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1 Kommunedirektørens innledning 
Året 2020 har vært et annerledes år for Eidsvoll kommune som følge av koronapandemien. 27. 
februar 2020 fikk Eidsvoll den første koronasmittede innbyggeren og ved utgangen av året var tallet 
270. Til sammen er elleve innbyggere i Eidsvoll døde av covid-19 i 2020. Kriseledelsen hadde i alt 60 
møter i løpet av året. Teststasjon og luftveisklinikk ble raskt etablert i tilknytning til Vilberg helsetun, 
samt at en avdeling i sykehjemmet har vært benyttet som smitteavdeling. I november ble 
testklinikken flyttet til større lokaler i Badet, hvor også vaksinestasjonen etter hvert ble etablert. 
Vaksineplanen og organisering av vaksineringen var klart rett før jul. Røde Kors har bistått med 
praktisk tilrettelegging, transport etc. ved teststasjonen. 
 
Eidsvoll har mottatt 64 mill. i ekstra midler som følge av koronapandemien, 37 mill. av disse gjennom 
rammetilskudd og skjønnsmidler. Sett bort fra øremerkede midler, har kommunens utgifter vært 10 
mill. lavere enn mottatte frie midler. 
 
Økonomisk sett kan Eidsvoll vise til bedre resultater enn forutsatt i budsjettet. Netto driftsresultat 
var budsjettert negativt med 36,2 mill. Regnskapet for 2020 viser at netto driftsresultat ble positivt 
med 27,3 mill. som er 1,4 % av sum driftsinntekter, netto driftsresultat etter netto avsetning til 
bundne fond er 0 %, da mye av ekstrainntektene skyldes øremerkede tilskudd utenfor 
kommunestyrets disposisjon. 
 
Netto driftsresultat bør i henhold til anbefalinger fra statsforvalteren ligge på 3 % over tid, eller over 
1,75 % jf. teknisk beregningsutvalg (TBU). Eidsvoll har de tre siste årene ikke hatt netto driftsresultat 
på nivå med noen av anbefalingene.  
 
Skatteinngangen for 2020 på landsbasis var totalt på 203,2 mrd. Dette er 2 mrd., eller 1 %, lavere enn 
i 2019. Nedgangen for kommunene var 0,7 %. Eidsvoll fikk en nedgang på 12. mill. Mottatt 
rammetilskudd fra staten inkl. ekstramidler knyttet til pandemien var 27,5 mill. høyere enn forutsatt i 
budsjettet. Merinntektene på 15,5 mill. 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. 
 
Eiendomsskatt på bolig ble innført i 2020 med en eiendomsskattesats på 1 promille på boliger. 
Mottatt eiendomsskatt er 19,6 mill. 
 
Virksomhetene har utøvd god budsjettdisiplin og har totalt sett budsjettbalanse i 2020. Tjenester og 
måloppnåelse er kommentert under hver virksomhet. 
 
Netto lånegjeld har vært stigende siden 2017 og passerte 110 % av driftsinntektene i 2020. Til tross 
for økende lånegjeld har fallende renter og inntektsvekst ført til at kommunens handlingsrom har 
vært lite påvirket i perioden 2015 til 2020.  
 
Utviklingen i netto driftsresultat har vært svakere enn ønsket, selv om kommunen har unngått å 
redusere disposisjonsfondet i 2020. Som det fremgår av handlingsplanen forventes det negative 
netto driftsresultat i 2021 og 2022, før kommunen i 2023 oppnår en bedre balanse grunnet planlagt 
eiendomsskatt på 3,4 ‰.  
 
I handlingsplanen for 2021 til 2024 er det lagt opp til en kraftig vekst i netto lånegjeld og den vil 
utgjøre 179 % av sum driftsinntekter i 2024. 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 ikke påvirke handlingsrommet for kommunen, men vil like fullt 
være en byrde for kommunens innbyggere og måtte dekkes opp gjennom gebyrer.  
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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 2020 utgjør 
disposisjonsfondet 17,3 % av sum driftsinntekter.  
 
I handlingsplanen er det lagt opp til en nedtrapping av disposisjonsfondet til 13 % i 2024 som er 
under kommunens målsetning. 
 
Sum investeringsutgifter i 2020 ble 220,6 mill. som er 36,4 mill. lavere enn revidert budsjett. 
Mindreutgiftene skyldes forsinket framdrift. Største enkeltprosjekt i kroner i 2020 var etablering av 
Feiring omsorgsboliger i lokalene til gamle Feiring aldershjem. Videreutlån utgjør 116,4 mill. slik at 
totalt investert i 2020 utgjør 337 mill. Det vises til kapitel 4 og vedlagte detaljert oversikt over 
investeringer for nærmere beskrivelser.  
 
Folketallet i Eidsvoll pr. 1.1.2021 var på 26 031 personer. Eidsvoll kommune hadde en 
befolkningsvekst i 2020 på 2,3 % (595 personer). Veksten ligger godt over den nasjonale 
befolkningsveksten. Befolkningsveksten er nærmere forventet vekst enn den var de to foregående 
årene. 
  
 
 
Eidsvoll, 26.3.2021 
 
 
 
Knut Haugestad 
kommunedirektør 
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2.1 Folkevalgte organer og politisk ledelse  
 
Politisk styringsstruktur 
Den politiske styringsstrukturen har i 2020 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, omsorg og forebygging (13 medlemmer)  

• Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet (13 medlemmer)  

• Utvalg for teknisk og kommunale prosjekter (5 medlemmer) 

• Sakkyndig nemnd eiendomsskatt (3 medlemmer) 

• Klagenemnd for eiendomsskatt (3 medlemmer) 

• Viltnemnda (5 medlemmer) 

• Eldreråd (9 medlemmer) 

• Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (9 medlemmer) 
 
Antall møter i folkevalgte organer 

Styre/utvalg 2019 2020 

Kommunestyret 9 10 

Finanskomite 4 0 

Formannskapet 10 18 

Administrasjonsutvalget 5 4 

Hovedutvalg for næring, plan og miljø  10 11 

Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging  0 9 

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet  0 8 

Utvalg for teknisk og kommunale prosjekter  1 8 

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 0 11 

Klagenemnd for eiendomsskatt 0 4 

 
Antall saker til politisk behandling 2019 og 2020 

Styre/utvalg 
Antall 
behandlede saker 

Effektuerte 
vedtak 

Vedtak under 
oppfølging 

Antall spørsmål/ 
interpellasjoner 

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019/2020 

Kommunestyret 108 129 101 115 7 14 23/28* 

Formannskapet 75 148 75 88 0 2  

Administrasjonsutvalget 15 27 15 27 0 0  

** Hovedutvalg for helse, omsorg 
og forebygging  

32 45 32 44 0 1 
 

** Hovedutvalg for oppvekst, 
kultur og frivillighet  

59 61 59 56 0 5 
 

Hovedutvalg for næring, plan og 
miljø 

138 123 126 118 12 5 
 

***Sakkyndig nemnd 
eiendomsskatt 

0 80 0 80   
 

***Klagenemnd eiendomsskatt 0 21 0 21    

Utvalg for teknisk og kommunale 
prosjekter  

3 32 3 32 0 0 
 

 

SUM 430 666 411 581 19 27  

*KS: I 2020 ble det fremmet 11 interpellasjoner og 17 spørsmål. 
** Opprettet 12.11.2019. Tall for 2019 gjelder Hovedutvalg for helse og omsorg og Hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
*** Opprettet 4.2.2020. 
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I antall behandlede saker fra formannskap ligger 12 PS-saker med «Informasjon fra 
kommunedirektøren» og i kommunestyret ligger det 8 PS-saker med «Interpellasjoner og spørsmål».  
 
I antall effektuerte vedtak i Administrasjonsutvalget, hovedutvalgene og utvalg for teknisk og 
kommunale prosjekter ligger også orienteringssaker og «Eventuelt». 
 
Effektuering av vedtak: 
Av totalt 666 vedtak i folkevalgte organer er 581 effektuert. 27 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.  

 
Kommunal klagenemnd 
I 2020 ble det avholdt fire møter og behandlet 13 klagesaker. En sak fikk medhold, en sak ble utsatt 
og 11 saker fikk ikke medhold. 

 
Partirepresentasjon i 2020 i kommunestyre og formannskap 

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 (tall i 1000) 
Inkludert i budsjettet til 
virksomhet 

Rev. budsj. 
2020 

Regnskap 
2020 

Aksjeselskap 

Øvre Romerike Industriservice (ØRI) Helse og bistand 1 020 1 043 

Orbit arena AS Helse og bistand 1 234 891 

Interkommunale selskap       

Romerike revisjon IKS Politisk ledelse 1 790 1 829 

Romerike krisesenter IKS Familiens Hus 1 974 1 956 

ØRAS IKS Kommunalteknikk 15 610 17 510 

Øvre Romerike Brann og redning IKS 
Kommunal drift - Feiing 3 565 3 565 

Kommunal drift - Brann 17 434 17 434 

Romerike Kontrollutvalgssekretariat ROKUS IKS Politisk ledelse 247 289 

  

Samarbeid etter § 27/28 

Digitale Gardermoen IS (DGI) Sentraladministrasjon 36 200 36 575 

Arbeidsgiverkontrollen (AØR) Sentraladministrasjon 900 630 

Øvre Romerike innkjøpssamarbeid Sentraladministrasjon 1 720 1 260 

Gardermoregionen interkommunale politiske 
råd (ØRU) Politisk ledelse 629 636 
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IKS og andre samarbeid (tall i 1000) 
Inkludert i budsjettet til 
virksomhet 

Rev. budsj. 
2020 

Regnskap 
2020 

Romerike barnevernvakt Familiens Hus 1 284 1 124 

Voksenopplæring Øvre Romerike (VOØR) Skole 7 091 6 191 

Oslo kommune, psykososial oppfølging fra 
overgrepsmottaket  Helse og bistand 140 46 

Veterinærvakt Kommunal forvaltning 717 854 

Andel av felles byggetilsynskontor i ØRU (Dekkes 
innenfor selvkost) Kommunal forvaltning 743 657 

Miljørettet helsevern Sentraladministrasjon 432 454 

  

Annet samarbeid 

Svanfoss sluser Kommunal forvaltning     

    92 730 92 944 

 
Eidsvoll kommune var frem til 1.11.2020 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-psykologisk rådgiver i Eidsvoll PPT var kommunens 
representant i 2020.  
 
Barn og unges representant i Eidsvoll har deltatt på elleve utvalgsmøter i hovedutvalg for næring, 
plan og miljø i 2020. Representanten har også blitt invitert til møtevirksomhet i forbindelse med ulike 
planarbeid, knyttet til både utbygginger og planprosjekter. For å være tidlig inne i plansaker, inviteres 
representanten til planavdelingens oppstartsmøter med utbyggere. Representanten har deltatt på 
oppstartsmøter gjennom 2020 der hun har hatt anledning. 
 
Skole har videreført arbeidet med Ungdommens kommunestyre (UK). Dette arbeidet er ikke pålagt 
etter § 3-3 tredje ledd i Plan og bygningslov, men jf. FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning som 
Barnehageloven, Opplæringsloven og Kommuneloven. 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 2020/2021 var dette «ALLE MED: Tilhørighet». 
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. Tallene for 2019 og tidligere år er tilpasset nye 
grupperinger etter endringer i forskriftsrapportene fra 2020. 

  

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

 
Note

Regnskap 

2020

Rev. budsj. 

2020

Oppr. budsj. 

2020

Regnskap 

2019

Driftsinntekter

1. Rammetilskudd -785 846 -758 359 -736 168 -707 789

2. Inntekts- og formuesskatt -638 026 -650 003 -664 537 -645 346

3. Eiendomsskatt -19 586 -21 500 -21 500 0

4. Andre skatteinntekter -430 -350 -350 -430

5. Andre overføringer og tilskudd fra staten -37 176 -34 778 -29 749 -51 960

6. Overføringer og tilskudd fra andre -193 159 -176 556 -64 731 -159 492

7. Brukerbetalinger -62 481 -64 023 -64 250 -64 180

8. Salgs- og leieinntekter -186 160 -180 342 -185 363 -180 575

9. Sum driftsinntekter -1 922 864 -1 885 912 -1 766 648 -1 809 772

Driftsutgifter

10. Lønnsutgifter 923 395 943 410 866 629 872 789

11. Sosiale utgifter 11 222 004 232 419 222 493 214 866

12. Kjøp av varer og tjenester 557 772 553 875 509 749 546 219

13. Overføringer og tilskudd til andre 109 853 103 386 88 132 104 150

14. Avskrivninger 4 90 106 102 578 102 578 76 023

15. Sum driftsutgifter 1 903 130 1 935 668 1 789 582 1 814 046

16. Brutto driftsresultat -19 734 49 756 22 934 4 274

17. Renteinntekter -14 396 -13 389 -15 289 -19 027

18. Utbytter -99 0 0 -108

19. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 7 -17 605 -11 927 -4 871 -14 249

20. Renteutgifter 9 35 446 35 145 48 233 40 035

21. Avdrag på lån 9, 10 79 207 79 207 80 413 58 345

22. Netto finansutgifter 82 552 89 036 108 486 64 997

23. Motpost avskrivninger 4 -90 106 -102 578 -102 578 -76 023

24. Netto driftsresultat -27 287 36 214 28 842 -6 752

25. Overføring til investering 3 988 4 033 3 457 4 038

26. Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 13 26 647 9 280 6 251 1 372

27. Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 20 21 526 -24 653 -38 550 -6 846

      Disponering av tidligere års mindreforbruk -24 874 -24 874 0 -16 686

28. Disponering av tidligere års mindreforbruk

29. Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 27 287 -36 214 -28 842 -18 122

30. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 -24 874
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2.3 Driftsinntekter 
Sum driftsinntekter ble 1,92 mrd. i 2020. Det er 37 mill. høyere enn revidert budsjett og 113,1 mill. 
høyere enn i 2019. Veksten i inntektene er 6,3 %.  

 
 

 
1. Rammetilskudd og 2. Inntekts- og formuesskatt 
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 på nasjonalt 
nivå 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 79,7 % av landssnittet og sum 
skatteinngang for landet har dermed stor betydning for de samlede frie inntektene. Tidligere år har 
skatteinngangen i Eidsvoll ligget på ca. 81 % av landssnittet. Etter inntektsutjevning på 117,2 mill. 
ligger Eidsvoll på 94,4% av landssnittet. 
 
Totalt rammetilskudd for Eidsvoll kommune ble 786 mill., noe som er 78 mill. høyere enn i 2019 og 
27,5 mill. høyere enn revidert budsjett. Skatteinngangen i Eidsvoll ble 638 mill., 7,3 mill. lavere enn i 
2019 og 11,9 mill. lavere enn revidert budsjett. Eidsvoll fikk dermed en merinntekt på frie inntekter 
på til sammen 15,5 mill. ift. budsjett. Grunnen til de store avvikene skyldes blant annet at det er 
mottatt statlige covid-19 midler og mer i inntektsutjevning. Ikke alle inntektene er innarbeidet i 
budsjettet da de ble mottatt i siste tertial. 
 
Skatteinngangen for 2020 på landsbasis var totalt på 203,2 mrd. Dette er 2 mrd., eller 1 %, lavere enn 
i 2019. Nedgangen for kommunene var 0,7 % og 2,3 % for fylkene. Skattetallene fra SSB viser at 
kommunene fikk inn 168,9 mrd. i skatteinntekter i løpet av 2020. Sammenliknet med det nyeste 
anslaget fra Statsbudsjett 2021 er resultatet om lag 700 mill. lavere for kommunene. 
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Total skatte- og avgiftsinngang i Eidsvoll     

Tall i hele 1000 2020 2019 Endring i 
kroner 

%-andel 
forrige år 

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift 282 360 292 908  96,4 % 

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift 669 663 644 526  103,9 % 

Fordelt til Fylkeskommunen 134 703 138 775  97,1 % 

Fordelt til Staten 806 324 757 948  106,4 % 

Fordelt til kommunen 638 026 645 345 -7 319 98,9 % 

Videresending plassering mellom kommuner -5 627 -931  604,4 % 

Sum  2 525 449 2 478 571  101,9 % 

Skatteinngangen til kommunen har blitt redusert med 1,1 % (7,3 mill.) i 2020. I 2019 var det en 
økning på 3 % (18,9 mill.). Kommunens andel av skatteinngangen er i all hovedsak skatt fra personlige 
skatteytere (lønnstakere, pensjonister og enkeltpersonforetak).  
 
