gi mer utfyllende 

skriftlig rapportering til 
kommunestyret om store 
investeringsprosjekter. Spesielt 
gjelder dette når prosjektene tas inn 
i handlingsplan. 

Klagesaker hos fylkesmannen  

Helse og bistand Omsorgsstønad Kommunens vedtak opphevet 

Helse og bistand Omsorgsstønad Kommunens vedtak opphevet 

Helse og bistand Støttekontakt Kommunens vedtak opprettholdt 

Helse og bistand Omsorgsstønad Kommunens vedtak opphevet 

Hjemmebaserte tjenester 1 sak Kommunens vedtak opphevet 

Barnevern 3 saker 

En avsluttet – uten lovbrudd 

To avsluttet – med lovbrudd, men lukket 
i 2019 

 
Kommunal klagenemd 
I 2019 er det avholdt tre møter og behandlet sju klagesaker i kommunal klagenemnd. Ingen av 

sakene fikk medhold. 

 

Startlån og boligtilskudd til etablering/tilpasning 
12 startlån er utbetalt med 23,3 mill. pr. 31.12.2019. Tilskudd til tilpasning er utbetalt med 0,6 

mill. pr. 31.12.2019. Tilskudd til etablering er utbetalt med 0,4 mill. pr. 31.12.2019. Det er 

mottatt 209 søknader og gitt 134 avslag. 
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Beredskap/hendelser 
Det er gjennomført en intern beredskapsøvelse i 2019 med hovedfokus på skolevold/skyting. 

 

Ny overordnet beredskapsplan og ROS-analyse ble vedtatt i 2019. 

 

Psykososialt kriseteam har hatt åtte saker. 
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2.14  Medarbeidere 
 

Årsverk  

  
Årsverk 

2017 
Årsverk 

2018  
Årsverk 

2019 
 Endring årsverk 

2018-2019 

Årsverk i handlingsplan 1 227 1 322 
 

1 404  6,2 % 

 

Medarbeiderundersøkelse  
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i november 2019 med en gjennomsnittsskår for hele 

kommunen på 4,3 (en økning fra 2018 med 0,1) og med en oppslutning på 72 % (2018 77 %). 

Måltallet for resultatet av medarbeiderundersøkelsen i 2019 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 skal utarbeide handlingsplaner for oppfølging og videre arbeid. 

Personalavdelingen tilbyr bistand ved behov. 

 

Heltid/deltid  
Ansatte fordelt på stillingsstørrelse pr. ansatt *) og kjønn i Eidsvoll kommune. Tall pr. 1. 

desember i det enkelte år: 

Årsverk pr. ansatt Kjønn 
2018 2019 

Prosent Prosent 

0-24,9 % 

Kvinner og menn 6,6 7,6 

Kvinner 6,2 6,8 

Menn 8,2 10,6 

25-49 % 

Kvinner og menn 6,8 6,7 

Kvinner 6,9 6,7 

Menn 6,7 7,0 

50-74,9 % 

Kvinner og menn 14,5 15,8 

Kvinner 15,7 16,9 

Menn 10,0 11,5 

75-99,9 % 

Kvinner og menn 19,4 18,1 

Kvinner 22,0 20,3 

Menn 9,1 9,5 

100 % 

Kvinner og menn 52,6 51,7 

Kvinner 49,2 49,2 

Menn 66,1 61,5 
PAI har endret uttrekket i tabellen. Frem til 2018 var også stillinger de ansatte hadde i andre kommuner inkludert. Dette 
er endret fra 2019 til kun å omfatte stillinger i Eidsvoll. Tall for 2018 er oppdatert ift. nytt uttrekk og avviker fra 
årsmelding 2018. Tall for 2017 er ikke sammenlignbare og er tatt ut av tabellen. 

*)Tabellen handler om stillingsstørrelse 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 deltidsstillinger fra 75-99,9 %, mens det har 

vært en oppgang mellom 0-24,9 % og 50-74,9 %. Det er en svak nedgang i stillinger fra 25-49 

%. I heltidsstillinger har det vært en markant nedgang for menn. 

 

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

Kjønn Måneds-
fortjeneste 
2018 

Måneds-
fortjeneste 
2019 

Grunn- 
lønn 
2018 
 

Grunn- 
lønn 
2019 
 

Endring i 
måneds-
fortjeneste 
2018-2019 

Endring i 
grunnlønn 
2018-
2019 

Kvinner og menn 41 460 43 010 39 348 40 557 3,7 % 3,1 % 

Kvinner 41 316 42 749 39 054 40 280 3,5 % 3,1 % 

Menn 42 005 44 016 40 462 41 629 4,8 % 2,9 % 
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Det er en skjevhet i forhold til utviklingen i grunnlønn mellom menn og kvinner det siste året. 

Menn har i 2019 hatt en større endring i månedsfortjeneste enn kvinner, mens endringen i 

grunnlønn i % har vært mindre for menn enn kvinner.  

 

Demografi 55+  
I følge KLP statusrapport for offentlig tjenestepensjon 4. kvartal 2019 og Statens pensjonskasse 

fordeler alderssammensetningen seg slik: 

 For fellesordningen er gjennomsnittsalderen 42,53 år pr. 31.12.2019. 

 For sykepleiere er gjennomsnittsalderen 42,22 år pr. 31.12.2019. 

 For lærere er gjennomsnittsalderen 42,5 år pr. 31.12.2019. 

 

Alderssammensetning i Eidsvoll kommune i fellesordningen:  

 

 
 
Alderssammensetning, pensjonsordningen for sykepleiere: 

 

 
 

Eidsvoll kommune, som landet for øvrig, står ovenfor en betydelig rekrutteringsutfordring i årene 

fremover.  
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Ressurs- og omstillingsutvalget  
Alle ledige stillinger i kommunen skal godkjennes av Ressurs- og omstillingsutvalget før utlysning 

og ansettelse. Utvalgets sammensetning består av arbeidsgiver- og ansattrepresentanter. Det er 

avholdt 42 møter og behandlet 222 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. Ca. 50 ansatte har fått økt sin stilling i 2019. 

 

I forhold til omplassering av ansatte som av helsemessige årsaker ikke klarer å stå i sin 

opprinnelige stilling, opplever personalavdelingen utfordringer med å finne annet passende 

arbeid.  
 
Arbeidsnærvær 
I løpet av 2019 har personalavdelingen hatt tett oppfølging av virksomheter/avdelinger som over 

tid har hatt høyt sykefravær. Oppfølgingen dreier seg i stort om lederstøtte, bistand i vanskelige 

oppfølgingssaker, og også avslutning av arbeidsforhold.  

 

Som videreføring av NED-prosjektet som ble gjennomført i 2018, har det vært gjennomført 

møter med alle ledergruppene i virksomhetene, der det har vært fokus på ansatte med hyppig 

korttidsfravær og gjentakende langtidsfravær. Personalkontoret har bistått ledere i 

oppfølgingsarbeidet, og har hatt tett og godt samarbeid med NAV Eidsvoll, NAV Arbeidslivssenter 

og HMS-senteret Øvre Romerike SA (BHT). 

 

Trepartssamarbeidet er viktig og verdifullt i forhold til sykefraværsarbeidet. 

Det er avholdt jevnlige statusmøter mellom IA-kontakt fra NAV Arbeidslivssenter, NAV Eidsvoll og 

personalavdelingen, der blant annet vanskelige oppfølgingssaker har blitt diskutert.  

 

Eidsvoll kommune skal fortsatt ha fokus på arbeidet med nærvær i årene som kommer. 

 

År 2016 2017 2018 2019 

Arbeidsnærvær 91,5 % 90,8 % 91,3 % 91 % 

 

Samlet sykefravær hentet fra kommunens lønns- og personalsystem er 8,96 % for perioden 

januar til desember 2019. 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.  

 

Nye uføre i 2019  
KLP Antall ansatte i 

2018 
Antall ansatte i 

2019 
Gjennomsnittsalder 

2018 
Gjennomsnittsalder 

2019 

 12 9 53,6 år 51,5 år 

SPK Antall ansatte i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2018 

Antall ansatte i 
2019 

Gjennomsnittsalder 
2018 

Gjennomsnittsalder 
2019 

 1 2 52,5 år 43 år  

Kommunen har en økonomisk forpliktelse for 229 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 139. Av disse er 101 helt uføre og 38 delvis uføre.  

 

Tilsvarende for sykepleierne er fem helt eller delvis uføre fra aktiv stilling. 
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Nye uttak av AFP i 2019  
Tallene viser både helt og delvis uttak av AFP: 
KLP Antall ansatte 

i 2018 
Antall ansatte 

i 2019 
Gjennomsnittsalder 

2018 
Gjennomsnittsalder 

2019 

 12 16 63,5 år 62,9 år 

SPK Antall ansatte 
i 2018 

Antall ansatte 
i 2019 

Gjennomsnittsalder 
2018 

Gjennomsnittsalder 
2019 

 2 3 64,8 år 62,8 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 2019 har Eidsvoll kommune lærlinger i helsefagarbeiderfaget (11) samt barne- 

og ungdomsarbeiderfaget (13). I tillegg har Eidsvoll tre såkalte helserekrutter - Menn i helse. 

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 2019 fikk 20 ungdommer sommerjobb i følgende virksomheter:  

 Kommunalteknikk 

 Kultur 

 Skole (SFO) 

 Barnehage 

 Eiendomsforvaltningen  

 Eidsvoll helse- og omsorgssenter 

 Helse og bistand 

 

Virksomhetene ga positive tilbakemeldinger på arbeidet som ble utført og ønsker seg nye 

ungdommer tilbake i 2020.  

 

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.  

På seniorkurset i 2019 deltok 28 stk., som også takket ja til individuell veiledning fra KLP/SPK. 

 
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 
Alle virksomheter er nå på Gat.   
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3 Tjenestene 

 

3.1 Politisk styring og kontroll 
 
Økonomi 

 

 
 

Kommentarer økonomi 

Politisk ledelse har et mindreforbruk på 0,5 mill. pr. 31.12.2019, bedre enn forutsatt i økonomisk 

rapport 2.  

 

Mindreforbruk på lønn skyldes at det er utbetalt mindre i godtgjøringer til politisk ledelse i 

utvalgene enn forutsatt i budsjettet. 

 

Mindreforbruk på andre driftsutgifter skyldes i hovedsak at valgavviklingen ble rimeligere enn 

budsjettert. Posten «formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger» er ikke disponert i sin 

helhet og har en rest på kr. 112 000 pr. 31.12.2019. 

 

Kort oppsummert etter 2019 
 
Valget ble for første gang gjennomført med bare en valgdag, samtidig som mulighetene til 

forhåndsstemming ble utvidet ved å tilby forhåndsstemming på f.eks. kjøpesentra og Wergelands 

hus i tillegg til rådhuset. Valgdeltakelsen ble i 2019 på 64,7 %, nær landsnittet på 65 %. 

 

Eidsvoll var vert for Nordenbesøk 16. – 18. mai. Deltakerland var Sverige, Danmark og Island 

som fikk oppleve 17. mai ved Eidsvollsbygningen. 

Politisk ledelse
Regnskap 

2019

Rev. bud. 

2019 Avvik i kr

Rsk i % av 

rev. bud.

Oppr. bud. 

2019

Regnskap 

2018

Driftsinntekter -162 -148 -14 109 % -174 -85

Lønn/sosiale utg 5 158 5 347 -189 96 % 5 347 4 997

Andre driftsutgifter 5 606 5 935 -328 94 % 5 961 4 830

Brutto driftsresultat 10 603 11 134 -531 95 % 11 134 9 742

Netto finans/avsetninger 0 0 0 0 -7

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 10 603 11 134 -531 95 % 11 134 9 735
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3.2 Sentraladministrasjonen 
 

Økonomi 
 

 
 

Kommentarer økonomi 

Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk på 0,3 mill. pr. 31.12.2019. Før avsetning til 

disposisjonsfond innenfor rådmannens fullmakter, var det et mindreforbruk på 3,3 mill.  

 

Merinntekter skyldes i hovedsak øremerkede tilskudd fra Husbanken, tilskudd til lærlinger og økte 

gebyrinntekter. Ubrukte merinntekter er avsatt til fond. 

 

Mindreforbruk lønn og sosiale utgifter skyldes i hovedsak at det i liten grad har blitt satt inn 

vikarer ved sykefravær/foreldrepermisjoner. 

 

Mindreutgifter drift skyldes blant annet at innfasing av Windows 10/Office 365 er forsinket, og 

utgifter til prosjektet ble lavere enn forutsatt. Merforbruk på DGI med 0,7 mill. er finansiert av 

mindreutgifter på andre poster. 

 

Avsetninger til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og økonomireglementets 

punkt 8-1 utgjør 3,05 mill. og gjelder midler til arkivprosjekt for å lukke avvik i tilsyn fra 

Arkivverket på 2 mill. for gjennomføring i 2020, avsetning til innføring av eiendomsskatt med 1 

mill. samt 0,05 mill. til fond for lærlinger. De resterende avsetninger gjelder øremerkede tilskudd 

fra Husbanken. 

 

Sentraladministrasjonen har en nedjustering fra opprinnelig til revidert budsjett på 1,7 mill. som 

skyldes reduksjon av lønnsbudsjett pga. vakanser, samt reduksjon av konsulenttjenester pga. 

utsettelse av eiendomsskatt, for å dekke merforbruk i andre virksomheter. 

 

 

Måltavle 
 

Styringsindikator

/tiltak 
Måles ved: 

Resultat 

31.12.2018 

Ambisjons

-nivå  

Resultat pr. 

31.12.2019 
Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE/INTERNE TJENESTER  

Redusere 
inngående, 
besvarte 

telefonsamtaler 

Statistikkverktøy Nytt mål -5 % 7,2 % Ikke oppnådd 

Utnytte IKT-verktøy 
- døgnåpen 
kommune 

Antall spørsmål 
Kommune-Kari 
kan besvare 

Nytt mål 3 500 3 530 Oppnådd 

Enkel 
kommunikasjon 
med innbyggerne 

Antall følgere 
facebook 

Nytt mål 2 000 1 704 Ikke oppnådd 

Kurs/samlinger 
innenfor lønn, 

regnskap, personal, 

budsjett og innkjøp 

Antall avholdte 
kurs 

31 
Avholde 10 

kurs pr. år 
17 

Oppnådd. Det er i tillegg 
avholdt månedlige møter 

med flere virksomheter for 

gjennomgang av økonomi. 

Sentraladministrasjonen
Regnskap 

2019

Rev. bud. 

2019 Avvik i kr

Rsk i % av 

rev. bud.

Oppr. bud. 

2019

Regnskap 

2018

Driftsinntekter -9 456 -6 931 -2 526 136 % -5 013 -7 960

Lønn/sosiale utg 42 782 44 017 -1 235 97 % 42 852 42 832

Andre driftsutgifter 58 347 58 784 -437 99 % 59 765 53 687

Brutto driftsresultat 91 673 95 871 -4 197 96 % 97 603 88 559

Netto finans/avsetninger 3 914 0 3 914 0 1 598

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 95 588 95 871 -283 100 % 97 603 90 156



Side 52 
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2019 

 

 
 

Styringsindikator
/tiltak 

Måles ved: 
Resultat 
31.12.2018 

Ambisjons
-nivå  

Resultat pr. 
31.12.2019 

Kommentarer 

Arbeidsnærvær 

totalt for 
kommunen 

Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

91,3 % 92,0 % 91,0 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfreds-
het totalt for 
kommunen 

Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,3 4,2 4,3 Oppnådd 

Fastlegeårsverk pr. 
10 000 innbygger 

KOSTRA 8,9 9 
Feil i 

foreløpige 
KOSTRA-tall 

En ny fastlegehjemmel er 
etablert i 2019 

Andel innvilgede 
startlån ift. 
budsjettert ramme 

Sum innvilgende 
startlån ift. sum 
budsjett startlån 

 120 % 100 % 91 % Ikke oppnådd 

ØKONOMI 

Avvik mellom 
regnskap og 
budsjett 

%-avvik på netto 
budsjettramme 

-1,2 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
-0,3 % Oppnådd 

Bruk av e-
handelssystem 

Andel kjøp på e-
handelsplattform 

67,0 % 90 % 76 % 
Ikke oppnådd, men økning 
fra 2018 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær 
SAD 

Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

94,9 % 93 % 88,9 % Ikke oppnådd 

Medarbeider-
tilfredshet SAD 

Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,4 4,2 4,5 Oppnådd 

 

 
Kort oppsummert etter 2019 
 

Tiltak fra handlingsplanen 

 Midler til taksering av næringseiendommer ble vedtatt inndratt i økonomisk rapport 1. 

 50 % stilling rådgiver IKT er opprettet 1.7.2019. Stillingen er slått sammen med 50 % 

rådgiver kvalitetssystem. Stillingen er besatt.  

 50 % redusert stilling regnskap er innspart. 

 Kommunen deltar ikke i «Av og til»-kommune. 

 Innsparing finanskomite: 

o 40 % kommuneoverlege er innspart. Gullklokke til 25-årsjubilanter er avviklet. 

Reduksjon av annonsebudsjettet er ikke realisert og oppjustert for HP 20-23. Sentral 

kurspott er redusert. 

 

Tjenester 

Eidsvoll har fem private fastlegekontorer fra høsten 2019 med til sammen 20 fastleger. Det ble 

opprettet en ny hjemmel, og 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 lege i spesialisering 

(LIS1). 

 

Arbeidsnærvær 

Arbeidsnærværet er redusert fra 94,9 % i 2018 til 88,9 % 2019. Årsakene er sammensatte, og 

langtidsfraværet er ikke arbeidsrelatert.  

 

Kompetanseutvikling 

Det tilstrebes kontinuerlig deltakelse på eksterne fagspesifikke kurs, nettverkssamlinger og 

seminarer, blant annet hos fylkesmannen, KS og i regionen. 
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Digitalisering 

Office 365 skulle vært innført fra høsten 2019, dette ble utsatt med bakgrunn i 

personvernproblematikk. Rådgiver IKT skal være en pådriver i kommunens digitale reise. 

 

Vakanser 

Vakanser/langtidsfravær Årsverk 

Vakanser/langtidsfravær pr. 31.12.2019 6,75 

Dekket opp ved:  

Egne vikarer 2,8 

Kjøp av vikartjenester 0 

Overtid 0,1 

Kommentar:  

Resterende vakanser er ikke dekket opp av vikarer. Langtidsfraværet har variert noe gjennom 

året.  
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3.3 Barnehage 
 

Økonomi 

 

 
 

Kommentarer økonomi 

Barnehage har budsjettbalanse pr. 31.12.2019. Før avsetning til disposisjonsfond innenfor 

rådmannens fullmakter, har virksomheten et mindreforbruk på 4,2 mill. Mindreforbruket før 

avsetning skyldes i hovedsak reduserte utgifter til gjestebarn, tilskudd til private barnehager, 

refusjon som følge av vedtak om redusert betaling og kostnader til barn med spesielle behov.  