3. Eiendomsskatt 
Eiendomsskatt på bolig ble innført i 2020 med en eiendomsskattesats på 1 promille på boliger. 
Mottatt eiendomsskatt er 19,6 mill., 1,9 mill. lavere enn forutsatt i budsjettet. Budsjettanslaget 
første år med eiendomsskatt var en prognose ut fra samlet ligningsverdi pluss et anslag på boliger 
som ikke har formuesgrunnlag (i hovedsak gårdsbruk). Fritaksregler medførte usikkerhet/avvik ift. 
prognosene. 
 
4. Andre skatteinntekter 
Denne linjen omfatter konsesjonsavgifter som er avsatt til Mjøsreguleringsfondet.  
 
5. Andre overføringer og tilskudd fra staten 
Andre overføringer og tilskudd fra staten omfatter tilskudd fra staten der det ikke er konkrete 
betingelser knyttet til tilskuddet som integreringstilskudd, prosjektskjønnsmidler og rente- og 
avdragskompensasjon. Merinntektene på 2,4 mill. ift. budsjett skyldes hovedsakelig 
integreringstilskudd. 
 
Det har vært en reduksjon fra opprinnelig til revidert budsjett på 5 mill. som i hovedsak skyldes 
justeringer fra linje 5. Andre og overføringer og tilskudd fra staten til linje 6. Overføreringer og 
tilskudd fra andre som følge av tydeligere skillelinjer mellom postene i forskriftsrapportene etter ny 
kommunelov. 
 
6. Overføringer og tilskudd fra andre 
Overføringer og tilskudd fra andre er inntekter som kommunen mottar fra staten og andre, som skal 
finansiere utgifter helt eller delvis. Posten omfatter refusjoner fra staten 73,5 mill., 
sykelønnsrefusjoner 60,7 mill., momskompensasjonsinntekter 32,2 mill. og refusjoner fra kommuner 
16,7 mill.  
 
Refusjoner fra staten omfatter refusjon ressurskrevende tjenester, refusjon av 
fosterhjemsgodtgjørelse og ekstra stillinger barnevern, ekstra tilskudd til bemanningsnorm i private 
barnehager i tillegg til øremerkede tilskudd/refusjoner. 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. 
 
Kommunen har i 2020 mottatt over 10 mill. mer i sykelønnsrefusjoner og foreldrepenger enn 
tidligere år. Dette skyldes i stor grad redusert arbeidsgiverperiode fra 16 til fire dager som følge av 
covid-19 i tillegg til noe høyere langtidsfravær.  
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Refusjoner fra kommuner gjelder gjestebarn fra andre kommuner i Eidsvoll innenfor skole, 
barnehage og barnevern samt overføringer fra andre kommuner vedr. AØR der Eidsvoll var 
vertskommune fram til 1.11.2020. 
 
Sum overføringer og tilskudd fra andre er 193,2 mill., 16,6 mill. mer enn forutsatt i revidert budsjett. 
Hovedårsaken til avviket er ikke budsjetterte mottatte øremerkede midler (inkl. covid-19), høyere 
refusjonsinntekter fra andre kommuner – herunder gjestebarn i skole og barnehage samt 
merinntekter fra fylkeskommunen som følge av mottatte spillemidler. 
 
Budsjettet er økt med 111,8 mill. fra opprinnelig til justert budsjett. 60,1 mill. av dette gjelder 
refusjoner sykelønn og foreldrepenger og budsjettøkningen er justert mot vikarlønn og kjøpevikarer. 
Refusjon/øremerkede tilskudd fra staten er justert mot lønnsutgifter, kjøp av tjenester til 
ressurskrevende brukere og IKT-utstyr/skolemateriell på skole. Momskompensasjonsinntekter er 
justert mot moms. Refusjon fra kommuner er justert mot lønnsutgifter.  
 
7. Brukerbetalinger 
Brukerbetalinger omfatter egenbetalinger for kommunale tjenester herunder oppholdsbetaling 
barnehage og SFO, institusjonsopphold og betaling for praktisk bistand. Sum brukerbetalinger er 62,5 
mill., 1,5 mill. lavere enn forutsatt i revidert budsjett og 1,7 mill. lavere enn i 2019. 
Inntektsreduksjonen skyldes blant annet færre barn i SFO som følge av redusert behov med flere 
foresatte på hjemmekontor. 
 
8. 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 186,2 
mill., 5,8 mill. mer enn forutsatt i revidert budsjett og 5,6 mill. mer enn i 2019. Merinntektene er 
innenfor selvkostområdene som følge av høyere avregnet forbruk enn budsjettert på vann og avløp 
(se Kommunalteknikk for ytterligere forklaringer).  
 
Det er en reduksjon på 5 mill. fra opprinnelig til revidert budsjett, hovedsakelig som følge av 
forventet inntektsreduksjon innenfor kultur/Råholt bad samt renovasjon.  
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2.4 Driftsutgifter  
 
Sum driftsutgifter er 1,9 mrd. Dette er 32,5 mill. lavere enn revidert budsjett og 89,1 mill. høyere enn 
i 2019. Veksten i utgiftene er 4,9 %.  
 

 
 
10. Lønnsutgifter  
Lønn og sosiale utgifter utgjør 60 % av driftsutgiftene, samme andel som i 2019 og 2018. Sum 
lønnsutgifter på 923,4 mill. er 20 mill. lavere enn revidert budsjett, men 50,6 mill. høyere enn i 2019.  
 
Det er en økning i lønnsutgifter fra opprinnelig til revidert budsjett på 76,8 mill. Dette skyldes 
hovedsakelig administrative justeringer av vikarutgifter som følge av refusjoner på sykelønn og 
foreldrepenger (se driftsinntekter) med 56,1 mill. Lønnsutgifter er også justert som følge av mottatte 
øremerkede tilskudd, bruk av øremerkede fond og refusjon fra andre kommuner. 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 2,7 mill. 
 
Mindreutgifter på lønn skyldes i hovedsak at det har vært vakanser i stillinger samt at det ikke har 
vært satt inn vikarer ved alle sykefravær og permisjoner. Dette må sees i sammenheng med: 

• Økte inntekter refusjon sykelønn og foreldrepenger, inkl. redusert arbeidsgiverperiode. 

• Rekrutteringsutfordringer.  

• Ubenyttede tilskuddsmidler som er avsatt til bundne fond. 
 
Skole har de største mindreutgiftene på lønn med 6,1 mill. 
 
11. Sosiale utgifter 
Sosiale utgifter ble 10,4 mill. lavere i forhold til revidert budsjett, men det er en økning på 7,1 mill. fra 
2019. Mindreutgiftene på arbeidsgiveravgift på 7,7 mill. skyldes i hovedsak redusert sats 
arbeidsgiveravgift 3. termin 2020 pga. koronatiltak. Pensjon inkl. premieavvik har mindreutgifter på 
2,3 mill.  
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Samlet pensjonskostnad utgjør 95,3 mill. inkl. netto premieavvik på 7,4 mill. for begge 
pensjonsordningene (KLP og Statens pensjonskasse – SPK) og inkl. AØR. I 2019 var samlet 
pensjonskostnad 87,6 mill. inkl. netto premieavvik på -15,5 mill.  
 
Pensjon og premieavvik eks. AØR 2016 2017 2018 2019 2020 
Pensjon fellesordningen 75 084 63 086 84 479 86 251 75 668 
Pensjon SPK, lærere 14 805 15 356 14 496 16 319 11 950 
Premieavvik pensjon 4 690 625 7 863 -15 587 7 381 
Periodisert pensjon, fordelinger utenom a-melding 45 -1 013 122 -160 -101 
Sum pensjon og premieavvik pr. år 94 624 78 054 106 960 86 823 94 898 
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. 
 
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 11 i årsregnskapet). For 2020 ble det 
benyttet 11 mill. av fondet. Saldo på premiefondet hos KLP pr. 31.12.2020 er 25 mill. I 2021 
planlegges det i samråd med KLP, videre bruk av dette fondet for å holde pensjonsutgiftene på et 
mest mulig stabilt nivå over tid. Saldo premiefond hos KLP vil øke i 2021 som følge endringer i 
regelverket mht. opptjening av pensjon.  
 
12. Kjøp av varer og tjenester  
Etter nye forskriftsrapporter er postene kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon og kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon slått 
sammen til kjøp av varer og tjenester. 
 
Kjøp av varer og tjenester utgjør 29 % av driftsutgiftene og omfatter alle driftsutgifter med unntak av 
overføringer. Dette gjelder blant annet tilskudd til ikke-kommunale barnehager, kjøp av 
sykehjemsplasser, kjøp fra interkommunale selskap/samarbeid som DGI og ØRAS, kjøp av tjenester til 
ressurskrevende brukere samt gjesteelever, vedlikehold, kjøpevikarer, energi, skyss kommunale 
brukere, utgifter knyttet til kommunens bilpark, inventar/utstyr, snøbrøyting, kurs, 
undervisningsmateriell etc.  
 
Kjøp av varer og tjenester har et merforbruk på 3,9 mill. og er økt med 11,6 mill. fra 2019. Det er 
merforbruk knyttet til blant annet kjøp fra IKS, kjøp av vikartjenester, lisenser, utstyr og skyss 
kommunale brukere. 
 
Det har vært en økning fra opprinnelig til revidert budsjett på 44,1 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 33,4 mill. 16,9 mill. av justeringene gjelder kjøp av vikartjenester. 
 
13. Overføringer og tilskudd til andre 
Overføringer utgjør 6 % av driftsutgiftene og omfatter hovedsakelig bidrag til livsopphold og moms, i 
tillegg til overføringer til andre (private inkl. lag og foreninger) og overføringer til stat og kommuner. 
 
Overføringer har et merforbruk på 6,5 mill. og er økt med 14,1 mill. fra 2019. Merforbruket er 
hovedsakelig knyttet til bidrag til livsopphold.   
 
Det er en økning fra opprinnelig til revidert budsjett på 15,3 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 fylke. Justeringer som følge av politiske vedtak i 
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økonomisk rapport 1 og 2 utgjør 1,6 mill. og gjelder i hovedsak økte overføringer til private ifm. 
korona krisefond og korona vedlikeholdstilskudd. 
 
14. Avskrivninger 
Avskrivninger utgjør 5 % av driftsutgiftene og er økt med 14,1 mill. fra 2019.  
 
Avskrivninger ble 12,5 mill. lavere enn opprinnelig budsjett, hovedsakelig som følge av lavere 
fremdrift for kommunens investeringsprosjekter. 
 
26. Netto finansutgifter 
Netto finansutgifter ble 6,5 mill. lavere enn budsjett i 2020. Dette skyldes i hovedsak meravkastning 
fra e-verksfondet på 5,0 mill. I tillegg har renteinntekter vært 1,0 mill. høyere enn budsjettert. 
 

2.5 Driftsresultat 
 

 
 
Brutto viser driftsresultatet differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter og kan sammenlignes 
med driftsresultat i private foretak. For 2020 ble det et positivt brutto driftsresultat på 19,7 mill. 
Revidert budsjett 2020 viser et forventet negativt resultat på 49,8 mill. Årsaken til at brutto 
driftsresultat ble 69,5 mill. bedre enn forutsatt i budsjettet har flere årsaker: 

• Ikke budsjetterte merinntekter fra staten ifm. covid-19, 20,2 mill. 

• Ikke budsjettert lavere arbeidsgiveravgift 3. termin pga. covid-19, 7,5 mill. 

• Merinntekt skatt og rammetilskudd, 15,5 mill. 

• Mindreutgifter lønn som i hovedsak skyldes høyere refusjon sykelønn og foreldrepenger, ikke 
bruk av vikar ved alle fravær eller vikarer med lavere kompetanse, vakante stillinger og 
rekrutteringsutfordringer, 20 mill. 

• Budsjetterte avskrivninger har ikke blitt justert ned til reelt avskrivningsnivå, 12,5 mill. 
 
Netto driftsresultat er et av kommunesektorens viktigste nøkkeltall og sier noe om kommunens 
handlingsrom. For 2020 er netto driftsresultat 1,4 % av sum driftsinntekter eller 27,3 mill. Dette er 
20,5 mill. bedre enn resultatet for 2019 og 63,5 mill. bedre enn revidert budsjett. Nøkkeltallet viser 
hvor mye kommunen kan disponere til avsetninger og egenfinansiering av investeringer. Årsaken til 
avviket er i tillegg til overstående forklaring på brutto driftsresultat, også merinntekter på 
finansområdet.  
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2020 har som tidligere beskrevet vært et år med høyere netto avsetninger til bundne fond enn 
tidligere år. Med bakgrunn i dette kan det være interessant å se på nøkkeltallet netto driftsresultat 
etter netto avsetning bundne fond da dette er engangsmidler/midler som tildeles kommunen etter 
søknad og er midler utenfor kommunestyrets disposisjon. Som det kommer frem av overstående 
tabell, er netto driftsutgifter etter bundne fondsavsetninger i prosent av sum driftsinntekter lik 0 %. 
Dette nøkkeltallet har tidligere år vært tilnærmet likt netto driftsresultat. 
 
Netto driftsresultat bør i henhold til anbefalinger fra statsforvalteren ligge på 3 % over tid (58 mill.), 
eller over 1,75 % (34 mill.) jf. teknisk beregningsutvalg (TBU). Eidsvoll har de tre siste årene ikke hatt 
netto driftsresultat på nivå med noen av anbefalingene. 
 
Etter ny kommunelov med forskrifter skal kommuneregnskapet avsluttes med fremført til inndekning 
i senere år lik kr. 0 så lenge det er midler på disposisjonsfond. Etter bokføring netto bundne 
avsetninger, vedtatte netto avsetninger til disposisjonsfond og netto avsetninger disposisjonsfond 
innenfor kommunedirektørens fullmakter var det et udisponert budsjettavvik på 34,6 mill. I tråd med 
budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-9 er bruk av disposisjonsfond strøket med 34,6 mill. slik at 
mer-/mindreforbruk etter strykning og fremført til inndekning i senere år er kr. 0. 
 
Nettoresultat på virksomhetene  

  Regnskap  Rev. budsj. Oppr. budsj. Regnskap  
§ 5-4 Bevilgning pr. virksomhet (1B) 2020 2020 2020 2019 

Politisk ledelse 10 626  10 403  10 213  10 603  

Sentraladministrasjonen 102 536  102 536  99 898  95 588  

Barnehage 227 067  228 307  220 430  218 312  

Skole 309 551  309 551  302 783  281 639  

Familiens hus 89 696  90 917  91 082  80 758  

Helse og bistand 182 392  182 272  178 734  172 151  

Hjemmebaserte tjenester 117 188  121 090  113 421  108 342  

Eidsvoll helse- og omsorgssenter 192 857  191 188  174 032  186 986  

NAV 44 616  44 616  44 513  43 597  

Kultur 39 638  40 242  35 953  33 883  

Kommunalteknikk 40 201  40 242  36 861  36 063  

Kommunal forvaltning 12 219  12 925  13 112  13 540  

Eiendomsforvaltning 83 570  81 955  74 083  76 632  

Felles inntekter og utgifter -66 827  -53 838  -42 317  -63 502  

Sum drift  1 385 330  1 402 406  1 352 798  1 294 591  

 
Det er et mindreforbruk på drift på 17,1 mill. ift. revidert budsjett etter bruk av kommunedirektørens 
fullmakter innenfor økonomireglementet punkt 8-1. Sett bort fra området Felles inntekter og utgifter 
har virksomhetene totalt sett utøvd god budsjettdisiplin og har budsjettbalanse i 2020. En 
virksomhet og området Politisk ledelse har merforbruk over resultatmålet på 1 %, fire av 
virksomhetene og Felles inntekter og utgifter har mindreforbruk over målet på 1 %. 
 
Det er en økning fra opprinnelig til justert budsjett på 49,6 mill. som følge av endrede budsjettbehov 
i økonomisk rapport 1 og 2 (35,8 mill.) samt enkelte politiske vedtak (13,8 mill.). 32,1 mill. av 
økningen skyldes covid-19, inkl. korona krisefond med 1,2 mill. 
 

• Politisk ledelse har et merforbruk på 0,2 mill. pr. 31.12.2020.  Merutgifter lønn skyldes 
etterbetaling lønn. Det er mindre avvik på flere poster under driftsutgifter. 

• Sentraladministrasjonen har budsjettbalanse pr. 31.12.2020. Før netto avsetning til 
disposisjonsfond innenfor kommunedirektørens fullmakter var det et mindreforbruk på 0,8 mill. 
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Merutgifter korona utgjør 0,64 mill. Mindreforbruket skyldes blant annet ubrukte midler til 
konsulenter, herunder ekstern rapport effektiviseringspotensialer, PS 95/19. 

• Barnehage har et mindreforbruk pr. 31.12.2020 på 1,2 mill. Før avsetning til disposisjonsfond 
innenfor kommunedirektørens fullmakter, har virksomheten et mindreforbruk på 2,1 mill.  
Mindreforbruket i de kommunale barnehagene utgjør 1,4 mill. til tross for økte utgifter knyttet til 
korona og mindreinntekter knyttet til ordinær egenbetaling som følge av at ikke alle nye barn har 
oppstart i august. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak sykelønnsrefusjoner kombinert med 
vikarer med lavere kompetanse og mangel på vikarer. Øvrig mindreforbruk skyldes gjestebarn, 
søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling.  

• Skole har budsjettbalanse pr. 31.12.2020. Før avsetning til disposisjonsfond innenfor 
kommunedirektørens fullmakter var det et mindreforbruk på 2,9 mill. Merutgifter korona utgjør 
3,7 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at det ikke har blitt satt inn vikarer ved alle fravær, 
at vikaren er billigere enn den som eier stillingen, vakanser og redusert arbeidsgiverperiode. 

• Familiens hus har et mindreforbruk på 1,2 mill. pr. 31.12.2020. Før avsetning til disposisjonsfond 
innenfor kommunedirektørens fullmakter var det et mindreforbruk på 1,4 mill. Mindreforbruket 
skyldes i hovedsak at det ikke har blitt satt inn vikarer ved sykefravær/permisjoner i tillegg til 
vakanser. I tillegg var det mindreutgifter knyttet til barn under omsorg i barnevernet.  

• Helse og bistand har budsjettbalanse pr. 31.12.2020. Merutgifter korona utgjør 1,9 mill. Korrigert 
for koronautgifter har virksomheten et mindreforbruk. 

• Hjemmebaserte tjenester har et totalt mindreforbruk på 3,9 mill. pr. 31.12.2020. Før avsetning til 
disposisjonsfond innenfor kommunedirektørens fullmakter var det et mindreforbruk på 4,2 mill. 
Merutgifter korona utgjør 1,2 mill. Mindreforbruket skyldes lavere utgifter til særlig 
ressurskrevende helse- og omsorgstjenester og vakanser/utfordringer knyttet til rekruttering 
spesielt i sykepleierstillinger der det da har blitt benyttet personale med lavere kompetanse. 

• Eidsvoll helse- og omsorgssenter (EHO) har et merforbruk på 1,7 mill. pr. 31.12.2020. Merutgifter 
korona utgjør 3,1 mill. Korrigert for koronautgifter har EHO et mindreforbruk. Merforbruket 
skyldes i hovedsak koronautgifter i 3. tertial. 

• NAV har budsjettbalanse pr. 31.12.2020. Før avsetning til disposisjonsfond innenfor 
kommunedirektørens fullmakter, hadde virksomheten et mindreforbruk på 1,9 mill. 
Mindreforbruket skyldes i hovedsak vakanser, ubenyttet sykelønnsrefusjon og refusjon 
lønnsutgifter fra stat i forbindelse med covid-19 og at kommunalt ansatte jobbet med 
permitterte brukere i en periode. 

• Kultur har et mindreforbruk på 0,6 mill. pr. 31.12.2020. Før netto avsetning til disposisjonsfond 
innenfor kommunedirektørens fullmakter, hadde virksomheten et mindreforbruk på 2,2 mill. 
Mindreforbruket skyldes i hovedsak vakanser. 

• Kommunalteknikk har budsjettbalanse pr. 31.12.2020 etter selvkostoppgjør. Før avsetning til 
disposisjonsfond innenfor kommunedirektørens fullmakter var det et mindreforbruk på 1,3 mill. 
Merutgifter korona utgjør 0,3 mill. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig lavere aktivitetsnivå 
asfaltering.  

• Kommunal forvaltning har et mindreforbruk på 0,7 mill. pr. 31.12.2020. Før avsetning til 
disposisjonsfond innenfor kommunedirektørens fullmakter var det et mindreforbruk på 1,7 mill. 
Dette skyldes hovedsakelig mindreforbruk for planavdeling og byggesaksavdeling i tillegg til ikke 
budsjettert bruk av skogfond.  

• Eiendomsforvaltningen har et totalt merforbruk på 1,6 mill. pr. 31.12.2020. Merutgifter korona 
utgjør 1,7 mill. Korrigert for covid-19 har Eiendomsforvaltningen budsjettbalanse. 

• Felles inntekter og utgifter har et totalt mindreforbruk på 13 mill. pr. 31.12.2020 som følge av 
redusert arbeidsgiveravgift i 3. termin pga. koronatiltak med 7,5 mill. og endringer på 
pensjonsområdet. 

 
Det vises ellers til avviksforklaringer på de ulike virksomhetene.  
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2.6 Finansrapport 
 
Ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål 
Størstedelen av ledig likviditet til driftsformål er plassert som innskudd i bank. Kommunens 
hovedbankavtale med SR-bank gir en innskuddsrente på 3 mnd. NIBOR + 0,69 %. For innskudd 
overskytende 500 mill. er renten 3 mnd. NIBOR.  I tillegg er det plassert overskuddslikviditet hos 
andre banker.  
 

Bankinnskudd og betingelser 1.1.2020 30.4.2020 31.8.2020 31.12.2020 

Saldo Rente Saldo Rente Saldo Rente Saldo Rente 

Danske bank (tidl. hovedbank)  373 404 2,20 %  350 678 0,86 %  331 426 0,59 %  1 245 0,49 % 

SR-bank (ny hovedbank fra 1.9.2020)      2 0,92 %  473 352 1,18 % 

SR-bank plasseringskonto        100 371 1,28 % 

Statsbygd sparebank  25 691 2,29 %  25 854 1,20 %  25 921 0,93 %  25 992 1,19 % 

Surnadal sparebank  25 683 2,29 %  25 854 1,20 %  25 943 0,93 %  26 036 1,19 % 

Grong sparebank  25 659 2,24 %  25 826 1,15 %       

Gjensidige bank  104 483 2,39 %  104 483 1,05 %  104 483 0,78 %    

Sparebanken 1 Nordvest  50 864 2,29 %  50 864 1,20 %  50 864 0,93 %  51 458 1,19 % 

Orkla Sparebank  50 868 2,30 %  50 868 1,20 %  50 868 0,93 %  51 565 1,19 % 

Sum bankinnskudd/gjennomsnittsrente  656 653 2,25 %  634 428 0,99 %  589 508 0,71 %  730 018 1,19 % 

 
Figuren under viser utviklingen for kommunens bankinnskudd i 2020 og 2019. Gjennomsnittlige 
bankinnskudd i 2020 er 660 mill., det er budsjettert med et gjennomsnitt på 500 mill.  
 

 
 
 
I tillegg er 51 mill. av den ledige likviditeten plassert i pengemarkedsfondet Pluss likviditet II.  
 

Pengemarkedsfond 
1.1.20

20 
30.4.20

20 
31.8.20

20 
31.12.20

20 
Avkastni

ng  
Avkastning i 

prosent 

PLUSS Likviditet II, 
Fondsforvaltningen AS 

50 428 50 647 50 995 51 110 682 1,35 % 

 
Plassering av ledig likviditet er innenfor finansreglementets bestemmelser. 
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Låneportefølje (1000 kr) 
Lån/ISIN Långiver/motpart 1.1.2020 Nytt låneopptak Refinansiering Avdrag 31.12.2020 

       
Obligasjoner      

10891112 Danske bank    250 000   250 000 

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  250 000     250 000 

20200020 Kommunalbanken    250 000   250 000 

Sum obligasjoner  1 157 887    250 000    1 407 887 

       
Sertifikater       

10883572 SEB   100 000  150 000   250 000 

10892896 SEB   100 000 - 100 000    

10875982 DnB        

10878085 DnB        

10887128 DnB        

10895030 DnB   68 122  200 000 - 68 122  200 000 

10864911 Danske bank  100 000  - 100 000    

20190035 Kommunalbanken  250 000  - 250 000    

20190221 Kommunalbanken  150 000  - 150 000    

Sum sertifikater  500 000  268 122 - 250 000 - 68 122  450 000 
       

Ordinære lån      

113507891 Husbanken  689   - 230  460 

115143455 Husbanken  1 618   - 87  1 531 

20160449 Kommunalbanken  269 196   - 10 768  258 428 

Sum ordinære lån  271 504     - 11 085  260 419 

       
Sum investeringslån  1 929 391  268 122   - 79 207  2 118 306 

       
Sum lån til videreutlån  290 133  50 000   - 66 145  273 989 

       
Sum lånegjeld  2 219 524  318 122   - 145 352  2 392 294 

 

Andel av lånegjeld som forfaller innen 12 mnd. er 39,7 %, om lag på samme nivå som ved inngangen 
til 2020. 
 
Låneporteføljen er sammensatt i henhold til finansreglementets bestemmelser. 
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Nøkkeltall (1000 kr) Krav finansreglement 1.1.2020 30.4.2020 31.8.2020 31.12.2020 

Samlet lånegjeld   2 219 524 2 275 457 2 301 443 2 392 294 

Største enkeltlån  Maks 25 % av samlet lånegjeld 12,13 % 11,59 % 11,46 % 10,80 % 

Låneforfall innen 12 mnd. - 35,06 % 38,19 % 26,07 % 39,71 % 

Gjennomsnittlig rente låneportefølje - 2,07 % 1,88 % 1,23 % 1,14 % 

Markedsrente - 5 års swap1   1,92 % 0,56 % 0,69 % 0,90 % 

Markedsrente - 3 mnd. NIBOR   1,84 % 0,50 % 0,23 % 0,49 % 

Gjennomsnittlig løpetid lån - 4,0 år 4,0 år 4,6 år 4,2 år 

Restgjeld selvkostinvesteringer   473 254 473 254 473 254 523 333 

Restgjeld startlån   290 133 251 608 277 672 273 989 

Beregningsgrunnlag rentekomp   96 053 96 053 96 053 96 053 

Lånegjeld til vurdering rentesikring   1 360 084 1 454 542 1 454 464 1 498 919 

Fastrente > 1 år   922 400 685 000 685 000 685 000 

Fastrenteandel > 1 år Minimum 20 %, maks 80 % 67,82 % 47,09 % 47,10 % 45,70 % 

Rentedurasjon2 Minimum 0,5 år, maks 5 år 5,2 år 4,4 år 4,1 år 3,9 år 

 
 

 
 
Figuren over viser kommunens rente- og kapitalbindingsforfall på kommunens innlån. For å oppnå 
stabile rentekostnader bør en søke god spredning på rente- og kapitalbindingsforfallene. 
Kapitalbinding forteller hvor lang tid det tar til lånene forfaller. Rentebinding forteller hvor lang tid 
det tar til renten blir justert. 
 

 
1 Swaprente (kilde: Norges bank): Når banker finansierer utlån med fast rente med innlån til pengemarkedsrente for 
deretter å inngå en rentebytteavtale der de mottar pengemarkedsrenten og betaler en fast swaprente. Dette innebærer at 
swaprenter med løpetid på henholdsvis 3 år, 5 år og 10 år kan benyttes som finansieringsrenter ved beregningen av priser 
på fastrentelån med tilsvarende løpetider. 
 

2 Durasjon: Durasjonen til en fastrenteobligasjon er den tid det i gjennomsnitt tar før alle kontantstrømmer (rentekuponger 
og hovedstol) forfaller til betaling. Durasjonen gir i tillegg uttrykk for hvor følsom verdien av obligasjonen er for endringer i 
rentenivået, og forteller hvor mange prosent verdien av obligasjonen vil gå ned med dersom markedsrentene stiger med ett 
prosentpoeng. Lang durasjon betyr at obligasjonsverdien er svært følsom for renteendringer. 
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I februar ble det inngått en 200 mill. rentebytteavtale med start i 2022 på ni år hvor kommunen skal 
betale en fastrente på 1,52 %. Rentebytteavtalen starter etter forfall av fastrentelån. 
 
I februar ble fastrenteavtaler hos Husbanken terminert, dette ga en gevinst/underkurs på 7,1 mill.  
 
Det er ikke inngått nye derivatavtaler3 i 3.tertial. 
 
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. 
 
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 
1.1.2020 9.3.2020 24.11.2020 31.12.2020       

  Kjøp/salg Kjøp/salg   Avkastning Avkastning i % Indeks 

Aksjefond (KLP Framtid) 58 294 10 000 -10 000 64 235 5 941 10,19 % 9,50 % 

Obligasjoner (KLP Nåtid) 98 670 -10 000  92 596 3 925 3,98 % 4,59 % 

Bankinnskudd SR-bank     10 000 10 011 11 0,11 %   

Totalt 156 964     166 841 9 866 6,29 %   

Indeks aksje- og obligasjonsfond: KLP kombinasjonsindeks.  
 

Plasseringer Ramme finansreglement 1.1.2020 31.12.2020 

Aksjefond Strategi 40 % - Min 30 %, maks 50 % 37,14 % 38,50 % 

Rentepapirer Strategi 60 % - Min 50 %, maks 70 % 62,86 % 61,50 % 

 

E-verksfondet har en samlet verdiøkning på 9,9 mill. i 2020 og er sammensatt i henhold til 
finansreglementets bestemmelser. I mars ble porteføljen rebalansert med salg av 10 mill. i 
obligasjonsfond og kjøp av 10 mill. i aksjefond. I november ble det solgt aksjefond for 10 mill., 
midlene fra salget ble plassert som bankinnskudd. 
 
Det er ikke inngått derivatavtaler siden forrige rapportering for dette området. 
 
  

 
3 Derivat: En finansiell kontrakt hvor verdien avhenger av verdien til en underliggende variabel på et fremtidig tidspunkt. 
Priser på finansielle aktiva, råvarer osv. benyttes ofte som underliggende variabel. Opsjoner og terminkontrakter er 
eksempler på derivater. 
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Stresstest 

Aktiva/passiva 
Balanse 
mill. kr 

31.12.2020 

Endrings-
parameter 

Durasjon 
Beregnet effekt 
driftsregnskap 
mill. kr. 

Gjeld med flytende rente 1707 1 %   -17,1 

Gjeld med fast rente 685 
  

  

Samlet bruttogjeld 2 392     -17,1 

Selvkostinvesteringer gebyrfinansiert 523 1 %  5,2 

Rentekompensasjon Husbanken 96 1 %  1,0 

Startlån 242 1 %  2,4 

Bankinnskudd 730 1 %  7,3 

Pengemarkedsfond 51 1 %  0,5 

Samlet utlån, innskudd og kompensasjoner 1 642 1 %   16,4 

Netto gjeld eksponert for renteendring -65 1 %   -0,7 

Langsiktige finansielle aktiva      

Obligasjoner 93 1 % 2 -2,2 

Norske aksjefond 13 -30 %  -3,9 

Utenlandske aksjefond 51 -20 %  -10,2 

Netto valutaposisjon 26 -10 % 
 

-2,6 

Mulig tap       -19,5 

 

Stresstesten viser at kommunen i liten grad vil være eksponert for endringer i renten innenfor 12 
mnd. For kommunens langsiktige finansielle aktiva (e-verksfondet) kan derimot konsekvensene bli 
større, et markert fall i aksjemarkedet gir betydelige tap.  
 