 

Mindreutgifter til barn med spesielle behov utgjør 1,1 mill. og skyldes delvis manglende vikarer 

ved langtidsfravær. Situasjonen har ført til etterslep på gjennomføring av vedtak, noe som vil 

medføre økte utgifter i 2020. Mindreutgiftene inkluderer både lønnsutgifter til 

spesialpedagoger/assistenter, utgifter til barn med spesielle behov i private barnehager og kjøp 

av logopedstillinger. Refusjoner fra andre kommuner for barn med spesielle behov høyere enn 

budsjettert da antall barn med spesielle behov fra andre kommuner har økt. 

 

Gjestebarn har netto mindreforbruk på 1,8 mill. I økonomisk rapport 2 ble det varslet usikkerhet 

knyttet til antall gjestebarn. Mindreutgifter til Eidsvollbarn i andre kommuner er 2,8 mill., 

samtidig som det er mindreinntekter på barn fra andre kommuner i Eidsvoll med 0,9 mill.  

 

De kommunale barnehagene har et samlet merforbruk på 0,5 mill. Dette skyldes i hovedsak 

manglende brukerbetaling som følge av at mange av de nye barna ikke startet i august, men 

senere på høsten uten at bemanningen kunne reduseres tilsvarende. Lønn inkl. kjøpevikarer har 

et mindreforbruk på 0,4 mill. De kommunale barnehagene har et merforbruk på andre 

driftsutgifter, herunder inventar, utstyr og mat. 

 

Det er avsatt 4,2 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen av i regnskapsskjema 1B og 

økonomireglementets punkt 8-1, til dekning av mulig barnetallsvekst på 3 mill. og usikkerhet 

vedr. klagesak hos fylkesmannen 1,2 mill.  

 

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett 

Nedgangen fra opprinnelig til revidert budsjett skyldes vedtatte justeringer i økonomisk rapport 1 

og 2 på 7 mill. vedrørende mindrebehov tilskudd til private barnehager pga. færre barn, færre 

gjestebarn og redusert bemanningsbehov i kommunale barnehager. Økning som følge av 

lønnsjusteringer utgjør 1,7 mill. I tillegg er lønnsbudsjettet økt med 5,9 mill. mot merinntekter 

refusjon sykelønn og foreldrepenger. 

 
 
  

Barnehage
Regnskap 

2019

Rev. bud. 

2019 Avvik i kr

Rsk i % av 

rev. bud.

Oppr. bud. 

2019

Regnskap 

2018

Driftsinntekter -30 013 -29 511 -502 102 % -20 679 -26 218

Lønn/sosiale utg 93 350 95 114 -1 765 98 % 90 492 84 419

Andre driftsutgifter 150 802 152 847 -2 044 99 % 153 915 151 560

Brutto driftsresultat 214 139 218 450 -4 311 98 % 223 728 209 761

Netto finans/avsetninger 4 173 -138 4 311 -138 623

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 218 312 218 312 0 100 % 223 590 210 384
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Måltavle 

 

Styringsindikator/tiltak Måles ved: 
Resultat 

31.12.2018 

Ambisjons-

nivå  

Resultat 
pr. 

31.12.2019 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE/INTERNE TJENESTER  

Nasjonalt nivå på resultat 
brukerundersøkelse 

Resultat bruker-
undersøkelse 

4,45 4,5 4,46 

Ikke oppnådd. 
Samme 
resultat som 
2018 

Andel barnehagelærere av 
barnehagenes totale 
grunnbemanning 

Barnehagenes 
rapportering i 
BASIL pr. 15.12 

47 % 43 % 45 % Oppnådd 

Andel av pedagogiske ledere 
med godkjent utdanning 

Barnehagenes 
rapportering pr. 
15.12.18 

77 % 90 % 87 % 
Ikke oppnådd, 
men bedre enn 
2018 

Andel av styrere som har 
videreutdanning for 

ledere/styrere 

Barnehagenes 
rapportering pr. 
15.12 

68 % 100 % 74 % 
Ikke oppnådd, 
men bedre enn 

2018 

Gjennomsnittlig antall barn 
pr. voksen pr. 15.12 

Barnehagenes 
rapportering i 
BASIL pr. 15.12 

6,2 6 6 Oppnådd 

Plan for tilsyn for året blir 

fulgt 

Evaluering av 
årets 
aktivitetsplan 
for 
virksomheten 

100 % 100 % 100 % Oppnådd 

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

hovedopptaket 

SSB-statistikk 100 % 100 % 100 % Oppnådd 

ØKONOMI 

Avvik mellom regnskap og 

budsjett 

%-avvik på 
netto 
budsjettramme 

-1,2 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
0 % Oppnådd 

Bruk av e-handelssystem 
Andel kjøp på 
e-handels-
plattform 

65,0 % 90 % 69,9 % 
Ikke oppnådd, 
men forbedring 
fra 2018 

MEDARBEIDERE (kommunale barnehager) 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

91,7 % 93 % 89,7 % 

Ikke oppnådd, 

reduksjon fra 
2018 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,4 4,2 4,4 Oppnådd 

Andel av assistenter med 
fagbrev 

Barnehagenes 
rapportering pr. 
15.12 

60 % 
50 % på 
kort sikt 

65 % Oppnådd 

Andel av pedagogiske ledere 
med godkjent utdanning 

Barnehagenes 
rapportering pr. 

15.12 
84 % 90 % 92 % Oppnådd 

 

 
Kort oppsummert etter 2019 
 

Tiltak fra handlingsplanen 

Styrerressursen på Bønsmoen barnehage er økt med 30 % stilling. 

Kompetanseutvikling er gjennomført i kommunal regi for alle Eidsvolls barnehager. 

Betaling for barn med utsatt skolestart er innført. 

 

Tjenester 

Pr. 15.12.2019 er det seks kommunale og 13 private barnehager i Eidsvoll. Disse hadde 

henholdsvis 489 og 908 barn. Tilsvarende tall for 2018 var 493 og 941. Totalt hadde 1 397 barn 



Side 56 
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2019 

 

 
 

plass i barnehage i Eidsvoll ved utgangen av 2019, noe som er 37 færre barn enn på samme tid i 

2018. Nedgangen var i Dal-området. 254 av barnehagebarna (18 %) hadde minoritetsspråklig 

bakgrunn (2018: 231/16 %). 54 barnehagebarn (4 %) hadde vedtak om spesialpedagogisk hjelp 

og 31 barn (2 %) hadde vedtak om tilrettelegging. Tilsvarende tall for 2018 var henholdsvis 52 

(3,5 %) og 27 (2 %). Det ble søkt om plass for 346 barn ved hovedopptaket i 2019 (2018: 385). 

Av disse hadde 310 rett på plass (2018: 348).  Alle med rett på plass fikk tilbud.  

   

Kommunen som barnehagemyndighet driver kontinuerlig veiledning, kontroll av regeletterlevelse 

og tilsyn av alle barnehagene. Våren 2019 ble det startet kontroll av regeletterlevelse knyttet til 

private barnehagers årsregnskap. Kontrollen ble avsluttet grunnet varsel om nytt regelverk på 

området og barnehagemyndighetens bemanningssituasjon. Høsten 2019 ble det foretatt skriftlig 

kontroll av barnehagenes oppfølging av ny norm for pedagogisk bemanning. Samtlige barnehager 

tilfredsstilte normen.  

 
Arbeidsnærvær 

Kommunale barnehager har de siste årene hatt et arbeidsnærvær på ca. 90 %. I 2018 økte 

nærværet til 91,7 %, mens det i 2019 var tilbake på 89,7 %. Dette på tross av at styrerne i 

barnehagene gjennom hele året har hatt stort fokus på tett oppfølging av ansatte i samarbeid 

med personalavdelingen, bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter. Sykefraværet er ikke 

jobbrelatert. 

 
Kompetanseutvikling 

Kommunen har også i 2019 gjennomført flere kompetansehevende tiltak felles for alle 

barnehagene. Av disse kan nevnes: 

 Seks heldags styrermøter der halve dagen er avsatt til kompetansetiltak og hvor en av de 

pedagogiske lederne også deltar. Tema for møtene har blant annet vært pedagogisk analyse, 

tidlig innsats, årsplanarbeid, bruk av ulike kartleggingsverktøy og den moderne styrerrollen. I 

tillegg til foredrag fra kommunens egne ansatte har det på møtene vært foredrag fra 

Høgskolen Innlandet (pedagogisk analyse) og BI (den moderne styrerrollen). 

 Fire møter i nettverk for språkansvarlige. 

 To fagdager for realfagssansvarlige der en pedagogisk leder fra hver barnehage møtte.  

 Ni møter i nettverk for nyutdannede pedagogiske lærere. 

 To samlinger felles for ansatte fra barnehage og skole knyttet til overgang barnehage – skole. 

 Felles opplæringsdag for alle nyansatte i alle barnehagene i kommunen. 

 

Foruten felles kompetansetiltak for alle barnehagene har styrerne i de kommunale barnehagene 

gjennomført egne kompetansetiltak i egne barnehager basert på målene i egen barnehages 

årsplan. I tillegg er det gjennomført to møter for alle de pedagogiske lederne i de kommunale 

barnehagene der tema har vært bruk av ny mal for oppstartssamtaler og pedagogisk leders 

ansvar for høy kvalitet på pedagogisk praksis i hverdagen. 

 
Digitalisering 

Høsten 2019 tok de kommunale barnehagene i bruk IST Direkte som er et 

kommunikasjonsverktøy mellom foresatte og barnehagen. Her kan foresatte melde fra om 

sykefravær og ferie/fridager og andre meldinger til barnets avdeling, og avdelingen/barnehagen 

kan sende felles meldinger til foresatte eksempelvis månedsplaner, månedsbrev eller bilder. IST 

Direkte er webbasert og foresatte logger seg på en webside via pc, nettbrett eller smarttelefon. 

IST Direkte har ikke egen app og funksjonaliteten er derfor noe begrenset.  

 

Vakanser 

Vakanser/langtidsfravær Årsverk 

Vakanser/langtidsfravær gjennomsnitt 2019 12,5 

Dekket opp ved:  

Egne vikarer 11 

Kjøp av vikartjenester 1,5 

Overtid 

 Kommentar: Tallene er gjennomsnitt gjennom året og inkluderer foreldrepermisjoner. 



Side 57 
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2019 

 

 
 

3.4 Skole 
 

Økonomi 

 

 
 

Kommentarer økonomi 

Skole har et totalt mindreforbruk på 0,6 mill. pr. 31.12.2019. Før avsetning til disposisjonsfond 

innenfor rådmannens fullmakter, var det et mindreforbruk på 1,1 mill. 

 

Merinntekter skyldes i hovedsak øremerket tilskudd til elever med særskilte behov og refusjon 

ressurskrevende tjenester. 

 

Mindreutgifter på lønn skyldes i hovedsak at det ikke har blitt satt inn vikarer ved alle fravær og 

at vikaren er billigere enn den som eier stillingen. Skole har dekket økt bemanningsbehov jf. 

økonomisk rapport 2 på 1,8 mill. innenfor rammen. 

 

Merforbruk andre driftsutgifter skyldes i hovedsak økte utgifter til Eidsvollbarn i andre 

kommuner, ikt- og undervisningsutstyr, logoped og spesialundervisning inkl. privatskoler samt 

skoleskyss. 

 

Det er avsatt 0,5 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og 

økonomireglementet til usikkerhet ifm. utgifter til voksenopplæringen i 2020. 

 

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett 

Økningen fra opprinnelig til revidert budsjett på 5,4 mill. skyldes lønnsoppgjør. Lønnsbudsjettet 

er i tillegg økt med 14,4 mill. mot refusjoner sykelønn og foreldrepenger og 16,8 mill. i hovedsak 

mot refusjoner fra andre kommuner og øremerkede tilskudd og refusjoner fra staten. 

 

 

Måltavle 

 

Styringsindikator/ tiltak Måles ved: 
Resultat fra 
sist måling 

Ambisjons-
nivå  

Resultat pr. 
31.12.2019 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Nasjonale prøver og 
elevundersøkelsen:  

  
Eidsvoll 
kommune:  

  
  

Regning. Andel elever på 
mestringsnivå (2,3 b.tr.) og 

(3,4,5 u.tr.) i % 

Resultat 
nasjonale 
prøver 

5. trinn: 64,3 75 66,9 Se tekst nedenfor 

8. trinn: 55,2 70 55,4 Se tekst nedenfor 

9. trinn: 71,9 80 72,1 Se tekst nedenfor 

Lesing på norsk. Andel elever 
på mestringsnivå (2,3 b.tr.) 
og (3,4,5 u.tr.) i % 

Resultat 
nasjonale 
prøver 

5. trinn: 68,6 75 70,9 Se tekst nedenfor 

8. trinn: 63,9 70 68,1 Se tekst nedenfor 

9. trinn: 82,2 80 80,5 Se tekst nedenfor 

Lesing på engelsk. Andel 

elever på mestringsnivå (2,3 
b.tr.) og (3,4,5 u.tr.) i % 

Resultat 
nasjonale 
prøver 

5. trinn: 77,5 75 68,8 Se tekst nedenfor 

8. trinn: 62,3 70 69,1 Se tekst nedenfor 

Skole
Regnskap 

2019

Rev. bud. 

2019 Avvik i kr

Rsk i % av 

rev. bud.

Oppr. bud. 

2019

Regnskap 

2018

Driftsinntekter -68 174 -64 971 -3 203 105 % -30 231 -57 715

Lønn/sosiale utg 296 834 301 056 -4 222 99 % 264 381 273 301

Andre driftsutgifter 52 971 46 973 5 998 113 % 43 530 49 633

Brutto driftsresultat 281 631 283 058 -1 427 99 % 277 680 265 218

Netto finans/avsetninger 8 -850 858 -1 % -850 2 453

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 281 639 282 208 -569 100 % 276 830 267 671
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Styringsindikator/ tiltak Måles ved: 
Resultat fra 
sist måling 

Ambisjons-
nivå  

Resultat pr. 
31.12.2019 

Kommentarer 

Andel elever med 
spesialundervisning inkl. 

private skoler 

Rapporter fra 

fagsystem/ 
KOSTRA 

8,8 7,9 9,05 

Ikke oppnådd – 

Store forskjeller 

mellom skoler fra 

5,5 % til 17 %. 

Løsninger innenfor 

ordinært 

skoletilbud høyt 

prioritert i 

samhandling 

Skole-PPT. 

Gjennomsnittlig 
grunnskolepoeng 

KOSTRA 39,4 41 39,1 Se tekst nedenfor 

Er du interessert i å lære på 
skolen?  

Resultat 
elevunder-
søkelsen 

7. trinn: 3,9 

Likt eller 
over 

nasjonalt 
nivå 

3,8 Se tekst nedenfor 

10. trinn: 3,5 3,7 Se tekst nedenfor 

Lærerne hjelper meg slik at 
jeg forstår det jeg skal lære.  

Resultat 
elevunder-
søkelsen 

7. trinn: 4,5 4,2 Se tekst nedenfor 

10. trinn: 3,8 3,7 Se tekst nedenfor 

Snakker lærerne med deg om 
hva du bør gjøre for å bli 
bedre i fagene?  

Resultat 
elevunder-
søkelsen 

7. trinn: 3,8 3,5 Se tekst nedenfor 

10. trinn: 3,5 3,4 Se tekst nedenfor 

Får du nok utfordringer på 
skolen?  

Resultat 
elevunder-
søkelsen 

7. trinn: 4,0 4,1 Se tekst nedenfor 

10. trinn: 4,1 4,1 Se tekst nedenfor 

Trives du på skolen?  
Resultat 
elevunder-
søkelsen 

7. trinn: 4,3 
Likt eller 

over 
nasjonalt 

nivå 

4,2 Se tekst nedenfor 

10. trinn: 3,8 3,9 Se tekst nedenfor 

Det er god arbeidsro i 
timene.  

Resultat 
elevunder-

søkelsen 

7. trinn: 3,3 3,1 Se tekst nedenfor 

10. trinn: 3,2 3,2 Se tekst nedenfor 

Andelen elever som blir 
mobbet 2-3 ganger i 
måneden eller oftere 

Resultat 
elevunder-
søkelsen 

7. trinn: 6,9 
% 

Ingen 
forekomst = 

0 

8,5 Se tekst nedenfor 

10. trinn: 
13,8 % 

12,2 Se tekst nedenfor 

ØKONOMI 

Avvik mellom regnskap og 
budsjett 

%-avvik på 
netto 
budsjett-
ramme 

-1,3 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
-0,2 % Oppnådd 

Bruk av e-handelssystem 
Andel kjøp på 
e-handels-
plattform 

55,6 % 90 % 60,4 % Ikke oppnådd 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær 

Sykefravær 
registrert i 
økonomi-
system 

93,0 % 93 % 92,7 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,2 4,2 4,2 Oppnådd 

Andel årstimer til 
undervisning gitt av 

undervisningspersonale med 
godkjent utdanning 

Skoleporten/ 
GSI-telling 

92,6 % 

Likt eller 
over 

nasjonalt 
nivå 

90,9 

Ikke oppnådd. 
Nedgang skyldes 
rekrutterings-
utfordringer ved 
en av skolene. 

 

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. 
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Det er en positiv utvikling i regning på alle tre trinn fra 2018 til 2019. Lesing har en positiv 

utvikling på 5. og 8. trinn, men en liten nedgang på 9. trinn sammenlignet med 2018. Engelsk 

lesing har negativ utvikling på 5. trinn og positiv utvikling på 8. trinn fra 2018 til 2019. 

 

Elevundersøkelsen har en mindre variasjon mellom 2018 og 2019, men tendensen er svak 

negativ. 

 

Det foreligger egne prosedyrer i forbindelse med oppfølging av undersøkelser som 

Elevundersøkelsen og Nasjonale prøver. 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 å videreutvikle kompetanse på utvalgte satsingsområder. Det meste av 

kompetansehevingen er organisert gjennom nettverk. Nettverksmodellen er bygget på kollektiv 

læring: Ressurspersoner fra hver skole deltar i nettverk hvor de får teori/metodikk. Deretter 

formidler ressurspersonene kunnskapen på sin skole, hvor kunnskapen anvendes, etterfulgt av 

påfølgende nettverksmøte med deling av erfaring og ny kunnskap. 

 

 

Kort oppsummert etter 2019 

 
Tiltak i handlingsplanen 

 Det er startet opp nye klasser på Bønsmoen skole (1. klasse), Vilberg skole (1. klasse) og 

RUSK (8. klasse) fra høsten 2019.  

 Læringsbrett til alle 1. og 2. klassinger er leaset som forutsatt i budsjettet.  

 100 % stilling assistent pga. økt lærertetthet er innspart. 

 60 % av vedtatt 100 % merkantil stilling er innspart. 

 Innsparing skoleskyss har ikke vært mulig å gjennomføre, og posten viser et merforbruk da 

kommunen ikke har fått medhold hos Fylkesmannen i klagesaker. Skoleskyss har merforbruk 

på 1 mill. 

 Reduksjon av frie midler er innarbeidet i budsjettet. 

 

Tjenester 

Virksomhet Skole har ansvar for grunnskoleopplæring og voksenopplæring. Antall elever i 

skolen ved årsskiftet 2019/20 er 3 169, en økning på 44 elever fra årsskiftet 2018/19. 

 

Det er gitt undervisning i tråd med nasjonal fag- og timefordeling. Det er avviklet leirskole for 

alle 7. klasser. Vilberg ungdomsskole er rehabilitert og tilbygd med nyåpning i 2019. Det er 

gjennomført svømmeopplæring ved alle skoler. 

 

Gjestebarn 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall barn fra Eidsvoll som går på skole i andre kommuner 32 48 51 55 48 

Antall barn fra andre kommuner som går på skole i Eidsvoll 38 35 42 51 54 

 

Reduksjonen i antall barn fra Eidsvoll som går på skole i andre kommuner skyldes endring i 

alderssammensetning både på barn plassert av barnevernet og i skoler med tilrettelagte 

tilbud/spesialundervisning. 

 

Voksenopplæring 

Eidsvoll 2018 2019 

Introduksjonsprogramdeltakere (IP) 31 25 
   

Betalingsdeltakere 13 12 

Deltakere med rett til gratis opplæring (NIR) 74 67 

Grunnskole for voksne 7 19 

Totalt antall elever (eks. IP) 94 98 
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Arbeidsnærvær 

Arbeidsnærværet ligger jevnt i underkant av 93 %. Det er variasjoner mellom skolene og mye av 

fraværet følger årstidene. Det jobbes systematisk med sykefraværsoppfølging og forebyggende 

arbeid. Arbeidsoppgaver tilrettelegges individuelt slik at flest mulig kan stå i arbeid selv med 

helseplager. Det arbeides også med kompetansebygging for bedre å kunne motstå helseplager 

som følge av arbeidet. 

 

Kompetanseutvikling 

 35 lærere er i videreutdanning – Kompetanse for kvalitet. 

 Desentralisert kompetanseutvikling (DEKOMP) i samarbeid vedrørende skolemiljø med 

Høgskolen i innlandet (INN) omfatter alle lærere og skoleledere ved ungdomsskolene i 

Eidsvoll. 

 DEKOMP-samarbeid med Naturfagsenteret UiO omfatter utvikling av naturfag for alle lærere 

og skoleledere. 

 

 

Digitalisering 

DEKOMP-samarbeid med Høgskolen i innlandet omfatter skoleledelse og ett nettverk av lærere i 

hovedsak knyttet til å lage digitaliseringsstrategi for Eidsvollskolene iht. PS 11/19. 

 

Vakanser 

Vakanser/langtidsfravær Årsverk 

Vakanser/langtidsfravær pr. 31.12.2019 20 

Dekket opp ved:  

Egne vikarer 15 

Kjøp av vikartjenester 
 

Overtid 
  

Kommentar:  

Vakanser skyldes permisjoner, langtidssykefravær og videreutdanning. 
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3.5 Familiens hus 
 

Økonomi 

 

 
 
Kommentarer økonomi 

Familiens hus har et totalt merforbruk på 1,5 mill. pr. 31.12.2019. Før bruk av disposisjonsfond 

innenfor rådmannens fullmakter, var det et merforbruk på 1,8 mill. Merforbruket skyldes 

barnevern. 

 

Mindreinntekter skyldes at refusjoner fra staten ifm. at fosterhjemsgodtgjørelse ble lavere enn 

forutsatt i budsjettet. 

 

Mindreforbruk lønn skyldes i hovedsak vakanser og at det ikke har vært mulig å få tak i vikar ved 

alle fravær ved avdelingene i Familiens hus. Mindreutgifter lønn til saksbehandlere/ 

familiekonsulenter barnevern er benyttet til kjøp av vikartjenester. Mindreforbruk på andre 

avdelinger dekker merforbruk barnevern, herunder merforbruk på godtgjørelser til fosterhjem. 

 

Barnevern 

Barnevern har et totalt merforbruk på 2,5 mill. inkl. mindreinntekter refusjon fra staten 

fosterhjem på 0,6 mill. Merutgifter godtgjørelser/lønn fosterhjem er 1,2 mill. Det er også et 

merforbruk på kjøp fra staten på 0,7 mill. Merutgiftene skyldes at det har vært flere barn enn 

forutsatt i budsjettet og at utgifter knyttet til de forskjellige barna/antall barn har variert 

gjennom året. 

 

Det er brukt 0,24 mill. av disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og 

økonomireglementet pkt. 8-1 til kjøp utstyr og inventar som ikke ble anskaffet i 2018. Øvrig bruk 

av fond gjelder øremerkede tilskudd. 

 

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett 

Revidert budsjett har økt med 4,8 mill. fra opprinnelig budsjett som følge av økninger i 

økonomisk rapport 2 knyttet til merbehov barnevern samt lønnsoppgjør. I tillegg er 

driftsinntektene økt med 4,3 mill., herunder refusjon sykelønn 2,6 mill. og øremerkede 

tilskudd/refusjoner 1,7 mill. Inntektsøkningene er benyttet til økning av lønnsbudsjettet til 

vikarer ved sykefravær og foreldrepermisjoner og til kjøpevikarer og juridisk bistand.  

 

 

Måltavle 
 

Styringsindikator/tiltak Måles ved: 
Resultat 
31.12.2018 

Ambisjons-
nivå  

Resultat pr. 
31.12.2019 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE/INTERNE TJENESTER  

PPT: Overholde frist ift. 
sakkyndige vurderinger på 
nye henvisninger 

Manuell telling i 
fagsystem 

30,4 % 100 % 40 % 
Ikke oppnådd, men 
økning fra 2018 

Familiens hus
Regnskap 

2019

Rev. bud. 

2019 Avvik i kr

Rsk i % av 

rev. bud.

Oppr. bud. 

2019

Regnskap 

2018

Driftsinntekter -18 378 -18 466 88 100 % -13 879 -17 258

Lønn/sosiale utg 72 315 72 623 -308 100 % 67 465 67 352

Andre driftsutgifter 27 462 25 545 1 918 108 % 20 838 24 880

Brutto driftsresultat 81 400 79 701 1 698 102 % 74 425 74 975

Netto finans/avsetninger -642 -453 -188 142 % 0 762

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 80 758 79 248 1 510 102 % 74 425 75 737
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Styringsindikator/tiltak Måles ved: 
Resultat 
31.12.2018 

Ambisjons-
nivå  

Resultat pr. 
31.12.2019 

Kommentarer 

PPT: Kompetanseheving/ 

veiledning til ansatte i 
barnehage/skole på 
systemnivå 

Manuell telling 
av innmeldte 
saker 

14 12 15 Oppnådd 

Helsestasjon: Prosent-
andel gjennomførte 2-
årskonsultasjoner          

Telling i 
fagsystem/ 
KOSTRA 

Nytt mål 100 % 91,5 % 

Ikke oppnådd. 2-
åringer som ikke ble 

tatt inn i 2019 er tatt 
inn i 2020.  

Skolehelsetjeneste: 
Prosentandel gjennom-
førte 1. klasse-
konsultasjoner 

KOSTRA Nytt mål 100 % 80,2 % 

Ikke oppnådd. 
Førsteklassinger som 
ikke ble tatt inn i 

2019 er tatt inn i 
2020. 

Barnevern: Overholde 
frister/krav ift. følgende*: 

        

- Undersøkelser 
Kvartalsrapport 
til 
fylkesmannen 

96 % 98 % 95,2 % 
Ikke oppnådd, 
reduksjon fra 2018 

- Tiltaksplan 
Halvårsrapport 
fylkesmannen/ 
KOSTRA 

99 % 100 % 78 % 
Ikke oppnådd, 

reduksjon fra 2018 

- Omsorgsplan 
Halvårsrapport 
fylkesmannen/ 
KOSTRA 

100 % 100 % 95 % 
Ikke oppnådd, 
reduksjon fra 2018 

- Oppfølgingsbesøk 
fosterhjem 

Halvårsrapport 
fylkesmannen/ 
KOSTRA 

97 % 100 % 99 % 
Ikke oppnådd, men 
økning fra 2018 

- Tilsynsbesøk fosterhjem 
Halvårsrapport 
fylkesmannen/ 
KOSTRA 

100 % 100 % 100 % Oppnådd 

Antall barn med 

akuttvedtak pr. 1 000 
barn i befolkningen 

KOSTRA/Bufdir 
kommune-
monitor 

2,7 

1,4 (lands-

gjennom-
snitt) 

1,8  

Bufdirs 

kommunebarometer; 
Ikke oppnådd, men 
bedring fra 2018 

Brukertilfredshet 

Bruker-

undersøkelser 
barnevern 

4,5 Over lands-
gjennomsnit

tet. Måles 
hvert 3. år, 
neste i 2021 

 Ikke målt 

Bruker-
undersøkelser 
helsestasjons-
tjenesten 

5,4  Ikke målt 

ØKONOMI 

Avvik mellom regnskap og 
budsjett 

%-avvik på 

netto 
budsjettramme 

-0,6 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
1,9 % Ikke oppnådd 

Overholde budsjett 
kjøpevikarer barnevern 

%-avvik på 
lønn inkl. 
refusjons-
inntekter og 
vikarkjøp 

0,0 % 0,0 % 

 

1,9 % 
 

Ikke oppnådd, % 

etter budsjett-
justering i ØR2 

Bruk av e-handelssystem 
Andel kjøp på 
e-handels-
plattform 

87,2 % 90,0 % 90,7 % Oppnådd 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

90,2 % 93,0 % 90,1 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,3 4,2 4,2 Oppnådd 

* Manglende måloppnåelse på barnevern må sees i sammenheng med utfordringer knyttet til rekruttering 

av vikariater for saksbehandlere og familiekonsulenter. Stillingene har vært utlyst flere ganger og deler av 

vakansene er blitt dekket opp av kjøpevikarer.   
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Kort oppsummert etter 2019 
 
Tiltak fra handlingsplanen 

 Kommunen fikk videreført tilsagn fra fylkesmannen om øremerket tilskudd til 7,5 stillinger på 

barnevern. 

 Ny stilling forsterket skolehelsetjeneste er besatt fra september 2019 og er et viktig tiltak ut 

mot brukerne. 

 Jordmødrene har tilbudt lovpålagt barselbesøk til alle nyfødte barn.  

 Familieteam startet opp høsten 2019. Dette er et samarbeid mellom Familiens hus, Helse og 

Bistand og NAV. 

 60 % stilling som advokat i barneverntjenesten er fortsatt ubesatt. 

 Reduksjon kursbudsjettet er innarbeidet. 

 Meningokokkvaksine av 10. klassinger er igangsatt. 

 Reduksjon i kjøp av foreldre/barn-plasseringer er ikke gjennomført, blant annet som følge av 

at dette kan være et pålagt tiltak fra rettsapparatet. 

 
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 2019.  

 Det tverrfaglige teamet ”Uro-i-magen” er godt besøkt og klarer i stor grad å gi utsatte barn 

koordinert bistand. 

 Familiens hus har tilbudt foreldreveiledning (COS-P) i grupper.   

 

PPT:  

PP-tjenesten har videreført vektlegging rettet mot systemnivå til barnehage og skole, spesielt 

innenfor temaene læringsmiljø i skole og relasjonskompetanse i barnehage. PPT har hatt fast 

deltager i kommunens realfagsprosjekt. Avdelingsleder koordinerer jevnlige nettverk for 

spesialpedagogiske koordinatorer i skole sammen med rådgiver skole. Fokus her er helhet, 

sammenheng og kompetanseheving. Fortsatt fokus på oppfølging av resultater og tiltak etter 1. 

klassekartlegging, som samarbeid mellom PPT og skole som systemtiltak. Fast samarbeid med 

virksomhetsleder barnehage og skole. Ansatte i PP- tjenesten deltar på nettverksmøter med 

spesialpedagogene for barnehage.  

 

Helsestasjon: 

Helsestasjonen fikk innvilget søknad om prosjektmidler til jordmor. Det har derfor vært tre 

jordmødre fra august 2019, noe som har gitt et styrket tjenestetilbud til de gravide.  Det har 

vært drift ved begge helsestasjonene 0-5 år, og det har vært skolehelsetjeneste til stede ved alle 

skolene i kommunen. Helsestasjon for ungdom-tilbudet har vært i drift gjennom året og er svært 

godt besøkt. Det er fokus på faglig utvikling av tjenesten for å kunne gi et kvalitativt godt tilbud 

til kommunens innbyggere. Det er tett samarbeid med kommunens psykolog for barn og unge, 

både på systemnivå og på individnivå opp mot psykisk helse for barn og unge. Helsetjenester til 

ungdomsfengselet har blitt dekket av lege. 

 

Barneverntjenesten: 

Barneverntjenesten har flere saker av alvorlig karakter. Dette gjelder saker hvor foreldre strever 

med rus, alvorlig psykiatri og familier der barn er utsatt for vold og overgrep. En ser også at 

antall henvendelser til barnevernvakta for Eidsvoll kommune har økt fra 2018 til 2019. 

Barneverntjenesten har i hele 2019 hatt fokus på fagutvikling opp mot traumesensitivt 

barnevern. Barneverntjenesten har deltatt på administrasjonsmøter på ungdomsskolene i 

kommunen en gang i måneden. Dette for å jobbe mer utadrettet barnevern, og å kunne drøfte 

saker og problemstillinger direkte mellom barnevern og skole. Barnevernleder er med i et 

nettverk med andre barnevernledere på Øvre Romerike for å utrede plan for interkommunalt 

samarbeid rundt fosterhjem. Dette med bakgrunn i mer ansvar over til kommunene etter ny 

reform som trår i kraft fra 2022. 
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Status  
2016 2017 2018 2019 

1.1-31.12 1.1-31.12 1.1-31.12 1.1-31.12 

PP-tjenesten 
Antall nye tilmeldte saker 175 174 218 222 

Antall saker* 626 550 601 658 

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

5 279 5 224 5 267 5 389 

Barnevern 

Meldinger i alt (KOSTRA) 333 346 364 362 

Antall meldinger som går videre til 
undersøkelse (KOSTRA) 

279 322 336 319 

Antall undersøkelser som er aktive 

i perioden (fagsystem)** 
251 334 334 339 

Nye bekymringer i aktive saker 
(fagsystem)  

153 245 208 294 

Antall barn med hjelpetiltak i løpet 
av året.  (KOSTRA) 

236 252 243 218 

Antall barn med hjelpetiltak pr. 

31.12. (KOSTRA) 
128 184 126 137 

Herav på ettervern (fagsystem) 15 9 19 23 

Herav nye barn på ettervern 
(fagsystem) 

5 6 10 4 

Antall barn under omsorg 
(KOSTRA)*** 

51 58 55 60 

Herav nye omsorgsovertakelser 
(fagsystem) 

7 11 11 7 

*Det er i tillegg jobbet med 15 systemsaker i 2019. Pr. 31.12.2019 er det 658 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, også økning i antall 

bekymringer i aktive saker. 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 2018 til 2019. 

Det har i 2019 i alt blitt fattet 24 akuttvedtak som medfører plassering, for kortere eller lengre 

periode. Dette er en stor økning fra 2018 hvor vi hadde 15 akuttplasseringer. I 2019 har 

barnevernet hatt ni plasseringer på institusjon, kontra elleve i 2018. 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. Det totale arbeidsnærværet har likevel gått fra 90,2 % pr. 31.12.2018 til 90,1 % 

pr. 31.12.2019. Når det gjelder arbeidsnærvær i barneverntjenesten har dette gått opp fra 84,7 

% for 2018 til 85,2 % for 2019, noe som er en økning på 0,5 %. Når det gjelder sykefravær for 

virksomheten består dette av både korttids- og langtidsfravær. Det er ikke fremkommet 

informasjon om at sykefravær i virksomheten er arbeidsrelatert.  

 

Kompetanseutvikling 

PP-tjenesten: En ansatt i PPT har sluttført videreutdanning på NTNU i testkompetanse. Samtlige 

ansatte har deltatt på relevante kurs opp mot tjenestens behov for økt kompetanse innen 

spesifikke fagområder. 

 

Helsestasjonen: En ansatt har fullført videreutdanning innenfor tverrfaglig psykososialt arbeid for 

barn og unge, en ansatt har fullført helsesøsterutdanning og en ansatt har fullført 

videreutdanning i psykisk helse.  

 

Barnevern: I samarbeid med kommunene på Øvre Romerike har barneverntjenesten fullført 

kompetansehevings program rundt Traumesensitivt barnevern. Det har både vært felles 

samlinger sentralt og oppfølgingsdager lokalt. To av teamkoordinatorene har fullført Nasjonal 
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Veilederutdanning for barnevernansatte, som er en del av Statens tilbud for kompetanseheving i 

barneverntjenesten.  

 

Digitalisering 

Fullelektronisk fagsystem for PP-tjenesten er påbegynt. Fullelektronisk arkivløsning for 

helsestasjonstjenesten er også påbegynt. Barnevern er fullelektroniske med mobilt barnevern.  

 

Vakanser 

Vakanser/langtidsfravær Årsverk 

Vakanser/langtidsfravær pr. 31.12.2019 8,85 

Dekket opp ved:  

Egne vikarer 1,5 

Kjøp av vikartjenester 4,4 

Overtid 

  

Kommentar:  

Helsestasjonen: 0,35 stilling vakanser pga. ansatte med midlertidig reduserte stillinger. 

Barnevern: 8,5 stilling vakanser/langtidsfravær.  

Fraværet har variert gjennom året og det har vært vanskelig å få besatt utlyste vikariater i 

barnevern. 
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3.6 Helse og bistand 
 

Økonomi 

 

 
 

Kommentarer økonomi 

Helse og bistand har et merforbruk på 2,2 mill. pr. 31.12.2019. Det var stor usikkerhet knyttet til 

merforbruk i økonomiske rapporter på grunn av økte brukerbehov. 