Finansforvaltningen kort oppsummert 
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. 
 
Finansforvaltningen er innenfor finansreglementets rammer.  
 
Effekter av koronakrisen for finansområdet 
Koronakrisen førte til uro i finansmarkedene. For kommunen var effektene verdifall for e-verksfondet 
og kraftig utgang i kredittmarginer på kommunelån. Figuren under viser utviklingen i kredittmarginer 
under finans- og koronakrisen. I midten av mars var det dårlig likviditet og krevende omstendigheter 
for kommuner som måtte refinansiere eller ta opp nye lån i dette tidsrommet. Fra april har 
kredittmarginer og likviditeten i markedet bedret seg. Kredittmarginene er ved utgangen av 2020 
tilbake på nivået før koronakrisen. Det samme gjelder aksjemarkedene.   
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Kilde: Danske bank 
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2.7 Investeringsregnskapet  

  
 
Sum investeringsutgifter i 2020 er 220,6 mill. mot revidert budsjett på 256,9 mill. Mindreutgiftene på 
36,4 mill. skyldes forsinket framdrift på investeringsprosjekter innenfor flere områder. Det foreslås 
rebudsjettering av 49,1 mill. til 2021 av prosjekter som ikke avsluttes i 2020.  
 
I tillegg til linje 6. Investeringsutgifter inngår 15. Startlån med 50,2 mill. og 17. Avdrag til videreutlån 
med 66,1 mill. i investeringsregnskapet. Den høye andelen av betalte avdrag til Husbanken skyldes 
ekstraordinært store innbetalte avdrag fra låntakere i 2020 og tidligere år.  
 
I 2020 er det dermed utgiftsført totalt 336, 9 mill. i investeringsregnskapet. Revidert 
investeringsbudsjett utgjør 324,3 mill. i 2020, samlet sett er merforbruket i 2020 12,6 mill.  
 
For kommentarer av enkeltinvesteringer vises det til kapittel 4 og vedlegg «Detaljert 
investeringsoversikt».  
 
 

 
 

§ 5-5 Bevilgningsoversikt – investering (2A)

Tall i 1000 kroner
Note

Regnskap 

2020

Rev. budsj. 

2020

Oppr. budsj. 

2020

Regnskap 

2019

Investeringsutgifter

1. Investeringer i varige driftsmidler 215 274 251 782 549 094 312 008

2. Tilskudd til andres investeringer 1 890 1 700 1 450 2 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 3 412 3 457 3 457 3 408

4. Utlån av egne midler 0 0 0 0

5. Avdrag på lån 0 0 0 0

6. Sum investeringsutgifter 220 576 256 939 554 001 317 417

Investeringsinntekter

7. Kompensasjon for merverdiavgift -20 367 -35 656 -86 509 -41 245 

8. Tilskudd fra andre -24 633 -2 800 -2 800 -67 829 

9. Salg av varige driftsmidler -11 756 -51 680 -51 500 -11 914 

10. Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 -179 

11. Utdeling fra selskaper 0 0 0 0

12. Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0

13. Bruk av lån 9 -157 058 -161 872 -409 735 -192 209 

14. Sum investeringsinntekter -213 813 -252 008 -550 544 -313 376 

Videreutlån

15. Videreutlån 9 50 233 59 860 50 000 25 456

16. Bruk av lån til videreutlån 9 -50 233 -59 860 -50 000 -40 140 

17. Avdrag på lån til videreutlån 9 66 145 7 500 7 500 8 405

18. Mottatte avdrag på videreutlån 9 -25 320 -7 500 -7 500 -23 586 

19. Netto utgifter videreutlån 40 825 0 0 -29 865 

Overføring fra drift og netto avsetninger

20. Overføring fra drift -3 988 -4 033 -3 457 -4 038 

21. Netto avsetninger til eller bruk av bundne 

investeringsfond

13 -41 220 0 0 15 683

22. Netto avsetninger til eller bruk av ubundet 

investeringsfond

20 -2 380 -898 0 -503 

23. Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 14 684

24. Sum overføring fra drift og netto avsetninger -47 588 -4 931 -3 457 25 826

25. Fremført til inndekning i senere år (udekket 

beløp) 0 0 0 0
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2.8 Balanseregnskapet  
 

 
 
 

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 4 371 mill.  
 

§ 5-8. Balanseregnskapet

Tall i 1000 kroner Note Regnskap 2020 Regnskap 2019

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Faste eiendommer og anlegg 4 2 256 275 2 142 877

Utstyr, maskiner og transportmidler 4 108 231 97 225

Finansielle anleggsmidler

Aksjer og andeler (eiendeler) 5 52 678 49 266

Obligasjoner (eiendeler) 0 0

Utlån 6 242 180 217 389

Immaterielle eiendeler 0

Pensjonsmidler 11 1 711 605 1 588 230

Sum anleggsmidler 4 370 970 4 094 987

 

Omløpsmidler

Bankinnskudd og kontanter 763 961 688 703

Finansielle omløpsmidler

Aksjer og andeler (omløpsmidler) 7 64 235 58 294

Obligasjoner (omløpsmidler) 143 706 149 099

Sertifikater 0 0

Derivater (omløpsmidler) 0 0

Kortsiktige fordringer

Kundefordringer 64 922 68 136

Andre kortsiktige fordringer 47 970 44 830

Premieavvik (kortsiktige fordringer) 11 18 644 26 023

Sum omløpsmidler 1 103 437 1 035 084

Sum eiendeler 5 474 407 5 130 070

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital drift

Disposisjonsfond 20 -333 520 -311 994

Bundne driftsfond 20 -69 803 -43 156

Merforbruk i driftsregnskapet 0 -24 874

Egenkapital investering

Ubundet investeringsfond 20 -25 265 -27 645

Bundne investeringsfond 20 -23 766 -64 986

Udekket beløp i investeringsregnskapet 0 0

Annen egenkapital

Kapitalkonto -634 128 -343 473

Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift -10 085 -10 085

Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 15 538 15 538

Sum egenkapital -1 081 029 -810 675
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Omløpsmidler består av bankinnskudd, kortsiktige fordringer, aksjer og obligasjoner som benyttes i 
aktiv forvaltning i tillegg til premieavvik pensjon. Bankinnskudd utgjorde 764 mill. mot 689 mill. i 
2019. Ubrukte lånemidler inngår i bankinnskudd med 381 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. Reduksjonen i «Forfalte 
restanser før avskrivning» skyldes hovedsakelig endringen i utsendelse av faktura for kommunale 
avgifter i 2019.  
 
Økning i salgsinntekter skyldes økte inntekter innenfor selvkost. 
 
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. 
 
Flere forhold fikk betydning for et økt antall henvendelser til innfordringsavdelingen; innføring av 
eiendomsskatt, meglerhenvendelser ifm. økt boligsalg og betalingsutfordringer blant annet som følge 
av permitteringer og ventetid på utbetalinger fra NAV. 
 
Kommunale eiendomsgebyrer er det største området innenfor kommunal innkreving. I 
innkrevingsarbeidet brukes legalpant, særnamskompetanse i tillegg til god oppfølging av restansene. 
Løsningsgrad for 2020 er 97,5 %. Nedgang i løsningsgrad skylles to måneder uten 
særmannsfunksjonen. Kommunen måtte selv søke skattedirektoratet for å beholde 
særnamsmannsfunksjonen etter at kemnerfunksjonen ble statliggjort. Innfordringsmessige inntekter 
ved egeninkasso utgjør 1,2 mill. i renter/gebyrer. 
 
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 2017 2018 2019 2020 

Begjæringer sendt Namsmann 
Herav antall fravikelser av bolig 

90 
(5) 

68 
(5) 

71 
(5) 

105 
(3) 

Utleggstrekk (særnamskomp) 124 142 99 109 

Betalingsavtaler 16 16 16 3 

Begjæringer om tvangssalg sendt til 
tingretten (særnamskomp) 

4 7 10 12 

(tall i 1000 kr.) 2016 2017 2018 2019 2020

Pr. dato 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 31.12.2020

Restanse kommunale krav  31.12. 16 583 18 507 22 769 25 849 27 309

Forfalte restanser før avskrivning 9 747 10 815 10 551 17 997 13 399

Avskrivninger* 1 173 735 906 1 117 558

Forfalte restanser etter avskrivninger 8 573 10 080 9 645 16 879 12 841

Salgsinntekter 200 038 214 765 223 832 244 402 248 642

Endring i % i forfalte restanser etter årets avskrivning -23,3 % 17,6 % -4,3 % 75,0 % -23,9 %

Avskrivning i % av salgsinntekter 0,6 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,2 %

Aktiv restanse i  % av salgsinntekter 4,3 % 4,7 % 4,3 % 6,9 % 5,2 %

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

FORFALTE RESTANSER OG AVSKRIVNINGER PÅ KOMMUNALE AVGIFTER, LEIER M.M.
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Fondsmidler 
Fondsmidlene på 452,4 mill. pr. 31.12.2020 er, sammen med kommunens kapitalkonto, kommunens 
egenkapital.  

 
Midlene på bundne driftsfond på 69,8 mill. kommer fra selvkostfond og øremerkede midler. Eidsvoll 
har i 2020 mottatt og avsatt mer i øremerkede tilskudd enn tidligere år, blant annet som følge av 
korona. I tillegg ble det 2020 netto avsatt 10,3 mill. på selvkostfond. Bundne investeringsfond på 23,8 
mill. er i stor grad innbetalte avdrag på startlånene. De bundne fondene kan ikke disponeres av 
kommunestyret, se også note 13 i årsregnskapet. 
 
Ubundne investeringsfond på 25,3 mill. er i hovedsak midler til investeringer slik som kapital-, bolig- 
og tomtefond samt momskompensasjon investeringer. 
 
Disposisjonsfondet er et fritt fond på 333,5 mill. og består i hovedsak av e-verksmidler inklusive 
avkastning, premiefond pensjon, renterisikofond og udisponerte fondsmidler inklusive årets 
mindreforbruk. Avsatt mindreforbruk innenfor rammen av regnskaps- og budsjettforskrift § 5-4, 
bevilgning pr. virksomhet og finansreglementets punkt 8-1 utgjør 12,7 mill. av disposisjonsfondet, jf. 
note 20. 
 
Ubenyttede avsatte midler til merket disposisjonsfond i 2019 er overført udisponerte fondsmidler 
med 4,6 mill. i 2020. Andre merkede disposisjonsfond som ikke har blitt brukt de siste 3 år eller er 
planlagt brukt i 2021 er overført til udisponerte fondsmidler med 3,3 mill. Ubrukt øremerket fond fra 
før 2007 på 0,01 mill. er overført udisponerte fondsmidler. Udisponerte fondsmidler utgjør 109 mill. 
pr. 31.12.2020. 
 
Kommunens kapitalkonto er på 634 mill. i 2020. Dette er en økning fra 2019 på 291 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 
2 i regnskapet.  
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Langsiktig gjeld 
 
Langsiktig gjeld har økt med 96 mill. til 
4,12 mrd. i 2020. 
Pensjonsforpliktelser inklusiv 
arbeidsgiveravgift utgjør 1,73 mrd. av 
dette. Tabellen under viser 
utviklingen i langsiktig gjeld. Det vises 
til note 9 i regnskapet for fordeling 
mellom formidlingslån/startlån og 
investeringslån. 
 
 
 

 
 
 

Likviditet og arbeidskapital 
 
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 2019 til 2020 kan 
forklares med økning i ubrukte 
lånemidler. 
 
 

 
Likviditet 

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 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 likviditetsgrad 2 
(kasse/bankinnskudd eks. ubrukte lånemidler/sum kortsiktig gjeld) i 2020 på samme nivå som 2019. 
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2.9 Nøkkeltall og økonomisk utvikling  
 
Langsiktig økonomisk utvikling 
 

 
Figuren over viser utvikling i netto driftsresultat for regnskap 2015 til 2020 og handlingsplan 2021 til 
2024. Det har vært en negativ trend de seneste årene med en bedring i 2020, men korrigert for netto 
avsetning til bundne fond, så fortsetter den negative trenden. Som det fremgår av handlingsplanen 
forventes ikke positivt netto driftsresultat før i 2023 med inntekter fra eiendomsskatt på 3,4 ‰. 
 
Netto driftsresultat ble 3,3 prosentpoeng bedre enn budsjettert i 2020 i forhold til brutto 
driftsinntekter, som i all hovedsak skyldes koronarelaterte inntekter inkl. redusert arbeidsgiveravgift 
og redusert arbeidsgiverperiode sykelønn, øremerkede tilskudd og meravkastning finansområdet. 
Dette er engangsinntekter og vil ikke kunne finansiere varige økninger i driftsutgiftene. 
 

 
I «netto lånegjeld» er kun lån til kommunens investeringer benyttet, Husbankens startlån-ordning er 
holdt utenfor. 
 
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter var svakt fallende fra årene 2015 til 2017, men har 
siden steget og har passert 110 % av driftsinntektene i 2020. Til tross for økende lånegjeld har 
fallende renter bidratt til liten økning i kommunens samlede finansutgifter. I handlingsplanen for 
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2021 til 2024 er det lagt opp til en kraftig vekst i netto lånegjeld, den vil utgjøre 179 % i 2024. Med 
allerede lave renter og en forventet lavere inntektsvekst vil veksten i lånegjeld føre til at kommunens 
handlingsrom blir redusert i kommende år. Noe av veksten i lånegjeld skal finansiere 
selvkostinvesteringer og vil dermed 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 2020 utgjør 
disposisjonsfondet 17,3 %, om lag samme nivå som i 2019.  
 
I handlingsplanen er det lagt opp til en nedtrapping av disposisjonsfondet til 13 % i 2024. 
 
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.  
 

 
Netto driftsresultat ligger i 2020 på 1,4 % (0,9 % i 2019) av brutto driftsinntekter, under vedtatt 
handlingsregel på 1,75 %. Også sammenligningsgruppene har bedre resultater i 2020 enn i 2019. 
Statsforvalterens anbefaling er at kommunene bør ligge på 3 % over tid. Kommunen ligger under alle 
sammenligningsgrupper, men det har vært en bedring av netto driftsresultat fra 2018. 
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Langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser er i 2020 på 123,9 % 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 tatt i betraktning kommunens vedtatte investeringsplan vil denne 
utviklingen fortsette. Kommunen ligger i 2020 under alle sammenligningsgruppene. 
 

 
Brutto investeringsutgifter i % av brutto driftsinntekter har hatt en synkende trend fra 2018 til 2020, 
noe som skyldes forsinket fremdrift på flere av investeringsprosjektene. Eidsvoll ligger i 2020 lavere 
enn sammenligningsgruppene. 
 

 
Frie inntekter er inntekter fra skatt og rammetilskudd. Disse midlene har ingen bindinger i forhold til 
lov og forskrifter. I 2019 utgjorde dette kr. 53 198 pr. innbygger, i 2020 kr. 54 699 pr. innbygger. 
Eidsvoll ligger lavere enn alle sammenligningsgruppene.  
 

Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger i Eidsvoll har økt de siste årene. I 2020 er Eidsvoll klart lavere 
enn sammenligningsgruppene.  
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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.  
 
Overordnet vurdering av kommunens økonomiske stilling og resultat 
Netto driftsresultat etter netto avsetning bundne fond har i de siste årene hatt en negativ utvikling 
samtidig som lånegjelden har økt. 
 
Eidsvoll innførte eiendomsskatt fra 2020. I gjeldende handlingsplan forventes likevel ikke positivt 
netto driftsresultat før i 2023.  
 
Eidsvolls disposisjonsfond gjør at kommunen kan møte utforutsette utfordringer til tross for lave 
netto driftsresultat i nærmeste fremtid. Forsinket fremdrift på investeringer har også hatt en positiv 
innvirkning på resultatet. 
 