 

Merinntekter skyldes øremerket tilskudd. Sum anslag refusjon ressurskrevende tjenester 2019 

inkl. korrigering av anslag for 2018 er 19,1 mill., 0,7 mill. lavere enn forventet i revidert 

budsjett. 

 

Merforbruk på lønnsområdet skyldes større tjenestebehov enn forventet til 19 nye 

ungdommer/unge voksne som flytter fra hjem og institusjon til egen bolig. Flere har behov for 

omfattende oppfølging jf. enkeltvedtak.  

 

Mindreforbruk på andre driftsutgifter skyldes i hovedsak redusert kjøp av privat bo- og 

omsorgsplass og privat avlastning.  

 

Avsetninger/bruk av fond gjelder i hovedsak øremerkede midler.  

 

Endringer fra opprinnelig til revidert budsjett 

Revidert budsjett har økt med 3 mill. fra opprinnelig budsjett som følge av lønnsoppgjør. I tillegg 

er driftsinntektene økt med 13 mill. blant annet pga. refusjon ressurskrevende tjenester på 4 

mill. i økonomisk rapport 2, refusjon sykelønn 7,1 mill. og øremerkede tilskudd 1,8 mill. 

Inntektsøkningene er benyttet til økning av lønnsbudsjettet til ressurskrevende tjenester og 

vikarer ved sykefravær og foreldrepermisjoner.  

 

 

Måltavle 

 

Styringsindikator/ 

tiltak 
Måles ved: 

Resultat 

31.12.2018 

Ambisjons-

nivå  

Resultat pr. 

31.12.2019 
Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE/INTERNE TJENESTER  

Antall frivillige 
aktivitetsvenner 
(demens) 

Manuell telling 14 16 19 
Oppnådd. Av disse 
4 elever fra 
ungdomsskolen 

Antall 

selvhjelpsgrupper 
Manuell telling 4 5 3 Ikke oppnådd 

Antall deltakere 
mestringstilbud, 15 
kurs pr. år 

Statistikk fagsystem 133 138 155 

 
Oppnådd 

Antall brukere fulgt 
opp av hverdags-
rehabiliteringsteam 

Statistikk fagsystem Nytt tilbud 40 51 
Tilbudet ble 
iverksatt 1. mai 
2019 

Helse og bistand
Regnskap 

2019

Rev. bud. 

2019 Avvik i kr

Rsk i % av 

rev. bud.

Oppr. bud. 

2019

Regnskap 

2018

Driftsinntekter -34 649 -33 090 -1 558 105 % -20 058 -33 868

Lønn/sosiale utg 175 183 171 468 3 714 102 % 155 145 154 431

Andre driftsutgifter 31 409 31 594 -185 99 % 31 890 33 893

Brutto driftsresultat 171 943 169 972 1 971 101 % 166 977 154 456

Netto finans/avsetninger 208 -60 268 -346 % -60 -1 536

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 172 151 169 912 2 239 101 % 166 917 152 920
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Styringsindikator/ 
tiltak 

Måles ved: 
Resultat 
31.12.2018 

Ambisjons-
nivå  

Resultat pr. 
31.12.2019 

Kommentarer 

Antall brukere IMR: 

Illness management 
recovery (mestre 

psykisk lidelse) 

Statistikk fagsystem 26 20 21 Oppnådd 

Antall brukere fulgt 
opp ved FIT: Feedbak 
informerte tjenester 
(større 
brukermedvirkning) 

Statistikk fagsystem 126 300 449 Oppnådd 

Antall brukere, tidlig 
intervensjon, i 
samarbeid med politi 

Statistikk fagsystem Nytt tilbud 10 2 Ikke oppnådd 

Antall brukere i 
samarbeid med NAV 

ungdomsteam 

Statistikk fagsystem 55 45 52 Oppnådd 

Brukertilfredshet:         

Rusavhengige/psykisk 
syke: 

Brukerundersøkelse 3,5 (2017) 3,7 3,5 

Ikke oppnådd. 
Snitt Norge: 3,1 
Svarprosent: 10 
% 

Fysio- og ergoterapi: Brukerundersøkelse 4,8 (2017) 5 5 
Oppnådd. 
Svarprosent: 16 
% 

Utviklingshemmede: Brukerundersøkelse 4,8 (2017) 4,9 4,7 

Ikke oppnådd. 

Pårørende 
undersøkelse 
Svarprosent: 47 
% 

Antall plasser arbeids- 
og aktivitetstilbud 

Manuell telling 108 116 119 Oppnådd 

Antall besøkende 
Myldreklubben 

Manuell telling 25 30 30 Oppnådd 

Antall deltakere 
gatefotball for 
rusavhengige 

Statistikk fagsystem Nytt tilbud 12 13 
Oppnådd. Deltok i 
NM og fikk Fair 
Play-prisen 

ØKONOMI 

Avvik mellom 
regnskap og budsjett 

%-avvik på netto 
budsjettramme 

-2,0 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
1,3 % Ikke oppnådd 

Bruk av e-

handelssystem 
Andel kjøp på e-
handels-plattform 

85,6 % 90 % 91,1 % Oppnådd 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær registrert i 
økonomisystem 

90,5 % 91 % 91,1 % Oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat medarbeider-
undersøkelse 

4,4 4,2 4,4 Oppnådd 

Andel fagarbeidere 
eller høyere 
utdanning (turnus) 

Årsverk faglært/sum 
årsverk faste ansatte 

84,0 % 91 % 85,9 % 
Ikke oppnådd, 
men forbedring 
fra 2018 

Andel årsverk med 
høyskoleutdanning 
(turnus) 

Årsverk høyskole/alle 
faste årsverk 

28,5 % 35 % 31 % 
Ikke oppnådd, 
men forbedring 
fra 2018 

Andel ufrivillig deltid 
(hele virksomheten) 

Antall fast ansatte 
oppgitt ufrivillig deltid i 
spørreundersøkelse/ant
all fast ansatte 

7,2 % Under 10 % 13,7 % 

Ikke oppnådd. 38 
stk. i avdelinger 
med turnusarbeid/ 
helge stillinger 
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Kort oppsummert etter 2019 
 

Tiltak fra handlingsplanen 

 Det er tilsatt i nye stillingene knyttet til økt brukerbehov ved flere av boligene som følge av 

utvidede enkeltvedtak knyttet til tvang og/eller krevende brukere. Det har vært 

rekrutteringsutfordringer med behov for flere utlysninger.  

 Fysioterapeut og ergoterapeut for etablering av fire nye rehabiliteringsplasser ved Vilberg er 

tilsatt. Økningen av plasser med faglig godt rehabiliteringstilbud forutsetter utvidet 

treningsrom på Vilberg helsetun. 

 Sju innbyggere knyttet til Helse og bistand har benyttet Stiftelsen Alternativ til vold (ATV), 

behandlingstilbud for voldsutøvere.  

 Innkjøp av inventar, utstyr og møbler til tilbudene på Myhrer, Solsiden og fysio/ergo er 

gjennomført. 

 Avklaringsplassen på Gruehagan brukere innen rus og psykisk helse er etablert og har i 

hovedsak blitt benyttet til kjente brukere, som følge av behov for økt trygget og tilsyn. Denne 

muligheten øker fleksibiliteten knyttet til hensiktsmessig brukersammensetning. Det har blitt 

betalt for overliggerdøgn knyttet til psykisk helse og rus i ett tilfelle. 

 Det er administrativt vedtatt to kompetanseprosjekt knyttet til hverdagsmestring og recovery 

på tvers av virksomhetene innenfor helse og omsorg, dette er delvis i gang, men en del 

forsinket pga. stort arbeidspress i tjenestene.  

 Innsparing 50 % ergoterapeut og 50 % fysioterapeut i innsatsteam er gjennomført. 

 Friskliv- og mestringssenteret har startet med egenandel, jf. gebyrregulativet. 

 

Tjenester 
Type tjeneste 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall individuelle tilbud 
om fysio- og ergoterapi  1 055 1 360 1 214 1 264 1 367 

 
1484 

 

Antall tekniske 
hjelpemidler 

utlevert/innlevert  

6 140 6 228 6 611 6 387 
 

8 179 

 

 
6134* 

 

Antall individuelle tilbud 
om behandling psykisk 
helse/rus 
 

444 

(herav 56 
avslag) 

424 

(herav 73 
avslag) 

614 
(herav 
118 

avslag) 

448 
(herav 64 
avslag) 

431 
(herav 68 
avslag) 

534 

(herav 60 
avslag) 

Antall individuelle tilbud 
om praktisk bistand: 
miljøarbeid, rus/psyk og 
funksjonshemmede 

156 
(herav 7 
avslag) 

140 
(herav 4 
avslag) 

261 
(herav 5 
avslag) 

248 
(herav 4 
avslag) 

206 
(herav 5 
avslag) 

215  
(herav 
avslag) 

*Tallet er redusert. Tallet er kun basert på deler av tilbudet i hjelpemiddeltjenesten. Tjenesten opplever 

stort arbeidspress pga. pågang av nye oppgaver, herunder montering og reparasjon av hjelpemidler, 
elektroniske dørlåser og digitale trygghetsalarmer. Året 2018 var også unormalt høyt knyttet til antall 
hjelpemidler. 

 

Arbeidsnærvær 

Økning i arbeidsnærværet skyldes blant annet at flere avdelinger har videreført arbeidet med 

NED prosjektet og følger opp tiltakene i sammenheng med handlingsplan etter 

medarbeiderundersøkelsen.  

 

Det er trepartsmøter (vernetjeneste, tillitsvalgt og arbeidsgiver) i hver avdeling. To avdelinger 

har hatt bistand fra HMS-senteret eller NAV arbeidslivssenter. Lederne prioriterer kontinuerlig tett 

sykefraværsoppfølging.  

 

Flere avdelinger har konkrete trivselsprosjekt for motivasjon og engasjement. Det har videre 

vært fokus på belastninger i arbeidet, reviderte ROS analyser og forebygging av vold og trusler 

med intern veiledning og tett oppfølging av leder. 2019 er det første året de ansatte i Helse og 

bistand fikk tilbud om influensavaksine, og 80 ansatte tok imot tilbudet. 

 

Det har i 2019 vært høyere langtidsfravær i tjenester med få og spesialiserte stillinger hvor det 

er svært vanskelig å finne kvalifiserte vikarer. Dette har ført til redusert produksjon og lengre 

ventelister på saksbehandling, da stillingene har vært vakante. Et av stedene rapporterer at 
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fraværet er knyttet til arbeidsforhold og uhensiktsmessige lokaler, dette er meldt vernetjenesten 

og administrasjonen vurderer muligheter. 

 

Kompetanseutvikling 

Virksomheten har hatt 25 ansatte i ulike utdanningsløp på videregående eller høyskole.  

 

I forbindelse med etablering av nye boliger har det vært gjennomført omfattende 

kompetansehevende tiltak. Ulike fagkurs med fokus på nye målgrupper; ERM (Early Recognition 

Method), konflikthåndtering ved krevende brukere, førstehjelp i selvmordsvurdering (VIVAT), 

opplæring i bruk av kommunikasjonshjelpemidler.  

 

For øvrig er det gjennomført kurs i bruk av tvang og makt, inkontinenskurs, førstehjelpskurs, 

trygge traume kurs for traumebehandling. Omfattende opplæring i feedback informerte tjenester 

(FIT) hvor tre ansatte også har tatt veilederutdanning. Kurs i motiverende intervju. Det har vært 

gjennomført flere veiledninger og kurs knyttet til spesielle diagnoser og konkrete brukere. Flere 

ansatte har deltatt på NAFO seminar (Norsk adferdsanalytisk forening) og 

vernepleierkonferansen. Det legges til rette for slik deltakelse, da dette er et svært godt 

rekrutteringstiltak.  

 

Innenfor friskliv, fysio- og ergoterapi er det gjennomført en rekke fagspesifikke kurs, både 

ordinære og nettbaserte. 

 

Nye ledere og verneombud har deltatt på pålagt HMS kurs. Virksomheten har videre stort fokus 

på å legge til rette for studenter, elever og lærlinger, også som et rekrutteringstiltak. I den 

forbindelse har flere ansatte deltatt på veilederkurs. Virksomheten har jobbet oppsøkende mot 

utdanningsinstitusjoner med markedsføring og omdømmebygging som rekrutteringstiltak. 

 

Digitalisering 

Installering og opplæring i elektroniske dørlåser og digitale trygghetsalarmer er satt i system 

med kort ventetid. Helse og bistand og Hjemmebaserte tjenester samarbeider om ordningen. 

Virksomheten har gjennomført opplæring og tatt i bruk elektronisk IP (Individuell plan), med 

noen utfordringer enkelte steder knyttet til ressursbehov på grunn av vakanser og manglende 

vikarer.  

 

Virksomheten benytter nettbrett ved oppfølging i hjemmet, men begrensninger i bruksområder 

gjør at bruken kun gjelder dokumentasjon i journal og møtereferat, samt tilgang til internett i 

forbindelse med hjelpemiddel formidling.   

 

Maskiner for skanning av pasientopplysninger er innkjøpt. Arbeidet med interne rutiner knyttet til 

oppgaven er igangsatt, men installering og oppstart er forsinket på grunn av feil fra leverandør 

og sykefravær i virksomheten.  

 

Vakanser 

Vakanser/langtidsfravær Årsverk 

Vakanser/langtidsfravær pr. 31.12.2019 18 

Dekket opp ved:  

Egne vikarer 11 

Kjøp av vikartjenester 0 

Overtid 3 

Kommentar:  

Omfanget fordeler seg relativt jevnt på de ulike avdelingene med heldøgns bemanning og på 

høyskole- og fagarbeidergrupper. To tjenestesteder har omfattende rekrutteringsproblemer 

knyttet til høyskole- og helgestillinger. En kan se tendenser til høyere sykefravær på steder med 

flere vakante stillinger. 

 

Ubesatte vakter på avdelingene som følge av vakansene har utgjort ca. 4 årsverk. 
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3.7 Hjemmebaserte tjenester 
 

Økonomi 

 

 
 

Kommentarer økonomi 

Hjemmebaserte tjenester har et totalt mindreforbruk på 0,8 mill. pr. 31.12.2019. Før avsetning 

til disposisjonsfond innenfor rådmannens fullmakter, var det et mindreforbruk på 1,3 mill. 

Mindreforbruket skyldes at oppstart av kjøp av tjenester til brukerstyrt personlig assistenter 

(BPA) ble iverksatt senere enn forutsatt i budsjett i økonomisk rapport 2. 

 

Merinntekter er i hovedsak knyttet til refusjon ressurskrevende tjenester og øremerkede tilskudd.  

 

Merforbruk på lønn og kjøpevikarer skyldes i hovedsak at det økte behovet i 3. tertial på 6,5 

årsverk, som skulle dekkes av egne ansatte, ble dekket opp av kjøpevikarer og overtid pga. 

rekrutteringsutfordringer.  

 

Det har i 2019 vært store utfordringer knyttet til rekruttering av ansatte i turnus, spesielt 

sykepleiere. Gjennom året har det vært i snitt rundt 20 årsverk vakant eller i langtidsfravær i 

tillegg til korttidsfravær. Behovet for sykepleiere har også økt gjennom året. Uavhengig av 

rekrutteringsutfordringer, har økt tjenestebehov hos brukerne medført merutgifter. Det økte 

tjenestebehovet kan sees i sammenheng med målsettingen om å gi nødvendig helsehjelp i 

hjemmet og redusere institusjonsinnlegger. 

 

Mindreutgifter drift skyldes at nye brukere BPA i økonomisk rapport 2 ikke fikk iverksatt sine 

tjenestevedtak. Årsaken var bemanningsproblemer hos vikarbyråene som skulle ivareta disse 

brukerne og mindreutgiften utgjorde 1,7 mill. Kjøp av vikartjenester har et merforbruk på 0,8 

mill. Det er totalt kjøpt vikartjenester med 12,1 mill. for å dekke vakanser og fravær i ordinær 

turnus. Det er mindre avvik på øvrige driftskonti. 

 

Det er avsatt 0,5 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og 

økonomireglementet ifm. mulig merforbruk biler inkl. overskredet kjørelengde.   
 

Endringer fra opprinnelig til revidert budsjett 

Det er en økning fra opprinnelig til revidert budsjett på 8,1 mill., hvorav 7 mill. skyldes 

justeringer i økonomisk rapport 2 med styrking av lønnsbudsjettet på 1,7 mill. og kjøp av 

vikartjenester med 5,1 mill. Merbehovet hadde bakgrunn i både rekrutteringsutfordringer og 

økning i tjenestebehov. Økning som følge av lønnsforhandlinger utgjør 1,2 mill.  

 

Refusjon sykelønn og foreldrepenger utgjør 5,3 mill. og er justert mot vikarlønn og kjøp av 

vikartjenester. 

 

 

  

Hjemmebaserte tjenester
Regnskap 

2019

Rev. bud. 

2019 Avvik i kr

Rsk i % av 

rev. bud.

Oppr. bud. 

2019

Regnskap 

2018

Driftsinntekter -16 638 -15 533 -1 105 107 % -9 376 -17 359

Lønn/sosiale utg 92 130 91 406 724 101 % 89 309 86 077

Andre driftsutgifter 32 315 33 253 -937 97 % 21 009 30 965

Brutto driftsresultat 107 807 109 126 -1 319 99 % 100 942 99 682

Netto finans/avsetninger 535 0 535 0 91

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 108 342 109 126 -784 99 % 100 942 99 773
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Måltavle 

 

Styringsindikator/ 

tiltak 
Måles ved: 

Resultat 

31.12.2018 

Ambisjons

-nivå  

Resultat pr. 