Foreløpige KOSTRA-tall pr. 15. mars  
 
Eidsvoll har for 2020 blitt flyttet til kommunegruppe 9 som er kommuner med 20 000 til 29 999 
innbyggere. Det har blitt foretatt en større revisjon av grupperingene og kommunene er blitt ordnet i 
17 kommunegrupper (KG) etter hvilke kostnader de står overfor for å innfri minstestandarder og 
lovpålagte oppgaver, folkemengde og frie disponible inntekter.  
 
Administrasjonen har ikke foretatt egne uttrekk utover utvalgte nøkkeltall og viser til dybdeanalyser 
som vil bli fremlagt blant annet etter BDOs gjennomgang av pleie- og omsorgsområdet.  
 
Tall for tjenesteproduksjon og brukere innen omsorgstjenestene rapporteres til Kommunalt pasient- 
og brukerregister (KPR). Helsedirektoratet eier og administrerer KPR.  
 

 
Andel  barn i barnehage er redusert fra 92,3 % 
i 2019 til 92,2 % i 2020 og Eidsvoll ligger nå 
over Viken, men under KG9 og landet. 
 

 
I 2020 var utgiftene kr. 152 385, en økning fra 
kr. 152 056 i 2019, men fremdeles godt under 
sammenligningsgruppene.  

 
Netto driftsutgifter til barneverntjenesten pr. 
innbygger 0-22 år er økt fra kr. 7 979 i 2019 til 
kr 8 538 i 2020, høyere enn enn alle 
sammenligningsgruppene. 
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I 2020 var utgiften på kr. 27 728, en økning fra 
24 878 i 2019, men godt under 
sammenligningsgruppene. 
 
 
 

 
Brutto driftsutgifter pr. barn som ikke er 
plassert av barnevernet har økt fra kr. 416 155 
i 2019 til kr. 442 883 i 2020. Dette er over KG9 
og landet, men under Viken. 
 

 
Andel undersøkelser med behandlingstid 
innen tre måneder er redusert fra 87 % i 2019 
til 83 % i 2020, under alle 
sammenligningsgruppene. 
 
 

 
Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning i Eidsvoll redusert fra 9,1 
% i 2019 til 8,6 % i 2020, høyere enn alle 
sammenligningsgruppene. Se også måltalve 
Skole.  
 

 
Utgiftene har økt fra kr. 104 541 i 2019 til kr. 
109 618 i 2020, over Viken, men under KG9 og 
landet. 
 
 

 
Utgiften har økt fra kr. 23 040 i 2019 til  
kr. 23 191 i 2020, men under 
sammenligningsgruppene. 
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Andelen av utgiftene som Eidsvoll bruker til 
omsorgstjenester er redusert fra 32,6 % i 2019 
til 31,4 % i 2020, høyere enn KG 9, men lavere 
enn Viken og landet. 
 

 
Utgiftene har økt fra kr. 972 018 i 2019 til kr. 
1 118 415 i 2020, men lavere enn 
sammenligningsgruppene. 
 
 

 
Andelen av utgiftene som Eidsvoll bruker til 
kommunehelsetjenester er redusert fra 4,7 % i 
2019 til 4,5 % i 2020, lavere enn 
sammenligningsgruppene. 
 
 

 
Andelen av utgiftene som Eidsvoll bruker til 
kultursektoren er redusert fra 3,2 % i 2019 til 
3 % i 2020, lavere enn alle 
sammenligningsgruppene 
 

 
Utgifter pr. innbygger som Eidsvoll bruker til 
kultursektoren er redusert fra  
kr. 1 744 i 2019 til kr. 1 686 i 2020, under 
sammenligningsgruppene. 
 

 
Andelen barn som går i kommunens 
kulturskole er redusert fra 13,6 % i 2019 til 9,2 
% i 2020, under sammenligningsgruppene. 
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2.10  Selvkost  
 
Oversikt etterkalkyle selvkost viser at alle områdene bortsett fra reguleringsplaner og oppmåling har 
100 % selvkostgrad. Det vil si at gebyrgrunnlag dekkes opp av gebyrinntekter inkludert bruk av 
selvkostfond.    
 

 
 
Selvkostområdet vann har et utgående selvkostfond på 17,1 mill. Fondet vil benyttes til å dempe 
økning i vanngebyrer som følge av store investeringer i ledningsnett og vannbehandlingsanlegg i 
handlingsplanen. Med oppbygde selvkostfond og endrede avskrivningsregler forventes lav prisvekst 
for de store selvkostområdene de nærmeste årene. I 2020 utgjorde eiendomsgebyrene 
(normalgebyr) for en normalhustand kr. 12 027.  
 

   
 
 

2020

Etterkalkyle selvkost

Vann Avløp Renovasjon Feiing Septikk Regulerings-

planer

Bygge- og 

delesaks-

behandling

Oppmåling

Gebyrinntekter  32 710  53 989  22 617  3 161  4 906  1 368  9 707  2 643

Øvrige driftsinntekter  1 826  1 690 - 200  444 - 258  152  374  5

Driftsinntekter  34 536  55 678  22 417  3 605  4 649  1 520  10 081  2 648

Direkte driftsutgifter  21 576  24 715  24 693  4 105  2 412  1 443  8 667  2 834

Avskrivningskostnad  5 220  18 216  2   2    41

Kalkulatorisk rente (1,39 %)  2 521  4 318       5

Indirekte netto driftsutgifter  1 344  1 522  414  62  307  139  747  238

Indirekte avskrivningskostnad  42  42  10   17  27  87  33

Indirekte kalkulatorisk rente (1,39 %)  11  11  2   6  7  28  8

Driftskostnader  30 714  48 824  25 123  4 167  2 745  1 616  9 528  3 159

Foreløpig resultat  3 822  6 854 - 2 705 - 562  1 904 - 96  553 - 511

+ Subsidiering       96   511

Resultat  3 822  6 854 - 2 705 - 562  1 904   553  

Selvkostgrad (%) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 93,5 % 100,0 % 83,8 %

"Bidrag" til administrasjon og låneutgifter etter ev. 

subsidiering
 9 138  24 109  429  62  333  78  861 - 186

Selvkostfond 01.01  13 097  1 478  6 455  3 081  968   880  

+ Avsetning til selvkostfond  3 822  6 854    1 904   553  

- Bruk av selvkostfond   - 2 705 - 562     

+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,39 %)  209  68  71  39  27   16  

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)  17 127  8 401  3 821  2 558  2 899   1 449  

Fremførbart underskudd 01.01        - 871

Nedskrivning fremførbart underskudd         871

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)         



Side 37 
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2020 

 

 
 

2.11 Befolkningsutvikling 2020 

 
Figur 2-1 Prosentvis befolkningsvekst i Gardermoregionen, fylket og landet i 2020 (Kilde: SSB) 

 

Folketallet i Eidsvoll 1.1.2021 var på 26 031 personer. Eidsvoll kommune hadde en befolkningsvekst i 2020 på 
2,3 % (595 personer). Dette var noe høyere enn veksten i 2019 (2,1 %) og også noe høyere enn i 
Gardermoregionen totalt (2,1 %). Veksten ligger også godt over den nasjonale befolkningsveksten og veksten i 
Viken fylke. Befolkningsveksten er også nærmere forventet vekst enn de to foregående årene.   
 

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

 

I 2020 var det størst økning i aldersgruppene mellom 20 og 66 år, og i forhold til behovet for kommunale 
tjenester kan det være spesielt verd å merke seg at veksten i de eldste aldersgruppene var lavere enn året før 
med unntak av 90+.  
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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 2020. 
 
Fysisk aktivitet er temaet for folkehelseprofilen 2021. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer. Indikatorene 
som presenteres i profilen er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også 
begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må tolkes i lys av annen kunnskap 
om lokale forhold. 
 
Mange av dataene i årets tall kan relateres til Ungdata-undersøkelsen i 2019. Ungdataundersøkelsen 
gjennomføres hvert 3. år og neste gjennomføring er 2022. 
 

Hele folkehelseprofilen kan lastes ned her: https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/ 
 
Befolkning 
I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. 
 
Oppvekst og levekår 

• Andelen som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er lavere enn i landet som helhet. 
Vedvarende lav husholdningsinntekt vil si at den gjennomsnittlige inntekten i en treårsperiode er 
under 60 prosent av median husholdningsinntekt i Norge. 

• Andelen som gjennomfører videregående opplæring, er lavere enn landsnivået. Klikk på indikator 
nummer 13 i folkehelsebarometeret på side 4 for å se hvordan gjennomføringsgraden i kommunen 
varierer med foreldrenes utdanningsnivå. 

https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/
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Miljø, skader og ulykker 

• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er med i en fritidsorganisasjon, er lavere enn 
landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen. 

• Andelen 17-åringer som oppgir at de kan svømme 200 meter er ikke signifikant forskjellig fra 
landsnivået, vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter. Gode 
svømmeferdigheter kan bidra til å forebygge drukningsulykker. 

 
Helserelatert atferd 
Andelen 17-åringer som oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået, 
vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter.  
 
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 fysisk 
aktivitet med særlig vekt på ungdom. 
 
Det er flere i Eidsvoll som kan svømme ved 17 års alder, enn landsgjennomsnittet. 
 
Ungdom i Eidsvoll er mindre fysisk aktive, trenere sjeldnere enn landsgjennomsnittet, samtidig som de bruker 
mer skjermtid i enn landsgjennomsnittet. De oppgir også å være mindre fornøyd med helsa enn 
landsgjennomsnittet. 
 
Ungdom i Eidsvoll oppgir å føle seg mindre trygge og har mindre tillit til lokalsamfunnet enn 
landsgjennomsnittet. 
 
Frafallsprosenten i videregående skole er 28 %, mens den i 2019 var 24 %. 
 
Når det gjelder lesing (laveste nivå 5. trinn), ligger kommunen under landsnivå. Eidsvoll ligger på 28 %, mens 
landsnivået er 23 %. 
 
Når det gjelder helseproblemer som psykiske lidelser, hjerte-/karsykdommer, muskel- og skjelettsykdommer 
og overvekt har Eidsvoll fortsatt en høyere forekomst enn landsgjennomsnittet. 
 
Andel personer 80+ er 5,5 %, noe som er lavere enn landsgjennomsnittet og fylket som begge ligger på 6,4 %. 
 
 
Her er eksempler på aktuelle folkehelsetiltak i 2020 pr. virksomhet. Listen er ikke uttømmende: 
 

Virksomhet Tiltak 

Sentraladministrasjonen • Fellesarrangementer er ikke gjennomført pga. covid-19. 

Barnehage 

Ny Lov om barnehager gjeldende fra 1.1.2021 har nye bestemmelser om psykososialt 
barnehagemiljø. Barnehagene har gjennom 2020 arbeidet med å utarbeide prosedyrer med 
tilhørende maler knyttet til disse bestemmelsene. Målet er at barnehagenes nulltoleranse 
for krenkelser og øvrig forebyggende arbeid skal føre til et trygt og godt psykososialt miljø 
med de positive effektene det vil ha for barnas psykiske helse.  

Skole 
• Læringsmiljøarbeiderteam 

• Aksjon skolevei 

• Oppfølging av folkehelsetiltak ifølge læreplanen 

Familiens Hus 
• Meningokokkvaksinering (mot hjernehinnebetennelse) av 10. klassinger er videreført.  

• Smittevern og tuberkulose 
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Virksomhet Tiltak 

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. 

• Utdeling av brukerutstyr for rusavhengige. 

• Forebygging av opioidoverdoser med lett tilgjengelig medikamentell behandling og 
kameratredning. 

• Treffpunkt for rusavhengige. 

Hjemmebaserte tjenester 

• Trygghetssykepleier 

• Smitteverntiltak 

• Pårørendeskole demens 

• Tilbud om hjemmetrenere 

Vilberg kompetansesenter for helse 
og omsorg 

• Livsgledeaktiviteter på sykehjemmet, Pålsejordet bokollektiv og Vilberg bosenter 

NAV Eidsvoll 
• NAV – Los prosjekt barnefattigdom 

• NAV veileder videregående skole 

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 mv.)  

• 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 hvor nye tilbud som tar opp i seg dagens 
interesse er vektlagt. 

• Nye gapahuker og rasteplasser er opparbeidet og vedlikeholdt.  

• Tilskudd til bl.a. forprosjektering til ute teaterforestillingen «Spelet på Eid». 

Kommunalteknikk 

• Løypekjøring og vedlikehold av naturstier. 

• Drift av fem badeplasser, inkludert sanitæranlegg. 

• Etablert/oppgradert sanitæranlegg ved badeplasser på Støjordet, Morskogen, Fløyta 
og Årneslandet. Utvidet parkeringstilbud ved Fløyta og Årneslandet. Avsluttet i 2020. 

Kommunal forvaltning 

• Kommuneplan 

• Grønn grense 

• Grønn mobilitet 

• Grønnstruktur i kommunale arealplaner 

• Bokvalitet 

Eiendomsforvaltningen • Bidra til fysisk aktivitet i kommunes idrettshaller og gymsaler.  

 
 
Samhandling med Ahus 
Eidsvoll kommune deltar i samhandlingsarbeidet med Ahus både på overordnet og fagspesifikt nivå. Det er 
samhandlingsavtalene som regulerer samarbeidet mellom kommuner og sykehus. I 2019 ble det gjennomført 
et større revisjonsarbeid og nye avtaler ble vedtatt av kommunestyret i 2020. 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 Korona 

 
27. februar 2020 fikk Eidsvoll den første koronasmittede innbyggeren og ved utgangen av året var tallet 270. I 
den første fasen av pandemien var Eidsvoll, i likhet med resten av landet, stengt ned fra 12. mars til 21. april. 
Fra 2. mars hadde kriseledelsen faste møter, i alt 60 møter i løpet av året. Teststasjon og luftveisklinikk ble 
raskt etablert i tilknytning til Vilberg helsetun, samt at en avdeling i sykehjemmet har vært benyttet som 
smitteavdeling.  
 
Den største bekymringen i den første fasen var mangel på smittevernutstyr. I løpet av april kom dette på plass 
med statsforvalteren som koordinator. Statsforvalteren har i hele 2020 hatt en viktig funksjon som bindeledd 
mellom statlige myndigheter/helsemyndigheter. 
 
I november ble testklinikken flyttet til større lokaler i Badet, hvor også vaksinestasjonen etter hvert ble 
etablert. Vaksineplanen og organisering av vaksineringen var klart rett før jul. Både den nye teststasjonen og 
vaksinestasjon ble organisert som prosjektorganisasjoner med eksternt personell. Røde Kors har bistått med 
praktisk tilrettelegging, transport etc. ved teststasjonen. 

 
 Status 31.12.2020 
Totalt antall smittede i 2020 260 
Totalt antall friskmeldte i 2020 242 
I isolasjon 6 
Antall på sykehus  1 
Antall døde av covid-19 i 2020 11 
  
Smitteavdeling:  
Antall pasienter med covid-19 12 
Antall liggedøgn 176 

 

Av ca. 8 000 konsultasjoner på legevakt i 2020, har ca. halvparten hatt luftveissymptomer og blitt behandlet i 
luftveisklinikken.  
 
 

Økonomiske konsekvenser 
 
Midler mottatt fra staten ifm. covid-19 Tall i 1000 

Øremerkede tilskudd og refusjoner -5 731 

Vedlikehold bygg og anlegg -12 600 

Kommunale næringsfond - Krisepakke 3 -1 200 

Generelt økt rammetilskudd inkl. redusert foreldrebetaling SFO/barnehage*# -25 589 

Ekstramidler kommuner med høy arbeidsledighet# -2 880 

Ekstra skjønnsmidler koronatiltak*# -8 550 

Lavere arbeidsgiveravgift 3. termin* -7 462 

Sum -64 012 

*41,6 mill. av mottatte midler er uten direkte føringer fra staten. 
#37 mill. er mottatt gjennom ramme-/skjønnstilskudd. 

 
I tillegg har kommunestyret avsatt 5 mill. på Korona krisefond. Det er brukt 1,2 mill. av fondet i 2020. 
 