31.12.2019 
Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE  

Antall brukere med 
kartlegging av 
fysisk/kognitiv 
funksjon, minimum 
en gang pr. år 

Antall 
registreringer i 
fagsystemet 

100 % 100  

Ikke oppnådd, det er 
nedsatt gruppe fra 
2020 for å bedre 
kvaliteten på IPLOS-
registreringer 

Brukertilfredshet målt 
ved 
brukerundersøkelse 

Innbygger-
undersøkelse 

Siste måling i 
2010 

4,1 
Ikke 

gjennomført Ikke oppnådd  

Primærkontakter til 
brukere med 

omfattende behov 

Registreringer i 
fagsystemet - 
brukere med 
primærkontakt
/ brukere med 
omfattende 
behov 

Nytt mål 100 %  
Kartleggingsarbeid er 
påbegynt, men ikke 

ferdigstilt 

ØKONOMI 

Avvik mellom 
regnskap og budsjett 

%-avvik på 
netto 
budsjettramme 

-0,3 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
-0,7 % Oppnådd 

Bruk av e-

handelssystem 

Andel kjøp på 
e-handels-
plattform 

25,5 % 90 % 29,0 % Ikke oppnådd 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

86,4 % 91 % 85,7 % 
Ikke oppnådd, 
reduksjon fra 2018 

Medarbeider-

tilfredshet 

Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,1 4,2 3,9 
Ikke oppnådd, 

reduksjon fra 2018 

Andel sykepleiere av 
alle faste ansatte - 
årsverk 

Rapport 
lønnssystem 

29,0 % 41 % 31,8 % 

Ikke oppnådd, 
stillinger eks. adm. og 
BPA. Hvis alle 
stillinger hadde vært 
besatt: 37,2 % 

Videreutdanning 
sykepleiere 

Rapport 
lønnssystem 

4 stk. 27 % 20,8 % Ikke oppnådd 

 

 

Kort oppsummert etter 2019 
 

Tiltak fra handlingsplanen 

 Innsatsteam er avviklet. Det er iverksatt tilbud med hjemmetrenere. 

 

Tjenester 

Brukerne i Hjemmebaserte tjenester har sammensatte behov, mange krever høy kompetanse og 

behovet er økende. Dette 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. Det er svært store variasjoner i omfanget av tjenester til forskjellige brukere, og 

behovet kan variere hos den enkelte bruker gjennom året. Mengden av oppgaver, som ikke er 

direkte pasientkontakt, er også betydelig økende. Dette er behandling av søknader og andre 

henvendelser, kommunikasjon på e-meldinger med fastleger, sykehus og andre behandlere samt 

annet tverrfaglig samarbeid. Administrering av medikamenter (multidose) krever også betydelige 

sykepleierresurser. 
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KOSTRA-tall på brukernivå for hjemmesykepleie er ikke tilgjengelige ultimo mars.  Antall nye og 

avsluttede brukere er ikke telt gjennom året. Hjemmetjenesten legger opp til bedre 

rapporteringsgrunnlag i 2020. 

 

For tjenesten praktisk bistand er det ifølge fagsystemet 220 brukere pr. 31.12.2019. Flere 

brukere av praktisk bistand har også hjemmesykepleie. 

 

Kreftkoordinator har fulgt opp 110 pasienter i 2019, hvorav 65 ny-henviste. Mye av arbeidet er 

knyttet til pårørendestøtte, egne samtaler for ungdom og familiesamtaler. Det er etablert faste 

møtepunkter med teamsykepleierne på distriktene for å sikre bedre faglig ivaretakelse av 

kreftpasienter og kreftkoordinator har gitt undervisning til andre ansatte. 

 

Demenskoordinator har fulgt opp 148 brukere med pårørende i 2019. Pr. 31.12. var det 85 

brukere og av disse er 54 nye henvisninger. Det er flere brukere under 65 år. I tillegg er det gitt 

veiledning/undervisning av ansatte både på Hjemmebaserte tjenester og Vilberg 

kompetansesenter og koordinator har ansvar for gjennomføring av demensomsorgens ABC. 

Pårørendeskole er gjennomført høsten 2019 med 48 deltakere. Koordinator har i samarbeid med 

frivilligsentralen avholdt samarbeidsmøter/gitt informasjon til ungdomsskoler, Eidsvoll 

videregående skole og Røde Kors om demensvennlig samfunn.  

 

Arbeidsnærvær 

Arbeidsnærværet er redusert fra 86,4 % i 2018 til 85,7 % i 2019. Virksomheten hadde et veldig 

høyt sykefravær i 1. tertial, men dette har bedret seg gjennom året. Dette kan ha sammenheng 

med iverksatte tiltak med tett oppfølging med enkeltsamtaler og oppfølgingsplaner for ansatte 

med langtidsfravær. Det synes å være en sammenheng mellom rekrutteringsutfordringer og 

sykefravær, spesielt i sykepleiergruppen. 

 

  
31.12. 
2015 

31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

30.04. 
2019 

31.08. 
2019 

31.12. 
2019 

Utvikling i arbeidsnærvær 83,5 % 87,2 % 84,7 % 86,4 % 81,9 % 84,3 % 85,7 % 
 

Den positive utviklingen i nærværet i 2019 har fortsatt i januar 2020 med et arbeidsnærvær på 

91,2 %. 

 

Kompetanseutvikling 

En helsefagarbeider er i etterutdanning innen rus og psykiatri. En helsefagarbeider er i 

etterutdanning i demensomsorg. Tre fagarbeidere er i sykepleierutdanning.  

 

Hjemmebaserte tjenester har tett samarbeid med ambulerende team på AHUS som gjennomfører 

opplæring i prosedyrer, i tillegg til eksterne kurs. 16 ansatte har deltatt på demensomsorgens 

ABC. Teamsykepleierne og koordinatorer har internopplæring. 

 

Digitalisering 

 323 trygghetsalarmer med direkte kontakt til hjemmetjenesten, noe som gir kortere 

responstid samt enkel og direkte dokumentasjon. 

 363 elektroniske dørlåser for å sikre enkel og trygg tilgang til brukernes hjem. 

 Nettbrett er innarbeidet som rapporteringsverktøy i tjenesten. Nettbrettene gir tilgang til 

brukeropplysninger og ansatte kan dokumentere observasjoner utenfor basen. Det er ca. 60 

nettbrett i bruk.  

 

Vakanser 

Vakanser/langtidsfravær Årsverk 

Vakanser/langtidsfravær pr. 31.12.2019 20,10 

Dekket opp ved:  

Egne vikarer 8 

Kjøp av vikartjenester 12 

Overtid 0,1 
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Kommentar:  

Vakansesituasjonen har variert noe gjennom året. Rekrutteringssituasjonen for sykepleiere har 

også i 2019 vært utfordrende. Tretten av de overstående årsverkene gjelder sykepleiere, åtte av 

disse var vakante. Fem nye sykepleiere er ansatt i 2020, en har sluttet. 

 

Pr. 31.12.2019 var det et spesielt stort kjøp av vikartjenester og fem av vikarene var der bare i 

14 dager. Bruk av overtid for å dekke vakanser har variert gjennom året, og normalt ligget på et 

høyere nivå. 

 



Side 74 
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2019 

 

 
 

3.8 Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg 
 

Økonomi 

 

 
 
Kommentarer økonomi  

Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg har et totalt merforbruk på 6,3 mill. pr. 

31.12.2019. Forutsetningen om innsparing i vikarutgifter siste tertial på grunn av ledige plasser 

lot seg ikke gjennomføre fullt ut, blant annet på grunn av senere oppstart av nye sengeplasser 

og økt pasientpågang mot slutten av året. 

 

Økte inntekter er i hovedsak refusjoner og tilskudd fra staten utover budsjett, herunder tilskudd 

til ressurskrevende tjenester, dagaktivitetstilbud for demente og kompetanse-utvikling, i tillegg til 

egenbetaling.  

 

Merforbruk lønn i 3. tertial er også knyttet til endringer i pasientgrunnlaget – pasienter med 

særskilte hjelpebehov og periodevis styrking på enkelte avdelinger som følge av økt press på 

avdelingen. I tillegg fortsatte den krevende rekrutteringssituasjonen med dyre vikarløsninger.  

 

Det er kjøpt private sykehjemsplasser for 28,4 mill., 1,6 mill. mer enn forutsatt i økonomisk 

rapport 2. Det var i opprinnelig budsjett forutsatt overflytting av 16 pasienter fra Bøn og Valstad 

ved oppstart av ny avdeling. Dette lot seg ikke gjennomføre ved frivillig overføring. Ved 

budsjettrevisjonen ble det tatt høyde for pasienter som ikke ønsket overflytting til Vilberg 

helsetun etter utbygging innenfor de 16 plassene. Det ble imidlertid ikke tatt høyde for øvrig kjøp 

av sykehjemsplasser utover budsjettforutsetningene. Dette varierte fra 9 plasser i september til 0 

i desember. Det er kjøpt sykehjemsplasser for 5,3 mill. mer enn i 2018. 

 

I tillegg skyldes merforbruk på andre driftsutgifter blant annet supportlisens for nye trådløse nett 

(wifi) (0,5 mill.), kjøp av vikarutgifter (0,4 mill.) og utskiftning og reparasjoner av inventar og 

utstyr (0,5 mill.) For enkelte andre driftsposter har det vært mindreforbruk. 

 

Følgende tiltak ble iverksatt fra sommeren 2019 for å redusere merforbruket: 

 Det ble innskjerpet at inntak av vikarer og ekstrahjelp, herunder kjøp av vikartjenester, skulle 

holdes på et minimum. Alt inntak av ekstrahjelp og bruk av vikarbyrå skulle avklares med 

virksomhetsleder. Om det var forsvarlig, skulle man unnlate å ta inn vikar ved fravær.  

 Kjøp av varer og tjenester ble begrenset til det som var strengt nødvendig for å holde driften 

i gang. 

 Opplæringstiltak som krevde inntak av vikarer ble utsatt. 

 

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett 

Revidert budsjett har økt med 21,4 mill. fra opprinnelig budsjett. 19,2 mill. av økningen er som 

følge av merbehov i økonomisk rapport 1 og 2 både pga. økt behov for kjøp av sykehjemsplasser 

og merbehov på lønnsområdet. Økning som følge av lønnsoppgjør utgjør 2,2 mill. Økningen i 

budsjettbehov skyldes behov for styrkinger knyttet til pasientsituasjonen, merutgifter som følge 

av rekrutteringsutfordringer og behovet for kjøp av private plasser utover budsjett er 

hovedfaktorene. Budsjettet for kjøp av sykehjemsplasser er økt med 12,5 mill. gjennom året. Det 

ble gjort en ny vurdering av bemanningsbehovet i nytt bygg. Andre årsaker er forsinket 

Vilberg 

kompetansesenter helse 

og omsorg
Regnskap 

2019

Rev. bud. 

2019 Avvik i kr

Rsk i % av 

rev. bud.

Oppr. bud. 

2019

Regnskap 

2018

Driftsinntekter -43 457 -42 047 -1 409 103 % -29 744 -42 867

Lønn/sosiale utg 179 790 175 522 4 268 102 % 157 355 165 462

Andre driftsutgifter 51 397 47 391 4 006 108 % 31 642 44 528

Brutto driftsresultat 187 730 180 865 6 865 104 % 159 254 167 123

Netto finans/avsetninger -744 -180 -564 414 % 0 -714

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 186 986 180 685 6 300 103 % 159 254 166 409
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ferdigstilling av nytt bygg med 16 nye plasser og svikt i forutsetningene om overføring av 

pasienter fra private sykehjem til Vilberg helsetun etter denne kapasitetsøkningen. For enkelte 

driftsposter, i første rekke medisinsk forbruksmateriell og medikamenter, har det vært et 

mindreforbruk. 

 

 

Måltavle 
 
Styringsindikator/ 
tiltak 

Måles ved: 
Resultat 

31.12.2018 
Ambisjons-

nivå  
Resultat pr. 
31.12.2019 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE  

Antall korttidsplasser 
Registrering av 
faktisk antall, 
gj.snitt pr. mnd. 

24 30 25 Ikke oppnådd 

Antall 
rehabiliteringsplasser 

Registrering av 
faktisk antall, 
gj.snitt pr. mnd. 

4 8 6 

Ikke oppnådd 

gjennomsnitt 
pr. mnd. Antall 
plasser pr. 

31.12. er 8 

Antall særskilt 
tilrettelagte plasser til 

demente 

Registrering av 

faktisk antall, 
gj.snitt pr. mnd. 

60 60 60 Oppnådd 

Kjøp av 
sykehjemsplasser 

Registrering av 
faktisk gj.snitt 

23 18/2/15 24 

Ikke oppnådd, 
endret fra 2 til 
15 plasser i 
ØR2. Antall 
plasser pr. 

31.12. var 15. 

Brukertilfredshet målt 
ved bruker-
undersøkelse 

Resultat av 
undersøkelse, 
skala 1-5 

Ikke målt i 

2018 
3,7 

Ikke målt i 

2019 
 

Antall brukere 

dagsenter 
Vedtak gjennom 
året/KOSTRA 

54 60 65 Oppnådd 

Antall ansatte med 
gjennomført opplæring 
i ernæring 

Antall ansatte 
med opplæring 
pr år/totalt antall 
ansatte 

Ikke 
gjennomført 
opplæring i 

2018 

35 % 0 % Ikke oppnådd 

Gj.snittlig antall 
liggedøgn pr. 
korttidsopphold 

Månedlig 
statistikk fag-
system/KOSTRA 

26 25 
KOSTRA-tall 

ikke presentert 
pr. 31.3.2019 

 

Andel rehab. pasienter 
med felles rehab. plan 
før innleggelse 

Antall pas. med 
plan/totalt antall 
rehab.-pasienter, 
manuell telling i 
fagsystem 

> 90 %  100 % > 95 % Oppnådd 

Antall palliasjons-

plasser 

Registrering av 
faktisk antall, 
gj.snitt pr. mnd 

0 3 0 Ikke oppnådd 

Belegg KØH-plasser i 
forhold til nasjonalt 

fastsatte liggedøgn pr. 
år 

Manuell månedlig 
statistikk 

49 % 60 % 42 % Ikke oppnådd 

ØKONOMI 

Avvik mellom regnskap 

og budsjett 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

0,1 % 
Mindre enn +/- 

1 % 
3,5 % Ikke oppnådd 

Bruk av e-
handelssystem 

Andel kjøp på e-
handels-
plattform 

53,5 % 90 % 37,9 % 
Ikke oppnådd, 
reduksjon fra 
2018 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

88,8 % 91 % 90,2 % 
Ikke oppnådd, 
men forbedring 

fra 2018 
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Styringsindikator/ 
tiltak 

Måles ved: 
Resultat 

31.12.2018 
Ambisjons-

nivå  
Resultat pr. 
31.12.2019 

Kommentarer 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,2 4,2 4,3 Oppnådd 

Andel ansatte med 
høyskoleutdanning 

Fast antall 
årsverk med 
høyskole-
utdanning/totalt 
antall årsverk 

24,5 % 28 % 26 % 

Ikke oppnådd. 
Kan oppnå 30 
% hvis alle 
stillinger er 
besatt 

Andel ansatte på 
ufrivillig deltid 

Oppgitt antall i 
h.t. spørre-
undersøkelse 
/totalt antall 
ansatte  

3-4 % < 10 % 12 % Ikke oppnådd 

 

 
Kort oppsummert etter 2019 
 

Tiltak fra handlingsplanen 

 Nytt bygg med 16 pasientrom for demenspasienter og nytt hovedkjøkken er ferdigstilt og tatt 

i bruk i 2019. Ny sansehage er etablert som del av byggeprosjektet. Ny KØH-avdeling er 

etablert med nærmere tilknytning til legevakten. Virksomhetens planleggings- og 

innføringsprosjekt i forbindelse med nye bygg og drift i disse har vært vellykket. 

 Virksomhetens organisering ble i 2019 endret og bl.a. tilpasset til utvidelsen med nytt bygg. 

 Det er innført SmartVakt pasientvarslingssystem i nytt bygg og ved Vilberg bosenter. 

 I 2019 startet arbeidet med å utvikle virksomheten til livsgledehjem, med sikte på 

sertifisering i 2020.  

 Antall rehabiliteringsplasser er økt fra 4 til 8.  

 Innføring av aktiv forsyning av medisinsk forbruksmateriell har medført en rasjonalisering. 

 Styrking av langtidsavdelinger med tilsammen ett årsverk og økning ved vaskeriet med 0,2 

årsverk er gjennomført. 0,85 årsverk er omgjort fra helsefagarbeider- til sykepleierstilling ved 

Pålsejordet bokollektiv. 

 Det var satt av ekstra midler til utskifting av en del inventar og utstyr i virksomheten i 2019. 

Mye av inventaret og utstyret er gammelt og det vurderes å være behov for økte rammer for 

dette også framover. 

 

Tjenester 

Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg hadde 143 sykehjemsplasser fram til oktober 

2019, inklusive tre trygghets-/avlastningsplasser ved bosentrene. Etter utvidelsen fra oktober 

2019 økte antall plasser med 16. Virksomheten har egen legevakt lokalisert til sykehjemmet og 

tre kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp (KØH) knyttet opp til legevakten. Legevakten 

hadde i underkant av 8 000 konsultasjoner i 2019, omtrent på nivå med tidligere år. 

 

Virksomheten har ansvar for 70 beboere i 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 ca. 

60 brukere (65 brukere pr. 31.12.2029). 

 

Institusjonsplasser* Pr. 31.12.2018 Budsjett  Pr. 30.4.2019 Pr. 31.8.2019 Pr. 31.12.2019 

Vilberg helsetun 140  **156 140 140 156 
Avlastningsplasser 

Pålsejordet 
1 2 1 1 1 

Trygghetsplasser ViBo 2 2 2 2 2 

Kjøp av plasser 23  ***15 26 24 15 

Sum sykehjemsplasser 163 162 169 162 174 

* I tillegg er tre døgnplasser for øyeblikkelig hjelp lokalisert ved institusjonen.  ** Antall plasser økes til 156 fra høsten 
2019. *** I h.t. ØR 2. 
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Arbeidsnærvær 

Gjennomsnittlig arbeidsnærvær var i 2019 90,2 %. Arbeidsnærværet er økt i forhold til 

foregående år, men ligger fortsatt litt under måltallet. Det gjennomføres løpende mange tiltak for 

å holde sykefraværet nede og redusere det ytterligere, bl.a. i samarbeid med NAV 

arbeidslivssenter og kommunens personalavdeling.  

 

Kompetanseutvikling 

Virksomheten har tilrettelagt for utdanning til helsefagarbeider for i alt elleve ansatte i 2019. Fire 

av disse var ferdige med teoridelen våren 2019. Det er videre gitt støtte til utdanning til 

sykepleier for to ansatte. To ansatte har gjennomført videreutdanning innen demens 

(demensomsorgens ABC) og en i alderspsykiatri. 

 

Kompetanseutviklingstiltak forøvrig er gjennomført i henhold til fastsatt plan, og har omfattet 

bl.a. hjerte-/lungeredning, tidlig oppdagelse av forverret tilstand, sårstell, hygiene, omsorg og 

etikk ved livets slutt, grunnkurs og oppfriskningskurs i legemiddel-håndtering og 

introduksjonskurs for nyansatte og ferievikarer.   