Ekstrautgifter og mindreinntekter på virksomhetene som følge av 
covid-19 

Rsk. i 1000 

Politisk ledelse 0 

Sentraladministrasjonen 1 015 

Barnehage 5 388 

Skole 6 184 

Familiens hus 474 

Helse og bistand 3 782 
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Ekstrautgifter og mindreinntekter på virksomhetene som følge av 
covid-19 

Rsk. i 1000 

Hjemmebaserte tjenester 1 744 

Eidsvoll helse- og omsorgssenter 7 416 

Kultur 1 390 

Kommunalteknikk 509 

Eiendomsforvaltning 3 345 

Sum 31 247 

 
Hvis man sammenligner mottatte midler uten føringer fra staten med ekstrautgifter, så har kommunen brukt 
over 10 mill. mindre enn mottatt fra staten. Dette har direkte resultateffekt. 
 

Formål øremerkede midler covid-19 fra staten Mottatte midler 
Bruk i 
2020 

Avsatt 
fond 

Sum 

Kompensasjon fastleger ved sykefravær korona -300 300 0 0 

Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus og 
psykiske helseproblemer 

-350 227 123 0 

Trivsel på sykehjem i koronatider -390  390 0 

Tilskudd til håndtering og omstilling ungdomsteam NAV -610 134 476 0 

Tilskudd til utvidelse av introduksjonslønn flyktninger NAV -653 174 479 0 

IMDI-tilskudd voksne innvandrere - særskilt utbetaling -799  799 0 

Sårbare barn og unge i skolen -657 93 564 0 

Digitale læremidler etc. hjemmeundervisning skole -872 74 798 0 

På tvers av grensene på Romerike -800  800 0 

Samhold og aktivitet i ei vanskelig tid -300 42 258 0 

Krisepakke 3 - kommunale næringsfond -1 200  1 200 0 

Ekstramidler kommuner med høy arbeidsledighet -2 880  2 880 0 

Engangstilskudd vedlikehold bygg og anlegg (PS 66/20) -12 600   -12 600 

PS 66/20 Vognvegen, oppgradert overvannshåndtering med fordrøyning, samt reasfaltering 
av vegbanen 

841 529 1 370 

PS 66/20 Reparasjoner og utbedringer av strømuttak ved bryggen på skjærgårdsbrygga i 
Sundet 

72 8 80 

PS 66/20 Reasfaltering mellom Jon Sørensens veg og Hagalykkja, Tynsåkvegen 150  150 
PS 66/20 Oppmerking av 30 stk. nedslitte gangfelt ved kommunale veger i Eidsvoll 
kommune 

129 171 300 

PS 66/20 Beskjæring av kroner på trær i Sundet  
og rydding av bed på Skjoldnestangen 

96 104 200 

PS 66/20 Oppussing av bad på Vilberg helsetun 1 186 714 1 900 

PS 66/20 Feiring omsorgsboliger, utskiftning tak 1 815 585 2 400 

PS 66/20 Utskiftning vinduer på Eidsvollhallen 397 103 500 

PS 66/20 Vedlikehold og reasfaltering av parkeringsplasser 796 204 1 000 

PS 66/20 Ekstraordinært vedlikehold Bygdetunet 300  300 

PS 66/20 Vedlikehold Panorama, innvendig samt takutstikk ved utgangsdør 873 127 1 000 
PS 66/20 Nye varmepumper i ventilasjonsanlegg på RUSK 558 642 1 200 

PS 66/20 Lekeplass/nærmiljøanlegg til skoler 453 47 500 

PS 66/20 Eidsvoll verk skole - nytt skole-kjøkkeninventar med lettere oppussing 319 81 400 

PS 66/20 Vilberg ungdomsskole - nytt skolekjøkkeninventar 120 180 300 

PS 66/20 Ekstraordinært vedlikehold Eidsvoll kirke 600  600 

PS 66/20 Trimtrapper Sundtoppen og Skaubanen (T1190106) 400  400 

Sum -22 411 10 149 12 261 -0 

 
Se også egne avsnitt om effekter av koronasituasjon pr. virksomhet. 
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2.14 Etikk, tilsyn og internkontroll 
 
Etikk 
Kommunen har vedtatt etiske retningslinjer i 2012. Retningslinjene gjelder både for ansatte og politikere. 
 
Informasjonssikkerhet og personvern 
Personopplysningsloven med personvernforordningen (GDPR), som trådte i kraft juni 2018, ga virksomheter 
som samler inn og behandler personopplysninger nye og innskjerpede plikter, og de registrerte fikk nye og 
styrkede rettigheter. Brudd på personopplysningsloven med personvernforordningen har resultert i vedtak om 
millionbøter fra Datatilsynet, også for norske kommuner. 
 
Personregelverket betyr også at offentlige virksomheter, herunder kommuner, 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 åtte 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 2020 er følgende saker drøftet med Datatilsynet: 

• Forelders rett til/ikke rett til innsyn i personopplysninger om eget barn som er fylt 15 år hvor barnet ikke 
har samtykket til innsyn 

• Protokoll over behandlingsaktiviteter, detaljeringsgrad og henvisning til nasjonal rett 
 
I 2020 er følgende tiltak gjennomført/startet opp: 

• Meldt og fulgt opp avvik til Datatilsynet og internt 

• Revidert protokollen over behandlingsaktiviteter 

• Revidert og forankret risikomatrisen for informasjonssikkerhet og personvern 

• Revidert og forankret malen for gjennomføring av personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) 

• Gjennomført og revidert risikovurderinger, hvor sikker sone løsninger/systemer har vært prioritert 

• Gjennomført og kommentert DPIA-er, hvor sikker sone løsninger/systemer har vært prioritert 

• Holdningsskapende tiltak og opplæring 

• Besøk ute i virksomhetene med gjennomgang og informasjon av informasjonssikkerhet og personvern 

• Sikkerhetstiltak i forbindelse med nasjonal sikkerhetsmåned 

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

• Internkontroll ved stab og virksomhetene 

• Etablering og revidering av databehandleravtaler 

• Tiltak for forbedret tilgangskontroll og –styring 

• Startet opp arbeid med Hurdal kommune om felles personvernombud 
 
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 
 
Antall godkjente prosedyrer: 1 746.  
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• Gjennomgang av status alle virksomheter, og oppstart av vurdering av grunnbehov for prosedyrer. 

• Flytting av TQM til sky for økt tilgjengelighet og mulighet for å ta i bruk app. 

• Re-etablering av arbeidsgruppe for utarbeidelse av felles prosedyrer innenfor helse. 

• Revisjon og oppdatering av struktur for ulike avdelinger og virksomheter. 
 
Varsling 
En sak ble meldt og behandlet i 2020. 
 
Beredskap/hendelser 

• Det er ikke gjennomført beredskapsøvelser i 2020. 

• Psykososialt kriseteam har hatt åtte oppdrag i 2020, herunder bistand ved evakuert- og pårørendesenter 
til Gjerdrum. 

• Leirskredet i Gjerdrum - 30. desember gikk det et stort leirskred i Gjerdrum. Eidsvoll kommune bisto 
Gjerdrum kommune med personell både i den første akutte fasen og senere. 

• Korona – se kapittel 2.13. 
 
Startlån og boligtilskudd til etablering/tilpasning 
I alt 27 startlån er utbetalt med 50,2 mill. Tilskudd til tilpasning er utbetalt med 0,2 mill. pr. 
31.12.2020.  Tilskudd til etablering er utbetalt med 0,2 mill. pr. 31.12.2020. 
Det er mottatt 237 søknader om startlån og tilskudd og gitt 208 avslag. 
 
Tilsyn/forvaltningsrevisjoner/Klagesaker behandlet av statsforvalteren 

Virksomhet Tilsyn statsforvalteren Pålegg/merknader 

Familiens hus, 
barneverntjenesten 

Landsomfattende tilsyn på 
barneverntjenestenes arbeid med 
undersøkelser 

I rapport av 27.8.2020 konkluderer 
Statsforvalteren med 4 lovbrudd.  
Frist for lukking er 31.3.2021.  

Eidsvoll kommune, Familiens 
hus 

Tilsyn med kommunens 
krisesentertilbud 

Mottatt rapport av 3.3.2021 konkluderer med 
ingen lovbrudd.  

 
 

Virksomhet Andre tilsyn Pålegg/merknader 

Familiens hus, 
helsestasjonstjenesten 

Riksrevisjonens undersøkelse om 
tjenestetilbudet til innsatte i norske 
fengsler 

Skriftlige spørsmål til kommunen om kommunal 
fengselshelsetjeneste fra riksrevisjonen ble svart ut 
november 2020. Rapport er ikke mottatt. 

Barnehage - Stensby  Miljørettet helsevern Øvre Romerike 

- Manglende vedlikehold og  
  dokumentasjon av inneklima 
- Ufullstendig beredskapsplan og  
   opplæring knyttet til tilsiktede  
   hendelser 

Barnehage - Vilberg Miljørettet helsevern Øvre Romerike Ingen 

Skole og Barnehage Miljørettet helsevern Øvre Romerike Ingen 

Kommunalteknikk Arbeidstilsynet 

Pålegg bruk av arbeidsutstyr kartlegging og 
risikovurdering. Pålegg HMS-arbeid tiltak og plan. 
Pålegg teknisk krav til arbeidsutstyr (og maskiner 
produsert før 1.1.1995) og vern mot bevegelige 
deler. Sakene er lukket. 

Kommunalteknikk Mattilsynet 

Tilsyn på vannledningsnett gjennomført i 
september 2020. Det ble avdekket mindre 
mangler, som ble svart ut direkte slik at det ikke 
ble utstedt pålegg om utbedring. 

 
Virksomhet Forvaltningsrevisjon Pålegg merknader 

Skole Romerike Revisjon Sak sendes til politisk behandling 1. kvartal 2021. 
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Virksomhet Klagesaker hos statsforvalteren Resultat 

Økonomiavdelingen 
Nektet innsyn på 
eiendomsskatteberegninger som er 
unntatt offentlighet.  

Kommunen fikk medhold. 

Familiens hus 
v/barneverntjenesten 

8 saker 
6 ikke lovbrudd/medhold 
2 lovbrudd, er lukket. 

Skole 
5 klager skoleskyss 
7 klager skolemiljø 

Medhold i 8 saker. 
Ikke medhold i 4 saker. 

Helse og bistand Støttekontakt Klager fikk ikke medhold i klage. 

Helse og bistand Klage vedr. psykisk helsetjeneste 
Kommunens vedtak ble opphevet. Klager fikk 
medhold. 

Helse og bistand Klage vedr. psykisk helsetjeneste 
Kommunens vedtak ble opphevet. Klager fikk 
medhold. 

Helse og bistand 
Praktisk bistand og opplæring, 
rehabilitering /habilitering 

Ikke ferdig behandlet hos Statsforvalteren. 

Helse og bistand Klage vedr. avlastningstilbud Ikke ferdig behandlet hos Statsforvalteren. 

Helse og bistand 
Klage vedr. personlig assistanse og 
omsorgsstønad 

Ikke ferdig behandlet hos Statsforvalteren. 

Hjemmebaserte tjenester 4 klager på vedtak 
3 saker med medhold, 1 sak ikke mottatt svar fra 
statsforvalteren 

Nav 5 Stadfestet: 4 
Delvis endret: 1 

Byggesak 12 1 sak ble omgjort 

Oppmåling 3 Ingen saker omgjort 

Plan 1 Ingen saker omgjort 

Eiendomsforvaltning Klage fra grunneier på vedtatt 
ekspropriasjon ifm. ny skole på 
Tynsåk. 

Statsforvalter inhabil. Behandlet av KMD. Klage fra 
grunneier ble ikke tatt til følge. 

Eiendomsforvaltning 
 

Klage fra grunneier på vedtak vedr. 
grunnundersøkelser på skoletomt 
Tynsåk i h.h.t. Plan- og bygningsloven 
§ 33-2. 

Klage fra grunneier ble ikke tatt til følge. 
 

 
Status saker fra 2019 med svar i 2020 

 Saker oversendt i 2019 Svar foreligger i 2020 

Andre tilsyn  

Tilsyn helsetilsynet. 
Eidsvoll legevakt 

Spørsmål om forsvarlig oppfølging 
ved legevakt 

Virksomheten hadde brutt forsvarlighetskravet. 
Fulgt opp med innskjerping av aktuelle rutiner og 
oppfølging av involvert personale. 
Saken er avsluttet hos Helsetilsynet. 

Klagesaker hos statsforvalteren  

Familiens hus 1 1 ikke lovbrudd/medhold 

Barnehage Tilbakebetaling av tilskudd Klager fikk medhold 

Helse og bistand Støttekontakt Klager fikk medhold. 

Helse og bistand Heldøgns omsorgstilbud/ institusjon 
Kommunens vedtak oppheves. Klager fikk 
medhold. 
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2.15 Medarbeidere 
Årsverk  

  
Årsverk 

2017 
Årsverk 

2018 
 Årsverk 

2019 
 Årsverk 

2020 
Endring årsverk 

2019-2020 

Årsverk i handlingsplan 1 227 1 322  1 404  1 433 2,1 % 

 

Medarbeiderundersøkelse  
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i november 2020 med en gjennomsnittsskår for hele kommunen 
på 4,29 (en økning fra 2019 med 0,03) og med en oppslutning på 70 % (2019 72 %). Måltallet for resultatet av 
medarbeiderundersøkelsen i 2020 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 4,6 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 2020 

Prosent Prosent Prosent 

0-24,9 % 

Kvinner og menn 6,6 7,6 8,1 

Kvinner 6,2 6,8 7,4 

Menn 8,2 10,6 10,6 

25-49 % 

Kvinner og menn 6,8 6,7 6,3 

Kvinner 6,9 6,7 6,0 

Menn 6,7 7,0 7,3 

50-74,9 % 

Kvinner og menn 14,5 15,8 13,4 

Kvinner 15,7 16,9 14,7 

Menn 10,0 11,5 8,4 

75-99,9 % 

Kvinner og menn 19,4 18,1 17,6 

Kvinner 22,0 20,3 19,5 

Menn 9,1 9,5 10,5 

100 % 

Kvinner og menn 52,6 51,7 54,7 

Kvinner 49,2 49,2 52,4 

Menn 66,1 61,5 63,3 
*) Tabellen handler om stillingsstørrelse pr. ansatt. Derfor vil f. eks. en person med to stillinger på hhv. 20 og 50% bli tilordnet gruppen 
50 - 74,9%. Stillinger i andre kommuner er ikke tatt med i vurdering av en ansatts stillingsstørrelse. 
 

Det er en positiv utvikling med reduksjon i antall deltidsstillinger fra 25-49 %, 50-74,9 % og 75-99,9 %, mens 
det har vært en oppgang mellom 0-24,9 %. I heltidsstillinger har det vært en markant oppgang. 

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

Kjønn Måneds-
fortjeneste 
2019 

Måneds-
fortjeneste 
2020 

Grunn- 
lønn 
2019 
 

Grunn- 
lønn 
2020 
 

Endring i 
måneds-
fortjeneste 
2019-2020 

Endring i 
grunnlønn 
2019-2020 

Kvinner og menn 43 010 43 464 40 557 40 885 1,1 % 0,8 % 

Kvinner 42 749 43 201 40 280 40 624 1,1 % 0,9 % 

Menn 44 016 44 470 41 629 41 885 1,0 % 0,6 % 

I 2020 har menn hatt en mindre økning enn kvinner både i månedsfortjeneste i % og grunnlønn i %, men menn 
ligger fremdeles høyere enn kvinner både i månedsfortjeneste og grunnlønn. 
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Demografi for Eidsvoll  

 

 
 
Demografi 55+  
Ifølge KLP statusrapport for offentlig tjenestepensjon 4. kvartal 2020 og Statens pensjonskasse fordeler 
alderssammensetningen seg slik: 

• For fellesordningen er gjennomsnittsalderen 42,24 år pr. 31.12.2020. 

• For sykepleiere er gjennomsnittsalderen 43,27 år pr. 31.12.2020. 

• For lærere er gjennomsnittsalderen 42,5 år pr. 31.12.2020. 
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Alderssammensetning i Eidsvoll kommune i fellesordningen:  
 

 
 
Alderssammensetning, pensjonsordningen for sykepleiere: 
 

 
 

Eidsvoll kommune, som landet for øvrig, står ovenfor en betydelig rekrutteringsutfordring i årene fremover.  
 
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 224 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. 40 ansatte har fått økt sin stilling i 2020. I 
tillegg er ble ca. 40 ansatte omdisponert i forbindelse med koronasituasjonens tidlige fase. 
 
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. Det er ofte i disse tilfellene 
ønske om en merkantil stilling, og de er det ikke mange av i Eidsvoll. 
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Arbeidsnærvær  
I løpet av 2020 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 kommunen inngått samarbeidsavtale 
med NAV Innsatsteam der det er igangsatt prosesser for å bedre arbeidsmiljøet og få ned sykefraværet. 
Innsatsen har særlig vært rettet mot utvalgte enheter ved virksomhetene Helse og bistand og Eidsvoll helse- 
og omsorgssenter. Framdriften har ikke blitt som ønsket pga. covid-19. I andre enheter er det også blitt jobbet 
med dette i mer tilpasset skala, med fokus på ansatte med hyppig korttidsfravær og gjentakende 
langtidsfravær. Personalavdelingen har bistått ledere i oppfølgingsarbeidet, og har samarbeidet godt med NAV 
Eidsvoll og NAV Arbeidslivssenter Øst Viken. 
Det har i 2020 ikke vært noen samarbeidende prosjekter med HMS-senteret Øvre Romerike (BHT). De har 
bistått individuelt i form av bl.a. samtaler med ansatte. 
 
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 2020 

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

 
Samlet sykefravær hentet fra kommunens lønns- og personalsystem er 9,5 % for perioden januar til desember 
2020. 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. 
Koronarelatert fravær ved lette symptomer etc. er også medregnet i statistikkene. 
 
Nye uføre i 2020  

KLP Antall ansatte i 
2019 

Antall ansatte i 
2020 

Gjennomsnittsalder 
2019 

Gjennomsnittsalder 
2020 

 9 10 51,5 år 57,3 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 236 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 94 helt uføre og 45 delvis uføre.  
 
Tilsvarende for sykepleierne er seks helt eller delvis uføre fra aktiv stilling. 
 
Nye uttak av AFP i 2020  
Tallene viser både helt og delvis uttak av AFP: 

KLP Antall ansatte i 
2019 

Antall ansatte i 
2020 

Gjennomsnittsalder 
2019 

Gjennomsnittsalder 2020 

 16 24 62,9 år 63,6 år 

SPK Antall ansatte i 
2018 

Antall ansatte i 
2019 

Gjennomsnittsalder 
2018 

Gjennomsnittsalder 2019 

 2 3 64,8 år 62,8 år 
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Kompetanseutvikling  
Virksomhetene i Eidsvoll kommune arbeider godt med kompetanseutvikling for ansatte. Tiltak gjennomført i 
løpet av året er beskrevet nærmere under hver virksomhet.  
 
Det har blitt gjennomført ledersamling for kommunedirektørens ledergruppe. Mellomledersamling, som 
ordinært gjennomføres årlig, ble ikke avholdt i 2020 pga. restriksjoner i forbindelse med covid-19.  
 
Lærlinger  
Ved utgangen av 2020 har Eidsvoll kommune lærlinger i helsefagarbeiderfaget (11) samt barne- og 
ungdomsarbeiderfaget (13). I tillegg har Eidsvoll fem 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 2020 fikk 20 ungdommer sommerjobb i følgende virksomheter:  

• Kommunalteknikk 

• Kultur 

• Skole (SFO) 

• Barnehage 

• Eiendomsforvaltningen  

• Helse og bistand 
 
Virksomhetene ga positive tilbakemeldinger på arbeidet som ble utført og ønsker seg nye ungdommer tilbake i 
2021.  
 
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 2020 deltok 32 stk. Ingen valgte i år å ta imot tilbudet om individuell veiledning fra KLP/SPK. 
Det antas at årsaken til dette er at tilbudet i år kun ble gitt som teamsmøte eller pr. telefon, ikke fysisk 
samtale grunnet covid-19. Alle som i etterkant har ønsket veiledning har blitt henvist til kundeveileder i 
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.  
 
Gat Fleksitid  
Alle virksomheter har tatt i bruk systemet og benytter stemplingsfunksjonen. Neste planpunkt er å filtrere ut 
arbeidsplanene, slik at hver avdeling kan administrere sine egne fleksitidsansatte. 
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3 Tjenestene 
 
Utgifter beskrevet som «Merutgifter korona utgjør» er utgifter knyttet til korona som ikke ble dekket i 
økonomisk rapport 1 og 2 og gjelder i hovedsak utgifter i 3. tertial. 

3.1 Politisk styring og kontroll 
 
Økonomi 
 

 
 
Kommentarer økonomi 
Politisk ledelse har et merforbruk på 0,2 mill. pr. 31.12.2020.   
 
Merutgifter lønn skyldes etterbetaling lønn. Det er mindre avvik på flere poster under driftsutgifter. 
 
Politisk ledelse har en oppjustering fra opprinnelig til revidert budsjett på 0,19 mill. som skyldes økt behov nye 
politiske utvalg i økonomisk rapport 2 og PS 98/20.  

 

Politisk ledelse
Regnskap 

2020

Rev.bud. 

2020 Avvik i kr. Forbruk i %

Oppr. budsj. 

2020

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -739 -738 -2 100 % -21 -162

Lønn/sosiale utg. 5 560 5 443 117 102 % 5 193 5 158

Andre driftsutgifter 5 805 5 697 108 102 % 5 040 5 606

Brutto driftsresultat 10 626 10 403 223 102 % 10 213 10 603

Netto finans/avsetninger 0 0 0    -       0 0

Mer-/mindreforbruk 10 626 10 403 223 102 % 10 213 10 603
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3.2 Sentraladministrasjonen 
 
Økonomi 
 

 
 
Kommentarer økonomi 
Sentraladministrasjonen har budsjettbalanse pr. 31.12.2020. Før netto avsetning til disposisjonsfond innenfor 
kommunedirektørens fullmakter var det et mindreforbruk på 0,8 mill. Merutgifter korona utgjør 0,64 mill. 
 
Mindreinntekter må sees i sammenheng med mindreutgifter lønn da inntekter og lønnsutgifter knyttet til 
kompetansetilskudd ble budsjettert på sentraladministrasjonen, men inntekts-/utgiftsført på virksomhetene. 
 
Andre driftsutgifter ble 0,6 mill. lavere enn revidert budsjett som blant annet skyldes ubrukte midler til 
konsulenter, herunder ekstern rapport effektiviseringspotensialer, PS 95/19. Det er budsjettavvik på flere 
poster. 
 
Avsetninger til disposisjonsfond innenfor bevilget ramme og økonomireglementets punkt 8-1 utgjør 1,8 mill. 
og gjelder ekstern rapport effektiviseringspotensialer innenfor helseområdet som gjennomføres i 2021, 0,8 
mill., arkivprosjekt 0,3 mill. og utredning organisering sak 21/17 og verbalforslag 14 Heltid i HP 21-24, 0,7 mill. 
– siste tiltak er ikke fullfinansiert. Det er brukt av disposisjonsfond innenfor samme fullmakter til lærlinger og 
arkivprosjekt med 1,1 mill. 
 
Endring fra opprinnelig til revidert budsjett 
Sentraladministrasjonen har en oppjustering fra opprinnelig til revidert budsjett på 2,6 mill. som skyldes utsatt 
statliggjøring av kemner fra 1.7. til 1.11.2020, utgifter knyttet til korona og kartlegging av bredbåndsdekning. 
 
 

Måltavle 
 

Måleparameter Målemetode Resultat 2018 Resultat 2019 Mål 2020 
Status pr. 

31.12.2020 
Kommentar 

Innbyggerne i Eidsvoll skal oppleve god livskvalitet, sosial rettferdighet og gode muligheter for utdanning og utvikling 

Fastlegeårsverk pr. 10 000 
innbygger 

KOSTRA 8,9 9,5 9 9,7 Oppnådd 

Andel innvilgede startlån ift. 
budsjettert ramme 

Sum innvilgende 
startlån ift. sum 
budsjett startlån 

120,5 % 91 % 100 % 88 % 
Ikke oppnådd. Ca. 2 mill. i 
startlån er innvilget, men ikke 
utbetalt i 2020. 

Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er åpen, utviklingsorientert og fleksibel. Kommunen skal fremstå som en attraktiv 
arbeidsplass 

Antall henvendelser besvart 
av Kommune-Kari 

Statistikk Kommune-
Kari 

Nytt mål 37 050  40 000 36 051 Ikke oppnådd 

Enkel kommunikasjon med 
innbyggerne 

Antall følgere Facebook Nytt mål 1 704 2 500 4 233 Oppnådd 

Kurs/samlinger innenfor 
lønn, regnskap, personal, 
budsjett og innkjøp 

Antall avholdte kurs 7 17 10 13 Oppnådd 

Sentraladministrasjonen
Regnskap 

2020

Rev.bud. 

2020 Avvik i kr. Forbruk i %

Oppr. budsj. 

2020

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -8 371 -9 741 1 370 86 % -3 981 -9 456

Lønn/sosiale utg. 45 716 47 283 -1 567 97 % 40 198 42 782

Andre driftsutgifter 64 377 64 994 -617 99 % 63 681 58 347

Brutto driftsresultat 101 722 102 536 -814 99 % 99 898 91 673

Netto finans/avsetninger 814 0 814    -       0 3 914

Mer-/mindreforbruk 102 536 102 536 0 100 % 99 898 95 588
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Måleparameter Målemetode Resultat 2018 Resultat 2019 Mål 2020 
Status pr. 

31.12.2020 
Kommentar 

Arbeidsnærvær totalt for 
kommunen 

Sykefravær registrert i 
økonomisystem 

91,3 % 91 % 92,0 % 90,5 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
totalt for kommunen 

Resultat medarbeider-
undersøkelse 

4,3 4,3 4,2 4,3 Oppnådd 

Arbeidsnærvær 
Sentraladministrasjonen 

Sykefravær registrert i 
økonomisystem 

94,9 % 88,9 % 93,0 % 94,0 % Oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
Sentraladministrasjonen 

Resultat medarbeider-
undersøkelse 

4,4 4,5 4,2 4,3 Oppnådd 

Økonomi og ressursutnyttelse 

%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -1,2 % -0,3 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
0 % 

-0,6 % 
Oppnådd 
Avvik eks. merutgifter korona 

Bruk av e-handelssystem - 
andel kjøp på e-
handelsplattform 

Økonomisystem 67,0 % 76 % 90,0 % 34 % Ikke oppnådd 

 

 
Kort oppsummert etter 2020 
 
Tiltak fra handlingsplanen 

• Utgifter til DGI ble 36,6 mill., 0,4 mill. over budsjett. 

• I forbindelse med Handlingsplan for allmennlegetjenesten, og som et ledd i en opptrappingsplan, har KS 
og Den Norske legeforening vedtatt en ny finansieringsordning for fastlegene med virkning fra 1.5.2020. 
Basistilskuddet ble økt fra kr 499 til kr 577 på listeinnbyggere inntil 1000. Fra 1001 listeinnbygger til 2500 
er tilskuddet kr 499. Fastleger med færre enn 500 listeinnbyggere får et beregnet grunntilskudd i stedet 
for basistilskudd. 

• Det ble gitt åtte pålegg etter stedlig tilsyn med arkivene, og det har vært jobbet gjennom hele 2020 med å 
lukke disse. Pr. 31.12.2020 gjensto pålegg om å lage depot for avsluttede elektroniske arkiv. Dette var ikke 
mulig å gjennomføre i 2020, da ingen IKA (Interkommunalt Arkivsamarbeid) hadde kapasitet til å ta imot 
flere kunder. 

• Statliggjøring kemner og AØR ble utsatt og gjennomført fra 1.6.2020 til 1.11.2020. 

• Ny 100 % stilling arkiv er tilsatt. 

• Fra 2020 ble det spart inne en 100 % stilling som juridisk rådgiver i sentraladministrasjonen (50 % i 
personalavdelingen og 50 % i stab). Det betyr at det er totalt er 200 % stillingsressurs som fordeler 
oppgaver etter kapasitet og kompetanse. 

• 40 % stilling innbyggertorg er redusert. 

• 50 % stillingshjemmel i sentraladministrasjonen (innfordring, rådgiver e-skatt) ble ikke besatt med 
bakgrunn i utsettelse av statliggjøring kemner og at aktuelle kandidater trakk seg.  

• Fra 2020 ble det spart inne en 100 % stilling som juridisk rådgiver i sentraladministrasjonen (50% i 
personalavdelingen og 50% i stab). Det betyr at det er totalt er 200% stillingsressurs som fordeler 
oppgaver etter kapasitet og kompetanse. 

 
Tjenester 
Eidsvoll har fem private fastlegekontorer med til sammen 21 fastleger. Det ble opprettet en ny hjemmel i 
2020, og det har vært utskifting av fastleger ved to av kontorene.  I løpet av året har kommunen gjennomført 
to møter med tillitsvalgt for legene (Samarbeidsutvalget). Kommunen videreførte ordningen med lege i 
spesialisering (LIS1).  
 
Effekter av koronasituasjon 
Pandemien har preget arbeidet i sentraladministrasjonen gjennom hele 2020. Hyppige møter i kriseledelsen 
med behov for oppfølging, rapportering til statsforvalter og deltakelse i møter med statlige myndigheter har 
vært krevende, ved siden av ordinær drift og ivaretakelse av organisasjonens ulike behov. De fleste møter har 
vært gjennomført på Teams, men saksmengden har vært stor, med tillegg av arbeidet knyttet til lokal covid-19 
forskrift. 
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Arbeidsnærvær 
Arbeidsnærværet i sentraladministrasjonen er på 94 % for 2020, bedre enn vedtatt mål og 2019. 
Hovedårsaken er reduksjon i langtidsfravær. 
 
Kompetanseutvikling 
Deltakelse på digitale kurs og webinar har økt gjennom 2020. I tillegg er digital kompetanse utviklet gjennom 
praktisk læring. 
 
Digitalisering 
Mange møter og konferanser gjennomføres digitalt. Det ble innført nytt verktøy for personaladministrasjon, 
EveryOne, og nytt saks- og arkivsystem, WebSak, etter anbud. Utrulling av Office365 er utsatt til 2021, med 
bakgrunn i behov for ytterligere utredning av sikkerhet i løsningen. 
 
Samarbeidsavtale knyttet til Ullensakers uttreden av DGI er behandlet og Ullensaker går etter planen ut av 
samarbeidet 30.6.2021. 
 
Vakanser  

Vakanser/langtidsfravær pr. 31.12.2020   Årsverk 

Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett + 38,5 

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 38,0 

Langtidsfravær/sykmeldinger/permisjoner + 2 

Sum vakanser/langtidsfravær etc. = 2,5 

Dekket opp ved:    

Egne vikarer/interne løsninger -  

Kjøp av vikartjenester -  

Overtid -  

Årsverk uten bemanning = 2,5 

 

Kommentar: Fraværet har variert gjennom året. Tabellen viser øyeblikksbilde ved årsskiftet. 
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3.3 Barnehage 
 

Økonomi 
 

 
 
Kommentarer økonomi 
Barnehage har et mindreforbruk pr. 31.12.2020 på 1,2 mill. Før avsetning til disposisjonsfond innenfor 
kommunedirektørens fullmakter, har virksomheten et mindreforbruk på 2,1 mill.  
 
Mindreforbruket i de kommunale barnehagene utgjør 1,4 mill. til tross for økte utgifter knyttet til korona og 
mindreinntekter knyttet til ordinær egenbetaling som følge av at ikke alle nye barn har oppstart i august. 
Mindreforbruket skyldes i all hovedsak sykelønnsrefusjoner kombinert med vikarer med lavere kompetanse og 
mangel på vikarer.  
 
Øvrig mindreforbruk er 0,8 mill. til gjestebarn som både skyldes flere barn fra andre kommuner i Eidsvolls 
barnehager og færre Eidsvollbarn i andre kommuner. I tillegg er det et mindreforbruk på 0,6 mill. til 
søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling.  
 