 

Digitalisering 

SmartVakt institusjon er innført ved nytt bygg ved helsetunet og på Vilberg bosenter. I tillegg til 

digital pasientvarsling med tilleggsfunksjoner innebærer dette tilgang til pasientopplysninger fra 

journalen i nettbrett på pasientrommene. Det er utover dette anskaffet ti nettbrett til bruk ved 

journalføring. GAT fleksitid er tatt i bruk.  

 

Elektronisk døgnrytmeregistrering har vært utprøvd ved en av avdelingene. Det har vært 

problemer knyttet til funksjonalitet og sikkerhet, slik at anskaffelse avventes. Virksomheten har 

gjennom et eget prosjekt orientert seg om andre aktuelle tiltak (digitalt tilsyn og ulike 

sensorløsninger) som vil bli fulgt opp i 2020.  

 

Vakanser 

Vakanser/langtidsfravær Årsverk 

Vakanser/langtidsfravær pr. 31.12.2019 26 

Dekket opp ved:  

Egne vikarer 24 

Kjøp av vikartjenester 2 

Overtid 
   

Kommentar:  

Dette er et bilde av situasjonen ved årets slutt. Det har vært variasjoner gjennom året, blant 

annet er overtid benyttet for å dekke vakanser. I løpet av 2019 har virksomheten klart å 

redusere vakansene i sykepleierstillinger noe og sykefraværet er redusert. Likevel har det vært 

betydelige utfordringer med vikardekning. 
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3.9 NAV 
 

Økonomi 
 

 
  
Kommentarer økonomi 
NAV har budsjettbalanse pr. 31.12.2019. Før bruk av disposisjonsfond innenfor rådmannens 

fullmakter, hadde virksomheten et merforbruk på 1,7 mill.  

 

Merinntekter skyldes hovedsakelig refusjonsinntekter fra NAV-stat som er 2,3 mill. over budsjett. 

 

Mindreforbruk lønn skyldes vakant stilling ungdomsteamet fra august og ut året som ble dekket 

opp av egne ansatte. I tillegg har det vært mindreforbruk på introduksjonslønn til flyktninger. 

 

Andre driftsutgifter består i hovedsak av utgifter til økonomisk sosialhjelp og merutgiftene 

skyldes også i hovedsak økonomisk sosialhjelp. Flere brukere mottar økonomisk sosialhjelp 

gjennom året enn tidligere. Det er flere årsaker til at brukerporteføljene har økt. Det var flere 

brukere som mottok arbeidsavklaringspenger til maksdato og som ikke hadde krav på andre 

ytelser enn økonomisk sosialhjelp. Mange brukere blir supplert med økonomisk sosialhjelp. Det 

har også vært flere brukere inne i korte perioder, ofte i påvente av andre ytelser eller arbeid. 

 

Det er brukt 1,7 mill. fra disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og 

økonomireglementet punkt 8-1 for å dekke merforbruk knyttet til flyktninger og økonomisk 

sosialhjelp samt Digisos. Det er i tillegg benyttet 0,2 mill. fra bundet driftsfond til utvikling av 

sosiale tjenester på NAV-kontoret.  

 

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett 

Budsjettet er justert for vedtak om årlig bosetting av 15 flyktninger. Dette gjelder 

introduksjonslønn, introduksjonstilskudd og lønn til ansatte i flyktningetjenesten. 

 

 

Måltavle 
 

Styringsindikator/ tiltak Måles ved: 
Resultat 

31.12.2018 

Ambisjons-

nivå 2019 

Resultat pr. 

31.12.2019 
Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE  

Antall måneder med 
økonomisk sosialhjelp som 
hovedinntekt for unge til og 

med 29 år 

Socio  5 3 6 

Ikke oppnådd. Med 
nåværende 
portefølje ansees 
ikke måltallet som 
realistisk og er 
derfor oppjustert 
til fem i 2020 

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

viktigste kilde til livsopphold 
hver måned 

Socio 40 30 40 

Ikke oppnådd. 
Målet for 2020 er 
justert til 40 
brukere. Se over 

NAV
Regnskap 

2019

Rev. bud. 

2019 Avvik i kr

Rsk i % av 

rev. bud.

Oppr. bud. 

2019

Regnskap 

2018

Driftsinntekter -19 599 -17 149 -2 449 114 % -13 209 -24 732

Lønn/sosiale utg 25 956 28 640 -2 685 91 % 24 531 27 909

Andre driftsutgifter 39 141 32 106 7 035 122 % 31 126 35 872

Brutto driftsresultat 45 498 43 597 1 901 104 % 42 448 39 049

Netto finans/avsetninger -1 901 0 -1 901 0 1 033

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 43 597 43 597 0 100 % 42 448 40 082
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Styringsindikator/ tiltak Måles ved: 
Resultat 

31.12.2018 
Ambisjons-
nivå 2019 

Resultat pr. 
31.12.2019 

Kommentarer 

Gjennomsnittlig antall 

måneder med utbetaling til 
brukere over 30 år som har 
sosialhjelp som viktigste kilde 
til livsopphold 

Socio Ikke målt 4 7,7 

Ikke oppnådd. Det 
anses som 
sannsynlig at 
gjennomsnittlig 
stønadslengde vil 
være tilsvarende i 
2020 som i 2019 

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

Socio/ NIR 76,0 % 70 % 70 % 

Oppnådd. Ti 

personer avsluttet 
introprogrammet.  
Syv gikk over i 
arbeid/utdanning 
og av disse gikk 
over to til 
grunnskole 

Andel brukere med økonomisk 
sosialhjelp som hovedytelse 
som vurderes til å fylle 
kravene for aktivitetsplikt, 

skal være registrert som 
arbeidssøkere og ha en 
aktivitetsplan 

Modia/ Socio/ 
nav.no 

65,0 % 100 %  

Ikke målbart på 
grunn av endringer 
i forbindelse med 
digitalisering. 
Styringsindikator 
utgår i 2020 

Andel brukere i 
kvalifiseringsprogrammet 
(KVP) som er i arbeid eller 
tiltak 

Socio, arena, 
modia 

17 % 100 % 100 % 

Oppnådd. Ved 
utgangen av 2019 
var 17 brukere i 
KVP. Av disse var 
14 på tiltak og tre i 
arbeid 

Andel deltakere KVP som har 

aktivitetsplan og utarbeidet 
arbeidsevnevurdering 

Arena, Socio 100 % 100 % 100 % 

Dette er en 
forutsetning for å 
få stønaden. 
Styringsindikatoren 
utgår fra 2020 

ØKONOMI 

Avvik mellom regnskap og 
budsjett 

%-avvik på 
netto 
budsjettramme 

0,0 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
0,0 % Oppnådd 

Bruk av e-handelssystem 
Andel kjøp på 
e-handels-
plattform 

13,8 % 90 % 50,5 % 
Ikke oppnådd, men 
forbedring fra 
2018 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

94,5 % 93 % 92,9 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,5 4,2 4,4 Oppnådd 

 

 

Kort oppsummert etter 2019 
 

Tiltak fra handlingsplanen 

 Reduksjon utgifter økonomisk sosialhjelp flyktninger er ikke oppnådd 

 Avdelingslederstilling er overført til NAV stat 

 Avdelingslederstilling flyktningetjenesten er avviklet 

 Vedtak om bosetting av 15 flyktninger årlig er gjennomført i 2019 

 

Tjenester 

NAV skal få flere i arbeid, gjennomføre bedre brukermøter og være en helhetlig, effektiv og 

pålitelig arbeids- og velferdsforvaltning. NAV tilbyr statlige og kommunale tjenester til 

innbyggerne i Eidsvoll kommune i form av sykefraværsoppfølging, statlige trygdeytelser, 

økonomisk sosialhjelp, flyktningetjenesten, gjeldsrådgiving og bistand til å komme i arbeidsrettet 

aktivitet.  
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Sosialhjelp 

NAV-los – ved årsskifte fikk 19 familier oppfølging av NAV-Los. De fleste er i en eller annen form 

for aktivitet: 

 Fem har startet i utdanning 

 Fem har fått lønnet arbeid 

 Åtte har startet i annet kvalifiserende løp 

 Fire har fått Arbeidsavklaringspenger  

 14 har vært i arbeidstrening 

 To har søkt uføretrygd 

 

Utvikling sosial – i 2019 økte antall brukere som mottok økonomisk sosialhjelp. Flere av brukerne 

fikk innvilget økonomisk sosialhjelp etter at AAP ble avsluttet.   

 

Flyktningetjenesten 

Det ble i 2019 bosatt 16 flyktninger. Av disse var tretten kvoteflyktninger, det vil si at de ble 

bosatt direkte fra flyktningleir/transittland uten å være innom mottak før bosetting i kommunen. 

Dette er en krevende gruppe å bosette, da det ofte er svært annerledes levekår- og 

levestandard. Ti av disse flyktningene har aldri bodd i hus med innlagt vann og strøm, og de har 

derfor et stort behov for grunnleggende bo- og livsveiledning. Det er sannsynlig at det også i 

2020 vil bli en stor andel kvoteflyktninger som skal bosettes i Eidsvoll kommune.  

 

Ungdomsteam 

Jobbsenteret ble i 2019 overført til NAV Eidsvoll. De to veilederne som jobbet på jobbsenteret 

jobber nå ved NAV kontoret og følger opp ungdom under 30 år på lik linje med de andre 

veilederne. Brukere blir invitert til våre lokaler til kurs i jobbsøk m.m. Antall ungdommer som får 

oppfølging har vært på nivå med 2018, men NAV opplever at flere ungdommer har utfordringer 

med rus og psykiske lidelser noe som gjør det vanskeligere å formidle disse til arbeid eller finne 

aktuelle tiltak.  

 

Arbeidsnærvær 

Virksomheten har hatt en nedgang i arbeidsnærværet fra 2018, men ligger tett oppunder 

ambisjonsnivået og forventer at det blir oppnådd i 2020. Bedriftshelsetjenesten benyttes for 

bistand til å øke arbeidsnærværet. 

 

Kompetanseutvikling 

Det ble gjennomført oppfølgingssamtaler med ansatte med fokus på kompetanse, mestring og 

resultatoppnåelse. Det er avholdt kurs/workshop i forbindelse med lansering av nye digitale 

løsninger. Avdelingsledere deltar i fag- /og teammøter. 

 

Digitalisering 

Digisos er tatt i bruk og andelen brukere som benytter digital løsning er økende. Det er stort 

søkelys på digitalisering og gevinstrealisering i NAV, og i 2019 har fokus vært på å jobbe 

systematisk med Teams for hele kontoret. Mye av oppfølgingen av brukere skjer nå digitalt.   

 

Vakanser 

Vakanser/langtidsfravær Årsverk 

Vakanser/langtidsfravær pr. 31.12.2019 1 

Dekket opp ved:  

Egne vikarer  

Kjøp av vikartjenester 
 

Overtid 
 Kommentar: Det var ikke satt inn vikar for den vakante stillingen. 
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3.10  Kultur 
 

Økonomi 
 

 
 

Kommentarer økonomi 
Kultur har et mindreforbruk på 1 mill. pr. 31.12.2019. Før avsetning til disposisjonsfond innenfor 

rådmannens fullmakter, hadde virksomheten et mindreforbruk på 1,8 mill. 

 

Merinntekter skyldes billettinntekter Panorama kulturhus og merinntekter kulturskole, samt 

tilskudd til grunnlovsbarna som er benyttet til ombygging av barneavdelingen ved biblioteket.  

 

Mindreutgifter lønn skyldes blant annet at det har vært utfordrende å få satt inn vikarer ved 

sykefravær på i overkant av 1 mill. Videre er lønn til korpsdirigenter budsjettert på lønn, men 

utbetalt som driftstilskudd. Dette forklarer noe av merforbruket andre driftsutgifter. Inntekt 

sykelønnsrefusjon og mindreforbruk fastlønn må ses i sammenheng da Råholt Bad har 

budsjettert ekstrahjelp i høysesong under lønnsbudsjettet.  

 

Fylkesmannens tilsyn i medlemsregisteret til andre trossamfunn medførte endring i medlemstall 

og nærmere 0,4 mill. i tilskudd for 2019 er derfor holdt tilbake i 2019.  

 

Det er avsatt 0,9 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og 

økonomireglementet til forskuttering av spillemidler og mulige erstatningslokaler Søndre samfund 

i byggeperioden. Øvrige avsetninger gjelder øremerkede midler mottatt fra stat/fylkeskommune i 

tillegg til tilbakeholdte midler til trossamfunn som skal utbetales i 2020.  

 

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett 

Revidert budsjett ble økt med 0,3 mill. til prosjekt Grunnlovsbarna på biblioteket i økonomisk 

rapport 2, samtidig ble kulturbudsjettet redusert med 0,8 mill. som følge av mindreforbruk. 

Jobbsenteret ble overført fra Kultur til NAV 1.5.2019 med 2,2 mill.  

 

Budsjetterte økninger i driftsinntekter stammer fra spillemidler med 2,3 mill. som hovedsakelig er 

justert mot tilskudd til lag og foreninger. Refusjon sykelønn er budsjettjustert mot lønn til vikarer 

0,8 mill. Billettinntekter er hovedsakelig budsjettjustert mot overføring til eksterne arrangører 

som leier lokaler, med om lag 0,8 mill. Momskompensasjon utgjør om lag 0,5 mill. som er justert 

mot moms. 

 

 

Måltavle 
 

Styringsindikator/ 
tiltak 

Måles ved: 
Resultat 

31.12.2018 
Ambisjons-

nivå  

Resultat 
pr. 
31.12.2019 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE  

Antall 
arrangement/prosjekt 
for barn og unge pr. år 

i regi av Kultur for barn 
og unge pr. år 

Manuell telling NY 150 162 Oppnådd 

Kultur
Regnskap 

2019

Rev. bud. 

2019 Avvik i kr

Rsk i % av 

rev. bud.

Oppr. bud. 

2019

Regnskap 

2018

Driftsinntekter -19 607 -18 633 -974 105 % -13 854 -16 811

Lønn/sosiale utg 22 992 24 489 -1 497 94 % 24 524 23 195

Andre driftsutgifter 29 656 28 999 657 102 % 25 879 28 766

Brutto driftsresultat 33 041 34 855 -1 814 95 % 36 548 35 151

Netto finans/avsetninger 842 0 842 0 459

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 33 883 34 855 -972 97 % 36 548 35 609
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Styringsindikator/ 
tiltak 

Måles ved: 
Resultat 

31.12.2018 
Ambisjons-

nivå  

Resultat 

pr. 
31.12.2019 

Kommentarer 

Antall betalende gjester 

Råholt Bad 
Telling i 
fagsystem 

68 451 90 000 92 041 Oppnådd 

Utlån fysiske medier 
biblioteket 

Statistikk 38 122 40 000 40 485 Oppnådd 

Antall rimelige/gratis 
lavterskeltilbud 

prosjekt i samarbeid 
med andre 

Manuell telling 6 13  14 Oppnådd 

Antall tilbud spesielt 
tilrettelagt for 

deltakelse av de med 
flerkulturell bakgrunn 

Manuell telling 1  1 3 Oppnådd 

Prosentandel som 
fortsetter i kulturskolen 
påfølgende skoleår 

Telling i 
fagsystem 

80 % 82 % 80 Ikke oppnådd 

Prosentandel av 

elevene som har deltatt 
på 
kulturskolearrangement 
i løpet av skoleåret. 
Inkl. interne 
arrangement i 

kulturskolen 

Manuell telling 90 % 90 % 90 % Oppnådd 

ØKONOMI 

Avvik mellom regnskap 
og budsjett 

%-avvik på 
netto 
budsjettramme 

-2,5 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
-2,8 % Ikke oppnådd 

Bruk av e-
handelssystem 

Andel kjøp på 
e-handels-
plattform 

48,5 % 90 % 25,4 % Ikke oppnådd 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

90,4 % 93 % 89,7 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,1 4,2 4,1 Ikke oppnådd 

 

 
Kort oppsummert etter 2019 
 

Tiltak fra handlingsplanen 

 Det har vært foretatt fysiske ombygginger, samt teknisk infrastruktur på biblioteket for å 

forberede meråpen løsning.  

 Budsjett for skolekonserter gjennom Den Kulturelle Skolesekken er overført fra Skole til 

Kultur da ordningen med skolekonserter er organisert annerledes fra nasjonalt hold. Kultur 

har nå skolekonsertene som sitt ansvar. 

 Trådløst nettverk i Eidsvollhallen er etablert/ gjennomført. 

 Det ble avsatt et årlig tilskudd i forbindelse med Tingstedsjubileet 2022, dette er utbetalt med 

0,1 mill. for 2019. 

 Innsparing helgevakter i 53,6 % stilling er gjennomført.  

 Nabolagspotten ble jf. vedtak redusert, tildelingen er behandlet i Hovedutvalg for oppvekst 

kultur og frivillighet (HOKF). 

 

Tjenester 

Ung fritid har et ungdomstilbud og et juniortilbud på Søndre samfunn Råholt i uken. De har et 

stabilt besøkstall med 20-35 ungdommer pr. gang, og 50-70 Juniorer. I Sundet har Ung Fritid to 

ungdomstilbud og et juniortilbud fordelt på badet og biblioteket (50 – 70 stk. ungdommer og 50-

70 stk. Juniorer.) Totalt har Ung Fritid ca. 200 brukere i uken. Det er igangsatt et omfattende 
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kartleggingsarbeid for å videreføre Ung Fritid sine aktiviteter på Råholt i nye lokaler når Søndre 

samfund legges ned. 

 

Kulturskolen har startet opp nye kurs i Gamedesign, Film, Kokkekurs, nySirkus, Parkour, Singer 

songwriter, i tillegg til å videreføre undervisning i musikk og sang. Kulturskolen har 435 elever.  

 

Kulturskolen og Ung Fritid samarbeider nært om Høstferiefestival med innslag av kulturskolens 

kurs og Ung Fritids aktiviteter. 

Langset skole har hatt tilbud med korps i skoletiden, og Feiring skole har hatt kulturkarusell for 

de minste i SFO-tid. 

 

Egendreven teatergruppe, dansegruppe, cosplay-forening (rollespill m.m.), redesign og eget 

ungdomsstyre er etablert. På Badet Kulturtun er det gjennomført gratis matprosjekt med 

instruktør, bandprosjekt og e-sport. Alle ungdomstilbudene fornyes underveis og drives i 

samarbeid med ungdommene selv, og det serveres gratis mat.  

 

Råholt Bad endte på 92 041 betalende gjester i 2019. Fra å ha et merforbruk i 2018 på Råholt 

Bad på 1,3 mill. er det for 2019 et mindreforbruk på 0,37 mill. Dette var 23 590 flere enn i 2018, 

som grunnet omlegging til klor var et utfordrende år. Den tekniske driften har forholdt seg stabil 

etterpå, med åpne bassenger og perfekte vannanalyseresultater. Gratissvømmingen for 3. 

klassinger ble innført i januar 2018, og er videreført. Badedisco arrangeres fast en fredagskveld i 

oktober-februar, og Råholt bad har gjennomført kvalifiseringskonkurranse i NM vannsklie.   

 

Det er vist 138 kinoforestillinger med et totalt besøk på 6 320 publikummere. I tillegg til 

bibliotekarrangementer i egen regi samarbeides det med ulike foreninger om 

formidlingsaktiviteter både i og utenfor bibliotekets åpningstid.  

 

Skaubanen er blitt et statlig sikret friluftsareal og har fått midler til toalettfasiliteter. Fem andre 

friluftsarealer i Eidsvoll er oppgradert som sosiale møteplasser med felles grillplasser, 

sykkelstativ, sittebenker og toalettfasiliteter. Universell utforming er vektlagt.  

 

Arbeidsnærvær 

Arbeidsnærværet er redusert fra 2018. Fraværet ligger noe høyt og skyldes i hovedsak 

langtidssykemeldinger. Råholt Bad engasjerte HMS-senteret for en arbeidsmiljøkartlegging der 

alle ansatte deltok.  

 

Kompetanseutvikling 

 Kulturskolen har fagdager gjennom Norsk kulturskoleråd.  

 Ansatte i ung fritid har deltatt på regionsamling for lavterskeltilbud til barn og unge. 

Biblioteket har hatt felles fagdag med bibliotekene på Øvre Romerike i tillegg til egne 

kompetansehevende kurs.  

 Råholt Bad holder årlig hjertestarterkurs for badevaktene, i tillegg til halvårstester i 

brannrutiner og livredning. 

 

Digitalisering 

Ung Fritid har iverksatt digital Vaktlogg. Kulturskolen bruker nye digitale verktøy, som premiere 

og Protools, i undervisningen. Digitalisering av meråpent på Biblioteket er igangsatt, men ikke 

ferdigstilt. Kultur holder seg løpende oppdatert på kommunens forskjellige digitaliseringsverktøy. 
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Vakanser 

Vakanser/langtidsfravær Årsverk 

Vakanser/langtidsfravær pr. 31.12.2019 
 0,7 

Dekket opp ved:  

Egne vikarer 0,7  

Kjøp av vikartjenester 0 

Overtid 0 

Kommentar:  
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3.11  Kommunalteknikk 
 

Økonomi 
 

 
 

Kommentarer økonomi 
Kommunalteknikk har et totalt mindreforbruk på 0,9 mill. pr. 31.12.2019 etter selvkostoppgjør. 

Før avsetning til disposisjonsfond innenfor rådmannens fullmakter, var det et mindreforbruk på 

1,4 mill. 

 

Selvkostområdene har samlet merinntekter på 1,9 mill, hvorav renovasjon og slam har 

henholdsvis merinntekter på 0,9 mill. og 1,3 mill. Selvkostområdene vann og avløp har 

mindreinntekter på til sammen 0,3 mill. 

 

Merutgifter lønn knyttes til innføring av ny vaktavtale som det ikke var tatt høyde for i budsjettet. 

 

Andre driftsutgifter har merforbruk blant annet ved renovasjonsområdet, som har merforbruk på 

ca. 0,8 mill. Merutgifter for renovasjonsområdet skyldes hovedsakelig rettslig tvist hvor 

kommunen vant saken, men ikke fikk dekket egne saksomkostninger og advokathonorarer på om 

lag 0,6 mill. Merutgifter på vannområdet er knyttet til hendelse sommeren 2019 som medførte 

kokevarsling(skyldes blant annet påvisning av ecoli), samt kjøp av vann fra Ullensaker en periode 

på høsten knyttet til flere ulike hendelser. Det er merutgifter knyttet til snøbrøyting på 

driftsområdet, som ikke er selvkost. 

 

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett 

Revidert budsjett ble økt med 0,7 mill. grunnet høye brøytekostnader vinter 2019 i økonomisk 

rapport 1. Sykelønnsrefusjoner har økt med 1,2 mill. fra opprinnelig til revidert budsjett og er 

justert mot vikarlønn. Videre er salg fra lager budsjettert med høyere inntekter i revidert 

budsjett, og er budsjettjustert for å finansiere flere poster på driftsutgifter.  

 

 

Fondsbruk og avsetning selvkost 

 

Det er avsatt 0,5 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og 

økonomireglementet til vedlikeholdsmidler innenfor veg og sikring av dammer. 

 
Selvkostområder - 

status fond og fondsbruk 
på områdene 

Regnskap 
Revidert 
budsjett 

 Avvik 

Selvkostfond 

31.12.2019 
(inkl. renter) 

Avsetninger bundne fond vann 255 4 754 -4 499 13 097 

Avsetninger bundne fond renovasjon 3 234 1 852 1 382 6 455 

Avsetninger bundne fond septik 968 -503 1 472 968 

Bruk av bundne fond Feiervesen -3 55 -58 3 081 

Bruk av bundne fond avløp           -2 861 -523 -2 337 1 478 

 

Lavere enn budsjettert avsetning til selvkostfond vann skyldes at vannområdet har et svakere 

resultat enn budsjettert, bla. på grunn av for kjøp av vann fra Ullensaker. Økt avsetning til 

Kommunalteknikk
Regnskap 

2019

Rev. bud. 

2019 Avvik i kr

Rsk i % av 

rev. bud.

Oppr. bud. 

2019

Regnskap 

2018

Driftsinntekter -118 081 -116 119 -1 962 102 % -112 401 -108 228

Lønn/sosiale utg 33 967 33 371 595 102 % 31 498 31 758

Andre driftsutgifter 118 082 114 094 3 989 103 % 114 739 111 361

Brutto driftsresultat 33 968 31 346 2 622 108 % 33 836 34 891

Netto finans/avsetninger 2 095 5 635 -3 540 37 % 2 179 50

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 36 063 36 981 -918 98 % 36 015 34 942
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selvkostfond renovasjon skyldes hovedsakelig høyere gebyrinntekter enn budsjett. Det er brukt 

2,4 mill. mer enn budsjettert av selvkostfond avløp. Det er både mindreinntekter og merutgifter 

på området. 

 

  

Måltavle 
 

Styringsindikator/ 
tiltak 

Måles ved: 
Resultat 
31.12.2018 

Ambisjonsnivå 
Resultat 
pr. 
31.12.2019 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE  

Antall meter nyanlegg 

og rehabilitering av 
eksisterende 
vannledninger  

KOSTRA 4 034 7 500 14 734 Oppnådd. 

Antall gjennomførte 
trafikksikringstiltak 

pr. år  

Manuell telling  2 2 2 Oppnådd 

Veglys: Antall soner 

og delstrekninger 
utført 

Manuell telling 4 
Ferdigstillelse 
av rode 4 og 5 

Kartlegging 

status etter 
konkurs 

Ikke oppnådd 
grunnet konkurs 
hos utførende 
entreprenør. 

Antall meter nyanlegg 
og rehabiliterte 
avløpsledninger 

KOSTRA 2 886 1 000 953 Ikke oppnådd 

ØKONOMI 

Avvik mellom 
regnskap og budsjett 

%-avvik på 
netto 
budsjettramme 

0,1 % 
Mindre enn +/- 

1 % 
-2,5 % Ikke oppnådd 

Bruk av e-
handelssystem 

Andel kjøp på 
e-handels-
plattform 

26,2 % 90 % 33,1 % Ikke oppnådd 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

95,4 % 93 % 92,9 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,2 4,2 4,3 Oppnådd 

 

Kort oppsummert etter 2019 
 

Tiltak fra handlingsplanen 

 Kartlegging av sandfang er utført og det er iverksatt planer og tømming av disse. 

 Som følge av nye serviceavtaler til bilvedlikehold er utgiftene økt.  

 Ved dammene er det utført damtilsyn og damkontroll.  

 Følgende trafikksikkerhetstiltak er utført i 2019: Det er etablert fartshumper  ved Furuvegen 

og i Styrilia, utskifting av slitte skilter(mistet refleks effekt), siktrydding og malt opp 

fotgjengeroverganger/sebrastriper 
 
Tjenester 

 I 2019 har det blitt utført vedlikeholds- og asfaltarbeider på blant annet følgende veger: 

o Kjerkelinna 

o Tærudvegen 

o Siggerudhagan 

 Grusveger er høvlet. 

 Det er rehabilitert vannledninger langs Østsida, Råholtvegen, Marte Marjas veg, Flesvik, 

Årnesvegen og Melby. 

 Det er rehabilitert og anlagt nye avløpsledninger i Hynnevegen, Hammerstadvegen, 

Råholtvegen, Boksrudvegen og ved Melby.  
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 Aksjon skoleveg: Det bygges fortau i Sessvollvegen mellom Homlenvegen og 

Bjørnsrudskogen som ferdigstilles våren 2020. Gang- og sykkelveg langs Trondheimsvegen 

fra Gladbakkvegen til Kolonivegen er reasfaltert. 

 

Reservevannstilførselen fra Hurdalssjøen ble satt i drift sommeren 2019. Det pågår fremdeles 

inntrimming av Bårlidalen miljø- og energianlegg. Det er inngått avtaler om å ta imot slam fra 

Nes og Hurdal kommuner.  

 

Hovedplan avløp er vedtatt. Arbeidet med hovedplaner for vann og avløp føres videre og sees i 

sammenheng med rullering av kommuneplanen. Det er vedtatt tiltaksplan for utvidelse av 

kommunalt avløpsnett.  

 

Arbeidsnærvær 

Arbeidsnærværet ved virksomheten har gått noe ned. Dette har sammenheng med 

langtidsfravær.  

 

Kompetanseutvikling 

Virksomhetens medarbeidere har deltatt ved følgende kurs/fagseminar: 

 Yrkessjåførkurs 

 Lovpålagt elektrokurs 

 FDV-kurs 

 ADK-kurs 

 Arbeidsvarslingskurs 

 Fagtreff/-seminarer ABB, BD, Norsk vann og Hallingtreff 

 Kurs akkreditert prøvetaking 

 Kurs Geomatikk gravemelding 

 

Digitalisering 

 Testing av semiautomatisk vannmåleravlesning er gjennomført og vil bli videre utvidet i 2020. 

 App for Eidsvoll kommune og ny feilmeldingstjeneste er implementert. Appen gir blant annet 

mulighet for feilmelding og styrket selvbetjening for innbyggere og næringsliv. 

 Utvikling av ny Komtek VA, fagsystem for vann- og avløpsrelaterte tjenester 

 Digitaliseringskonferanse for kommunalt ansatte i tekniske tjenester på Romerike, samt 

leverandører av løsninger til kommune.(LTTR-konferansen). 

 

Vakanser 

Vakanser/langtidsfravær Årsverk 

Vakanser/langtidsfravær pr. 31.12.2019 1 

Dekket opp ved:  

Egne vikarer - 

Kjøp av vikartjenester - 

Overtid - 

Kommentar:  

Det er én ledig stilling ved prosjektavdelingen. 
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3.12  Kommunal forvaltning 
 

Økonomi 
 

 
 

Kommentarer økonomi 

Kommunal forvaltning har et merforbruk på 0,1 mill. pr. 31.12.2019. Før bruk av 

disposisjonsfond hadde virksomheten et merforbruk på 0,3 mill. Dette kan tilskrives avsetning til 

Mjøsreguleringsfondet på 0,4 mill. som skulle vært bokført under finans. Korrigert for 

avsetningen ville virksomheten hatt en mindreforbruk på 0,3 mill. 

 

Mindreinntekter skyldes hovedsakelig ikke oppnådde budsjetterte tilskudd til miljøtiltak på 0,5 

mill. 

 

Mindreutgifter til lønn og sosiale utgifter skyldes vakante stillinger, dette er delvis kompensert av 

kjøp av vikarer under andre driftsutgifter. 

 

Det er brukt 0,2 mill. fra disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og 

økonomireglementet punkt 8-1 til utskifting av pc’er som leverandør ikke kunne levere i 2018. 

Det er avsatt 0,4 mill. til mjøsreguleringsfondet på virksomheten. Avsetningen skulle vært 

bokført under finans. 
 

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett 

Budsjett for gebyrinntekter geodata ble oppjustert med 0,25 mill. i økonomisk rapport 2. 

 
 

Måltavle 
 

Styringsindikator/tiltak Måles ved Resultat 
31.12.2018 

Ambisjons-
nivå  

Resultat 
pr. 
31.12.2019 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE  

Saksbehandlingstiden for søknadspliktige 

tiltak med: 
      

- 3 ukers frist Manuell telling 5 uker 3 uker 3 uker Oppnådd 

- 12 ukers frist Manuell telling 11 uker 12 uker 12 uker  Oppnådd 

Utføre tilsyn. 
Interkommunalt 

samarbeid om byggetilsyn 
Manuell telling Antall tilsyn: 

16 stk.  

Antall 
tilsyn: 10 % 
av alle 
byggesaker 

 5,3 % 
(19 stk.) 

Ikke oppnådd 

Kommunen skal senest 
innen 12 uker avgjøre om 
et mottatt privat 
reguleringsplanforslag 
skal sendes på høring og 
legges ut til offentlig 
ettersyn  

Manuell telling 11 uker 12 uker 10 uker  Oppnådd 

Kommunal forvaltning
Regnskap 

2019

Rev. bud. 

2019 Avvik i kr

Rsk i % av 

rev. bud.

Oppr. bud. 

2019

Regnskap 

2018

Driftsinntekter -14 539 -15 234 695 95 % -14 385 -15 231

Lønn/sosiale utg 21 499 22 433 -935 96 % 21 852 18 943

Andre driftsutgifter 6 242 6 165 78 101 % 5 226 7 497

Brutto driftsresultat 13 202 13 365 -162 99 % 12 693 11 209

Netto finans/avsetninger 338 98 240 345 % 98 867

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 13 540 13 463 77 101 % 12 791 12 076
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Styringsindikator/tiltak Måles ved Resultat 
31.12.2018 

Ambisjons-
nivå  

Resultat 

pr. 
31.12.2019 

Kommentarer 

Klagesaker sendt 

Fylkesmannen (FM) hvor 
FM opphever kommunens 
vedtak 

Manuell telling 

To vedtak 

opphevet. 
To vedtak 
omgjort. 

Ingen saker 1 sak Ikke oppnådd 

ØKONOMI 

Avvik mellom regnskap og 
budsjett 

%-avvik på 
netto 
budsjettramme 

-4,5 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
0,6 % Oppnådd 

Bruk av e-handelssystem 
Andel kjøp på 
e-handels-
plattform 

56,6 % 90 % 6,8 % Ikke oppnådd 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

94,7 % 93 % 96 % Oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,3 4,2 4,3 Oppnådd 

 

 

Kort oppsummert etter 2019 
 

Tiltak fra handlingsplanen og økonomiske rapporter 

 Det er ansatt to nye medarbeidere ved byggesak. Disse stillingene er også gebyrfinansiert jf. 

vedtak. 

 Nytt plansystem er anskaffet. 
 Arbeid med detaljregulering Langset kirkegård er igangsatt i august 2019. 

 Gebyrinntekter geodata er økt jf. økonomisk rapport 2. 

 
Tjenester 

Arbeidet med kommuneplanen har vært ressurskrevende, fremdriften går som planlagt. 

Områdereguleringsplan for Råholt sentrum er godt i gang. Virksomheten merker et stort press på 

å komme i gang med detaljreguleringsplaner og utbygging, og flere større byggeprosjekter er i 

gang. 

 

Byggesaksavdelingen 

 337 nye byggesaker mottatt. 

 357 byggesaker behandlet. 

 23 klagesaker, hvor en er omgjort av Fylkesmannen. 

 19 tilsyn. 

 

Det er gitt veiledning på telefon og i kortere møter to dager i uken. I tillegg kommer veiledning 

på e-post og forhåndskonferanser.  

 

Det er utført tilsyn på 19 byggesaker. Byggetilsynet på Øvre Romerike gjennomførte ni tilsyn, av 

dem var det to dokumenttilsyn og sju inspeksjonstilsyn. Avdelingen har selv utført ti 

inspeksjonstilsyn. 

 

Landbruk  

Av offentlige tilskuddsordninger er følgende behandlet: 

 240 søknader om produksjons- og avløsertilskudd (PT), utbetalt 32 mill. 

 21 søknader på tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap(SMIL), alle ble 

innvilget med til sammen 1,145 mill. 

 12 søknader om tilskudd til drenering av landbruksjord ble innvilget med 0,73 mill. 

 96 søknader om regionalt miljøtilskudd(RMP), utbetalt. 3 mill. 

 Det er behandlet to søknader til innovasjon Norge. 
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Det ble i 2019 avvirket 102 500 m3 tømmer i Eidsvoll. Dette er 20 000m3 mer enn i 2018. 

Skogbruksansvarlig behandlet 312 søknader om utbetalinger fra skogeiernes skogfondskontoer.  

 

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 etter jordloven, konsesjonsloven, plan/bygningsloven, 

matrikkelloven og eierseksjonsloven: 

 16 jordlovssaker 

 15 konsesjonssaker 

 196 egenerklæringer om konsesjonsfrihet, 24 færre enn året før. 

 56 fradelingsaker etter plan og bygningsloven hvorav 38 dispensasjonssaker. 19 av sakene er 

politisk behandlet. 

 73 oppmålingsforretninger 

 Åtte jordskiftesaker 

 12 eierseksjoneringer  

 Tre klagesaker, hvor ingen er omgjort av Fylkesmannen. 

 

Det er laget: 

 387 meglerpakker i forbindelse med salg av eiendom 

 180 situasjonsplaner til bruk i byggesøknader 

 

Boligfelt og nye veger adresseres fortløpende og avdelingen fører nye bygg i matrikkelen. Det 

brukes også betydelige ressurser på å holde alle kart og temabaser oppdatert. 

 

Planavdelingen 

Vedtatt seks detaljreguleringer og en områdeplan i 2019. 

Planavdelingen er i gang med to store kommunale planprosesser: 

 Områderegulering for Råholt 

 Rullering av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel 

 

Av aktiviteter er det gjennomført flere informasjonsmøter i forbindelse med kommunens egne 

planarbeider. 

 

Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum ble endelig vedtatt i mars 2020 etter en lengre 

prosess med Fylkesmannen i 2019 angående Fylkesmannens innsigelser til området 

Skjoldnestangen. Det jobbes nå med detaljreguleringsplaner innenfor områdereguleringsplanen 

for Eidsvoll sentrum. 

 

Det er registrert totalt fem klager, hvor ingen er omgjort av Fylkesmannen. 

 

Arbeidsnærvær 

Virksomheten har et høyt arbeidsnærvær. 

 

Kompetanseutvikling 

 Videreutdanning i eiendomsjuss.  

 Kurs i forvaltning av digitalt planregister. 

 Nettverket Urban Ide Akerhus fylkeskommune  

 JUC nettverk i Arealplanlegging, ekspropriasjon og eiendomsutvikling.  

 Konferanse med Riksantikvaren vedrørende Kulturminneplaner  

 Seminar klimaindikatorer i regi av Akershus fylkeskommune. 

 Klima-/miljøforum om grønne offentlig anskaffelser på Øvre Romerike.  

 Beredskapskonferansen i regi av Akershus fylkeskommune  

 Seminar/oversikt om folkehelsearbeid, Øvre Romerike.  

 Kurs i Terra explorer ved Norconsult 

 Kurs i Winmap ved Norconsult.  

 Kurs i E-torg 
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Digitalisering 

Kommunen igangsatte salg av data digitalt via Norkart sin e-torgplattform og selger både 

meglerplakker, situasjonskart, byggetegninger m.m via denne plattformen. Det digitale 

planregisteret er oppdatert, og det ble investert i kart- og analyseverktøyene win map og terra 

explorer. 

 

 

Vakanser 

Vakanser/langtidsfravær Årsverk 

Vakanser/langtidsfravær pr. 31.12.2019 1 

Dekket opp ved:  

Egne vikarer 1 

Kjøp av vikartjenester 
 

Overtid 
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3.13  Eiendomsforvaltningen 
 

Økonomi 
 

 
 
Kommentarer økonomi 
Eiendomsforvaltningen har et totalt merforbruk på 0,3 mill. pr. 31.12.2019. 

 

Merinntekter skyldes i hovedsak husleie. 

 

Mindreutgifter lønn skyldes i hovedsak vakanser ved renholdsavdelingen. Mindreutgiftene er 

benyttet til å dekke merutgifter energi. 

 

Det er merforbruk knyttet til energi på 2,3 mill. Energi omfatter strøm, fjernvarme, fyringsolje og 

bioenergi og merforbruket skyldes blant annet høyere forbruk.  

 

Utgifter knyttet til vedlikehold har et merforbruk på 1,5 mill. blant annet pga. forsinket rigging av 

brakker på Vilberg skole. Midler til rigging var budsjettert i 2018. For snøbrøyting er 

merforbruket 1,1 mill. Det er mindreforbruk på andre utgifter som lokalleie, kommunale gebyrer 

og forsikringer.  

 

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett 

Revidert budsjett er økt med 3 mill. til utskifting av vinduer ved rådhuset og nye toaletter og 

ventilasjon i Eidsvollhallen. 0,2 mill. av midlene til toaletter og ventilasjon er overført investering 

i økonomisk rapport 2. Energibudsjettet er økt med 1,4 mill. og det er tilført 0,2 mill. til 

asfaltering ved Gruehagen i økonomisk rapport 2. Lønnsbudsjettet er økt med 0,3 mill. som følge 

av lønnsforhandlinger.  

 

Økning i budsjettert driftsinntekter skyldes at sykelønnsrefusjon er økt med 1,7 mill. fra vedtatt 

til revidert budsjett, og er justert mot vikarutgifter. Momskompensasjon er økt med i overkant av 

5 mill. i revidert budsjett og er justert mot moms.  

I tillegg er det ført erstatning fra forsikringsselskap ca 1,1 mill. i som endring fra opprinnelig til 

revidert budsjett mot vedlikeholdsutgifter.  

 

 

Måltavle 

 

Styringsindikator/tiltak Måles ved: 
Resultat 

31.12.2018 
Ambisjonsnivå  

Resultat pr. 
31.12.2019 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE  

Avholde brukermøter 
mellom renhold og bruker 

Prosentandel 
brukermøter 

15 
Alle formålsbygg 

(39 stk., en 
gang pr. år) 

13 Ikke oppnådd 

Avholde brukermøter 
mellom drift og bruker 

Prosentandel 
brukermøter 

5 
Alle formålsbygg 

(39 stk., en 
gang pr. år) 

12 Ikke oppnådd 

Eiendomsforvaltning
Regnskap 

2019

Rev. bud. 

2019 Avvik i kr

Rsk i % av 

rev. bud.

Oppr. bud. 

2019

Regnskap 

2018

Driftsinntekter -52 845 -52 367 -478 101 % -43 443 -48 621

Lønn/sosiale utg 47 592 48 759 -1 167 98 % 46 811 46 658

Andre driftsutgifter 81 884 79 984 1 900 102 % 69 627 70 984

Brutto driftsresultat 76 631 76 376 256 100 % 72 995 69 020

Netto finans/avsetninger 1 0 1 0 464

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk 76 632 76 376 256 100 % 72 995 69 484
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Styringsindikator/tiltak Måles ved: 
Resultat 

31.12.2018 
Ambisjonsnivå  

Resultat pr. 
31.12.2019 

Kommentarer 

Vedlikeholdsavdelingen skal 

klargjøre boligene for nytt 
leieforhold innen 14 dager 
etter kommunens 
overtakelse 

Manuell telling Nytt 95 %  
Gjennomsnitt 
20,6 arbeids 
dager 

Ikke oppnådd 

Innkomne arbeidsordre skal 
være besvart innen ei uke 

Rapport fra 
internkontroll-
systemet 

Nytt 90 %  90 % Oppnådd 

Alvorlige avvik skal ha en 
plan for oppfølging innen ei 
uke  

Rapport fra 
internkontroll-
systemet 

Nytt 100 %  100 % Oppnådd 

ØKONOMI 

Avvik mellom regnskap og 

budsjett 

%-avvik på 
netto 
budsjettramme 

-0,7 % 
Mindre enn +/- 

1 % 
0,3 % Oppnådd 

Bruk av e-handelssystem 
Andel kjøp på 
e-handels-
plattform 

67,1 % 90 % 66,6 % Ikke oppnådd 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær andre 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

88,5 % 93 % 97,8 % Oppnådd 

Arbeidsnærvær renhold 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

84,6 % 91 % 87,7 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

3,9 4,2 3,9 Ikke oppnådd 

 

 

Kort oppsummert etter 2019 
 
Tiltak fra handlingsplanen og øvrige politiske vedtak 
 Eidsvollhallen har fått nytt idrettsgulv, nye publikumstoaletter og ventilasjonsanlegget er 

vedlikeholdt. Nye matteheiser og heisbare mål er anskaffet.  

 Nøkkelsystem Rådhuset/innbruddsalarm (skallsikring) er anskaffet og satt i drift. Tiltaket kan 

sees i sammenheng med investeringene knyttet til GDPR i inngangspartiet på rådhuset. 

 Skiftet vinduer på Rådhuset til vinduer med sol – og varmedempende effekt. Prosjektet er 

splittet forholdsvis mellom investering og drift.  

 Brakker som benyttes til undervisningsformål er etablert på Vilberg barneskole. 

 Alle bygg med olje som spisslast er ombygd til bio-olje, tanker er rengjort og to tanker er 

sanert.  

 

Tjenester 

Midler til reduksjon av vedlikeholdsetterslep fra 2011 er i 2019 fordelt på følgende hovedgrupper:  

 

Type bygg Prosent 

Administrasjonslokaler 1 % 

Førskolelokaler og skyss 4 % 

Institusjonslokaler 50 % 

Kommunale boliger 45 % 

Sum 100 % 
 

Tilstandsvurdering på kommunale bygg og boliger ble gjennomført i 2011. Det er benyttet 2,4 

mill. i 2019 til reduksjon av vedlikeholdsetterslep i 2019, hovedsakelig til bad ved Vilberg 

helsetun, maling av skolelokaler, vedlikehold av hybelbygget på Brensmork. På boligene er det 

utført generelt vedlikehold, hovedsakelig ved inn og utflytting som medfører noe tomgangsleie. 
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Arbeidsnærvær 

For virksomheten uten renhold er arbeidsnærværet 97,8 %. Arbeidsnærværet på 

renholdsavdelingen er 87,7 %, en bedring i nærværet på 3,1 %. Det er iverksatt individuell 

oppfølging av personer med hyppig fravær, samt generelle samtaler vedrørende terskel for å ikke 

møte på jobb. 

 

Kompetanseutvikling 

Eiendomsforvaltningen har i 2019 gjennomført følgene kompetanseutvikling: 

 Instruert personell elarbeid 

 Varmearbeider 

 Kurs i førstehjelp 

 Bolignettverk 

 Kurs i Facilit (fdv – eiendomsforvaltningsverktøy)  

 Legionellakurs 

 Ledelse i renholdsavdelingen deltar i to typer nettverksgrupper (NKF og Clean Pilot) med 

andre kommuner 

 Clean pilot utvidet bruk av systemet 

 Kursing i prosjektledelse for ny prosjektleder 

 

Digitalisering 

 Facilit er innført i 2019 og benyttes ifm. arbeidsordre, administrering av leieforhold etc. 

 Etablering av nytt SD anlegg (Vision senter). 

 Innføring av digitalt adgangskontrollsystem på Rådhuset 

 Renholdsavdeling benytter Digital renholdsplan Clean pilot go, Clean pilot direct  og Clean 

pilot Value (Renholder, leder, kunde)  

 

Vakanser 

Årsverk oppgis pr. 31.12.19. Hvis (store) avvik på dette og gjennomsnittstall for året, 

kommenteres dette under tabellen. 

 

Vakanser/langtidsfravær Årsverk 

Vakanser/langtidsfravær pr. 31.12.2019 2,3 

Dekket opp ved:  

Egne vikarer  

Kjøp av vikartjenester 1,3 

Overtid 
 Kommentar:  

Vakant 1,8 stilling i prosjektavdelingen hvorav 1 av årsverkene finansieres fra investeringsprosjektene. I 

driftsavdelingen er det 0,5 årsverk vakant som teknikker. 
 
Det er brukt vikartjenester på renhold og drift. Innleie av prosjektleder i deltidsstilling. 
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3.14  Felles inntekter og utgifter 
 

Økonomi 
 

 
 

Kommentarer økonomi 

Felles inntekter og utgifter har et totalt mindreforbruk på 3,7 mill. pr. 31.12.2019 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. 

 

Konsesjonskraftsinntektene ble høyere enn forutsatt i budsjettet for 2019 som følge av økte 

strømpriser. 

 

Mindreutgifter lønn og sosiale utgifter: 

For pensjon KLP viste avregning pensjon reduserte pensjonspremier ift. budsjett, dette 

mindreforbruket er delvis dekket opp av merforbruk på samlet premieavvik, samlet 

mindreforbruk inkl. arbeidsgiveravgift utgjorde 1,5 mill. 

 

Statens pensjonskasse (SPK) har et mindreforbruk på 0,7 mill. inkl. arbeidsgiveravgift på dette 

ansvaret etter endelig pensjonsberegning for 2019. Totalt sett for kommunen har pensjon SPK 

budsjettbalanse etter justeringer av anslag premieavvik i økonomisk rapport 2. 

 

Rest lønnspott er 0,6 mill. 

 

Endring fra opprinnelig til revidert budsjett 

Reduksjonen på 25,1 mill. fra opprinnelig til revidert budsjett skyldes i hovedsak bruk av 

lønnspott med 24,4 mill. fordelt til virksomhetene til å finansiere lønnsoppgjør og merbehov i 

økonomisk rapport 2. Avskrivninger og motpost avskrivninger ble 10,4 mill. lavere enn 

opprinnelig budsjett, hovedsakelig som følge av lavere fremdrift for kommunens 

investeringsprosjekter. 

 

 

 
 

Felles inntekter og 

utgifter
Regnskap 

2019

Rev. bud. 

2019 Avvik i kr

Rsk i % av 

rev. bud.

Oppr. bud. 

2019

Regnskap 

2018

Driftsinntekter -1 105 -715 -390 155 % -600 -1 706

Lønn/sosiale utg -26 157 -22 844 -3 312 114 % 6 051 1 941

Andre driftsutgifter 39 783 39 789 -6 100 % 46 341 36 329

Brutto driftsresultat 12 521 16 230 -3 709 77 % 51 792 36 564

Netto finans/avsetninger -76 023 -76 051 28 100 % -86 472 -72 305

Regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk -63 502 -59 820 -3 682 106 % -34 680 -35 741
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4 Investering  
 

Samlet oversikt over investeringer sammenlignet med budsjett for 2019: 

 

Investeringsområde 
Regnskap 

2019 
Vedtatt 

budsjett 
Revidert 
budsjett 

Regnskap 
2018 

Barnehage 4 419 15 119 3 526 33 605 

Boliger 9 481 41 015 14 828 74 038 

Dammer og naturforvaltning 0 400 305 297 

Eiendom 20 801 31 800 22 121 17 381 

Kirker og gravplasser 200 950 550 148 

Helse og omsorg 75 423 86 207 76 621 25 741 

Samferdsel og infrastruktur 20 540 23 350 19 845 16 135 

Skole 107 811 119 595 97 520 127 770 

Selvkost 75 333 166 213 132 124 36 980 

Sum 2B 314 008 484 648 367 442 332 096 

 

Totalt ble 314 mill. investert i anleggsmidler i 2019. Dette er 53,4 mill. lavere enn revidert 

budsjett. Investeringer utover anleggsmidler er knyttet til utlån, forskutteringer, avdrag og 

avsetninger og utgjør 67,6 mill. slik at totalt investert i 2019 utgjør 381,6 mill.  

 

Tabellen tar ikke med salgsinntekter, øremerkede tilskudd og annen finansiering. De største 

enkeltinvesteringene i 2019 over 10 mill. er følgende og utgjør 225,8 mill.:  

 
Prosjekt Beløp 

Vilberg ungdomsskole 80 628 

Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2. 56 667 

Vannledning Østsiden (Minnesund-Elstadlia) 38 696 

Ramme for oppgradering av vannledningsnettet 14 771 

Vilberg ungdomsskole utstyr og inventar 13 041 

Trollåsen, infrastruktur 11 259 

Brensmork ombygging til helsetjenester 10 714 

 

Barnehage 

Ås barnehage og Råholtbråtan barnehage utvidelse er prosjektene som har størst andel utgifter i 

2019, med hhv. 1,6 mill. og 1,5 mill. Inventarbudsjettet for Råholtbråtan barnehage avsluttes i 

behandlingen av årsregnskap for 2019. Prosjektet Ås barnehage er vedtatt stoppet. Spørsmål om 

ny barnehagestruktur og lokalisering av ny barnehage i midtbygda ble behandlet i PS 17/20. 

 

Boliger 

Det er kjøpt to boliger i det nye prosjektet konduktøren på Råholt. 

Forskudd er betalt for to boliger i prosjektet Lensmannstunet samt 

en bolig i Vilbergskogen.  

Prosjektet på Frankens med nye boliger for funksjonshemmede 

avsluttes i forbindelse med årsregnskap for 2019. Prosjektet ved 

Gruehagen er tatt i bruk, men tvistesaker må avklares før 

prosjektet avsluttes. Dal omsorgsboliger prosjekteres for 

gjennomføring de neste årene. 

 

Eiendom 

Oppgradering av ventilasjonsanlegget ved Brannstasjonen pågår. Det samme gjør kommunens 

prosjekt med å etablere el-bil ladere for kommunale biler. Nødvendige og bygningsmessige HMS 

arbeider og arbeidene med å lage sentralt driftsovervåkningsprogram ligger også under denne 

sorteringen. 

 

  

4-1 Frankens - foto: Sven Olav Vahlenkamp 
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Helse og omsorg 

Vilberg helsetun byggetrinn 2 er tatt i bruk høsten 2019. Prosjektet avsluttes regnskapsmessig 

etter planen i 2020. Ved Brensmork pågår flere store prosjekter. Ombygging til helsetjenester 

(byggetrinn 1) tas i bruk av tjenestene tidlig i 2020. Prosjektet følges opp med byggetrinn 2 slik 

at alle etasjene ved hovedbygningen på Brensmork vil være oppgradert. I tillegg har det pågått 

oppgradering av hybelhuset i 2019. Arbeidene ferdigstilles etter planen i 2020. 

 

Samferdsel og infrastruktur 

Opparbeidelse av infrastruktur er regnskapsført i 2019, jf. PS 59/18. PS 46/18. Utgiftene på 11,3 

mill. finansieres med tilskudd. Øvrige prosjekter innenfor dette området er ramme for 

oppgradering av kommunale veger, gang og sykkelveg ved Sessvollvegen og prosjektet ramme 

for trafikksikkerhet. 

 

Skole 

For området skole er det investert for nær 108 mill. i 2019. 93,7 

mill. er benyttet til byggeprosjektet og inventar ved Vilberg 

ungdomsskole som ble tatt i bruk i mai 2019. Forprosjekter pågår 

ved hhv. Råholt barneskole og Vilberg barneskole.  

 

 

Selvkost 

Midlene er hovedsakelig benyttet til oppgradering av vann – og 

avløpsnettet og reservevann.  

Blant annet har arbeidet med etableringen av ny vannledning på Østsida (Minnesund til Elstadlia) 

pågått i 2019. 

 

Bårlidalen renseanlegg er i full drift i 2019, men det har vært en del utfordringer knyttet til 

gassturbinene. Det vurderes tiltak med utbedring av gassturbinene, samt forbedre rensing av 

gassen. En optimal drift av renseanlegget vil gi reduserte energikostnader og dermed kunne 

bidra til å nå målene i Klima- og energiplanen. 

 

Når det gjelder tvistesaker, så er det gjennomført hovedforhandling mot Norconsult i tingretten. 

Kommunen vant frem på viktige punkter og saken var av stor betydning for en totalforståelse av 

hele prosessen fra planlegging til ferdig anlegg. Eidsvoll kommune måtte imidlertid betale en 

større andel av saksomkostningene og det ble dermed ingen økonomisk gevinst. Det er tatt ut 

stevning i sak mot HR Prosjekt i 2019.  Saken ble stanset i påvente av sak mot Norconsult og vil 

ikke komme opp før i 2020. Kommunens krav mot Lunder og Aas er på totalt 9,5 mill. Firmaet 

begjærte oppbud i 2019, men kommunens krav er fremmet i boet. 

 
 
Det vises til vedlegg «Detaljert investeringsoversikt» for rapportering pr. prosjekt, i tillegg til 

årsregnskapet for 2019 inkl. notene 12 og 18, for ytterligere detaljer. 

 

4-2 Vilberg ungdomsskole - foto: 

Sven Olav Vahlenkamp 