Det har vært merforbruk på utgifter knyttet til barn med spesielle behov på 0,5 mill. etter justeringen i 
økonomisk rapport 2. Dette skyldes ytterligere økning i antall vedtak og omfang i vedtak.   
 
Det er avsatt 0,9 mill. til disposisjonsfond innenfor bevilget ramme og økonomireglementets punkt 8-1, til 
dekning av forventede merutgifter til tilskudd til private barnehager i 2021. Det er brukt av fond til 
øremerkede tiltak. 
 
Endring fra opprinnelig til revidert budsjett 
Økningen fra opprinnelig til revidert budsjett på 7,9 mill. skyldes vedtatte justeringer i økonomisk rapport 1 og 
2 på henholdsvis 4,5 og 3,2 mill. Økningen i ØR 1 gjaldt økt tilskudd til private barnehager og justering for 
manglende inntekter i kommunale barnehager som følge av koronasituasjonen i mars/april 2020. Økningen i 
ØR 2 skyldes i hovedsak merutgifter knyttet til barn med spesielle behov. Totalt er budsjettet økt med 5,1 mill. 
som følge av korona, og disse midlene er fordelt til både kommunale og private barnehager. 

 
 
Måltavle 
 

Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2018 
Resultat 

2019 
Mål 2020 

Status pr. 
31.12.2020 

Kommentar 

Innbyggerne i Eidsvoll skal oppleve god livskvalitet, sosial rettferdighet og gode muligheter for utdanning og utvikling 

Nasjonalt nivå på resultat 
brukerundersøkelse 

Barnehagefakta.no 4,5 4,5  4,5 4,5 Oppnådd 

Andel av styrere som har relevant 
videreutdanning  

Barnehagenes 
rapportering pr. 15.12 

73 %  74 % 80 % 84 % Oppnådd 

Andel av pedagogiske ledere med 
godkjent utdanning 
Kommunale barnehager:                                                            
Private barnehager: 

Barnehagenes 
rapportering pr. 15.12. 

 
 

84 %     
73 % 

  
 

92 % 
85 % 

 
 

92 %                                                        
85 % 

 
 

86 % 
76 % 

 
 
Ikke oppnådd 
Ikke oppnådd 

Barnehage
Regnskap 

2020

Rev.bud. 

2020 Avvik i kr.

Forbruk i 

%

Oppr. budsj. 

2020

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -29 539 -27 584 -1 955 107 % -23 162 -30 013

Lønn/sosiale utg. 97 925 99 449 -1 524 98 % 93 206 93 350

Andre driftsutgifter 157 844 156 442 1 402 101 % 150 385 150 802

Brutto driftsresultat 226 230 228 307 -2 077 99 % 220 430 214 139

Netto finans/avsetninger 838 0 838    -       0 4 173

Mer-/mindreforbruk 227 067 228 307 -1 240 99 % 220 430 218 312
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Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2018 
Resultat 

2019 
Mål 2020 

Status pr. 
31.12.2020 

Kommentar 

Andel av assistenter i 
grunnbemanning med 
fagutdanning eller høyere 
utdanning                                                            
Kommunale barnehager:                                                          
Private barnehager: 

Barnehagenes 
rapportering pr. 15.12. 

           
 
 
 

70 %               
29 % 

 
 
 
 

 65 %  
30 % 

 
 
 
                               

72 %                   
30 % 

 
 
 

 
80 % 
34 % 

 
 
 
 
Oppnådd 
Oppnådd 

Gjennomsnittlig antall barn pr. 
voksen pr. 15.12 
(grunnbemanning).                                                                            
Kommunale barnehager                                                   
Private barnehager: 

Barnehagenes 
rapportering i BASIL pr. 
15.12 

 
 
 

6,0                                      
6,2 

 
 
 

6,0 
6,0 

 
 
 

6,0                                       
6,0 

 
 
 

6,0                                       
6,0 

 
 
 
Oppnådd 
Oppnådd 

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

Tall fra hovedopptaket 100 % 100 %  100 % 100 % Oppnådd 

Andel av alle barn i Eidsvoll 1 - 5 år 
som går i barnehage 

SSB-statistikk 92,8 % 92,3 %  91 % 92,2 Oppnådd 

Andel av minoritetsspråklige barn 
som går i barnehage  

SSB-statistikk 78,2 %  79,2 % 83 % 80,2 Ikke oppnådd 

Andel av barnehagebarn som har 
vedtak om spesialpedagogisk hjelp  

Barnehagenes 
rapportering pr. 15.12. 

3,6 % 4 %  3,4 % 5 % Oppnådd 

Andel av ansatte av 
grunnbemanningen i barnehagene 
som er menn 

Barnehagenes 
rapportering pr. 15.12. 

8 % 8,2 %  9 %  
Ikke oppgitt av SSB grunnet 
nye personvernregler 

Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er åpen, utviklingsorientert og fleksibel. Kommunen skal fremstå som en attraktiv 
arbeidsplass 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær registrert i 
økonomisystem 

92 %  89,7 % 91 % 88,3 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat medarbeider-
undersøkelse 

4,4  4,4 4,2 4,4 Oppnådd 

Økonomi og ressursutnyttelse 

%-avvik på netto budsjettramme Økonomisystem -0,3 %  0 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 

-0,5 % 
 

-0,7 % 

Oppnådd 
Avvik eks. merutgifter korona 

Bruk av e-handelssystem - andel 
kjøp på e-handelsplattform 

Økonomisystem 65 %  69,9 % 90 % 68,9 % Ikke oppnådd 

 
 
Kort oppsummert etter 2020 
 
Tiltak fra handlingsplanen 

• Fra august har de kommunale barnehagene servert varmmat fra Vilberg helsetun tre dager pr. uke. 

• To nye avdelinger ble tatt i bruk på Råholtbråtan barnehage i løpet av året, en fra 1.8. og en fra 01.11. 

• Utgifter knyttet til gjestebarn ble mindre enn forutsatt i handlingsplan og økonomisk rapport 2. Utgiftene 
vil variere fra år til år som følge av at private barnehager tar opp varierende antall barn fra andre 
kommuner og at barnehager i andre kommuner tar opp varierende antall Eidsvollbarn. 

• Det er utbetalt 131,2 mill. i ordinært drifts- og kapitaltilskudd til private barnehager. 
 
Tjenester 
Pr. 15.12.20 var det seks kommunale og 13 private barnehager i Eidsvoll. Disse hadde henholdsvis 514 og 930 
barn. Tilsvarende tall for 2019 var 489 og 908. Totalt hadde 1444 barn plass i barnehage i Eidsvoll ved 
utgangen av 2020, noe som er 47 barn mer enn på samme tid i 2019.  
 
282 av barnehagebarna (19,5 %) hadde minoritetsspråklig bakgrunn mot 18 % i 2019.  
 
Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med spesielle behov har økt både i antall og 
omfang. 70 barn (4,8 %) hadde vedtak om spesialpedagogisk hjelp og 50 barn (3,4 %) hadde vedtak om 
tilrettelegging. Tilsvarende tall for 2019 var henholdsvis 4 % og 2 %.  
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Det ble søkt om plass for 377 barn ved hovedopptaket i 2020. (2019: 346) Av disse hadde 335 rett på plass. 
(2019: 310). Alle med rett på plass fikk tilbud om plass.  
 
Kommunen som barnehagemyndighet driver kontinuerlig veiledning, kontroll av regeletterlevelse og tilsyn av 
alle barnehagene i kommunen. I 2020 ble det foretatt skriftlig kontroll av alle barnehagene. Tema for tilsynet 
var barnehagenes etterlevelse av barnehagelovens bestemmelser om utdanningskrav for styrer og pedagogisk 
leder, krav om norskferdigheter, krav om politiattest og bestemmelser om taushetsplikt. Det ble ikke gitt 
pålegg som følge av tilsynet.    
 
Effekter av koronasituasjon 
Grunnet smittevernreglenes anbefaling om fravær ved forkjølelsessymptomer har korttidsfraværet økt. Dette, 
sammen med kontaktreduserende tiltak som inndeling i mindre kohorter og redusert mulighet for bruk av 
ansatte på tvers av kohorter, har bidratt til stort behov for vikarer. Mangel på vikarer og mangel på ansatte 
som barna kjenner, har ført til svært stort arbeidspress på tilstedeværende ansatte. I kortere perioder har 
mangel på ansatte også ført til redusert tilbud på en eller flere avdelinger, en eller flere dager. Selv om 
ordinært renhold har vært utført av renholdsavdelingen har skjerpede krav til renhold også medført 
merarbeid for ansatte i barnehagen.  
 
Arbeidsnærvær 
Arbeidsnærværet har sunket. Dette antas blant annet å ha sammenheng med koronasituasjonen med økt 
fravær knyttet til milde luftveissymptomer.  
I den grad det har vært mulig har arbeidsnærværsarbeid foregått som planlagt. 
 
Kompetanseutvikling 
Lokal kompetanseutvikling er bare delvis gjennomført. Dette skyldes i all hovedsak at fravær og manglende 
muligheter for samarbeid på tvers av avdelinger medfører manglende muligheter for møter og 
kompetansetiltak innenfor ordinær arbeidstid.  

 
Digitalisering 
Nedstengte barnehager og øvrige smitteverntiltak har ført til økt behov for digitalisering blant ansatte. 
Barnehagene har funnet løsninger med bruk av diverse verktøy til videosamtaler og digitale møter samt bruk 
av ulike webinar.  
 
Vakanser  

Vakanser/langtidsfravær pr. 31.12.2020   Årsverk 

Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett og ØR2 + 147,3 

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 130,9 

Langtidsfravær/sykmeldinger/permisjoner + 22,1 

Sum vakanser/langtidsfravær etc. = 38,5 

Dekket opp ved:    

Egne vikarer - 35,5 

Kjøp av vikartjenester - 3 

Overtid - 0 

Årsverk uten bemanning = 0 

 
Kommentar:  
Fraværet har variert gjennom året. Tabellen viser øyeblikksbilde ved årsskiftet. Vakante stillinger skyldes i 
hovedsak mangel på utdannede barnehagelærere og at det da må tilsettes vikarer som det søkes dispensasjon 
fra utdanningskravet for. Flere av langtidsfraværene skyldes svangerskapspermisjoner. Antall ansatte knyttet 
til barn med spesielle behov vil variere gjennom året ut fra antall vedtak, omfanget av disse og om barna har 
plass i privat eller kommunal barnehage.  
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3.4 Skole 
 

Økonomi 
 

 
 
Kommentarer økonomi 
Skole har budsjettbalanse pr. 31.12.2020. Før avsetning til disposisjonsfond innenfor kommunedirektørens 
fullmakter var det et mindreforbruk på 2,9 mill. Merutgifter korona utgjør 3,7 mill.  
 
Mindreutgifter lønn skyldes i hovedsak sykepengerefusjoner som ikke er brukt til vikarer som følge av 
karantene og nedstengte perioder. I tillegg er det benyttet vikarer med lavere kompetanse som følge av 
mangel på vikarer med formell lærerkompetanse. Redusert arbeidsgiverperiode fra 16 til fire dager har 
medført økte refusjoner. Det har også vært fire vakante stillinger i særskilt norskundervisning høsten 2020. 
 
Merinntektene skyldes ikke budsjetterte øremerkede tilskudd fra staten blant annet knyttet til korona. 
Mindreinntekter på SFO skyldes færre barn som følge av mindre behov hos foresatte da flere har vært på 
hjemmekontor gjennom året. 
 
Det er avsatt 2,9 mill. til disposisjonsfond innenfor bevilget ramme og økonomireglementet til utskifting av 
digitale tavler i skolene og barnas kommunestyre. Øvrige avsetninger på 3,7 mill. gjelder blant annet ubrukte 
øremerkede midler knyttet til stipend videreutdanning, barn med særlige utfordringer, programmering, 
læremidler, voksenopplæring og kompetansemidler. 
 
Endring fra opprinnelig til revidert budsjett 
Økningen fra opprinnelig til revidert budsjett på 6,8 mill. skyldes i hovedsak manglende inntekter SFO pga. 
koronatiltak, tilbakeføring av forventet reduksjon 200 % stilling lærernorm etter ny GSI-telling, økt 
ressursbehov på skolene og 2020-effekt av lokale lønnsforhandlinger i 2019.  
 
 

Måltavle 
 

Måleparameter Målemetode Resultat 2018 Resultat 2019 Mål 2020 
Status pr. 
31.12.2020 

Kommentarer 

Innbyggerne i Eidsvoll skal oppleve god livskvalitet, sosial rettferdighet og gode muligheter for utdanning og utvikling 

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

Resultat 
nasjonale 
prøver 

5. trinn: 64,3 66,9 75 57,5 
Ikke oppnådd, se nedenfor for 
kommentarer for alle 
måltallene. 

8. trinn: 55,2 55,4 60 56,7 Ikke oppnådd 

9. trinn: 71,9 72,1 75 73,2 Ikke oppnådd 

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

5. trinn: 68,6 70,9 75 69,8 Ikke oppnådd 

8. trinn: 63,9 68,1 70 68,7 Ikke oppnådd 

9. trinn: 82,2 80,5 80 75,7 Ikke oppnådd 

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

5. trinn: 77,5 68,8 75 68,5 Ikke oppnådd 

8. trinn: 62,3 69,1 70 72,8  Oppnådd 

Andel elever med 
spesialundervisning inkl. 
private skoler 

Rapporter fra 
fagsystem/ 
KOSTRA 

8,7 % 9,05 % 8 % 8,4 % Ikke oppnådd 

Skole
Regnskap 

2020

Rev.bud. 

2020 Avvik i kr.

Forbruk i 

%

Oppr. budsj. 

2020

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -56 077 -54 279 -1 799 103 % -21 756 -68 174

Lønn/sosiale utg. 307 706 312 169 -4 464 99 % 278 595 296 834

Andre driftsutgifter 51 312 51 660 -349 99 % 45 944 52 971

Brutto driftsresultat 302 940 309 551 -6 611 98 % 302 783 281 631

Netto finans/avsetninger 6 611 0 6 611    -       0 8

Mer-/mindreforbruk 309 551 309 551 0 100 % 302 783 281 639
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Måleparameter Målemetode Resultat 2018 Resultat 2019 Mål 2020 
Status pr. 
31.12.2020 

Kommentarer 

Gjennomsnittlig 
grunnskolepoeng 

KOSTRA 39,4 39,1 40 40,9 Oppnådd, se nedenfor 

Er du interessert i å lære på 
skolen?  

Resultat elev-
undersøkelsen 

7. trinn: 3,9 3,8 4,2 4,0 Ikke oppnådd 

10. trinn: 3,5 3,7 3,7 3,7 Oppnådd 

Lærerne hjelper meg slik at 
jeg forstår det jeg skal lære 

7. trinn: 4,5 4,2 4,6 4,5 Ikke oppnådd 

10. trinn: 3,8 3,7 4 3,9 Ikke oppnådd 

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

7. trinn: 3,8 3,5 4,1 3,8 Ikke oppnådd 

10. trinn: 3,5 3,4 3,6 3,5 Ikke oppnådd 

Får du nok utfordringer på 
skolen?  

7. trinn: 4 4,1 4,1 4,0 Ikke oppnådd 

10. trinn: 4,1 4,1 4,2 4,2 Oppnådd  

Trives du på skolen?  
Resultat elev-
undersøkelsen 

7. trinn: 4,3  4,2 4,4 4,2 Ikke oppnådd 

10. trinn: 3,8 3,9 4,1 4,1 Oppnådd  

Det er god arbeidsro i 
timene. 

7. trinn: 3,3 3,1 3,5 3,3 Ikke oppnådd 

10. trinn: 3,2 3,2 3,3 3,5 Oppnådd  

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

Resultat elev-
undersøkelsen 

7. trinn: 6,0 % 8,5 % 0 8,0 % Ikke oppnådd 

10. trinn: 13,4 % 12,2 % 0 5,1 % Ikke oppnådd 

Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er åpen, utviklingsorientert og fleksibel. Kommunen skal fremstå som en attraktiv 
arbeidsplass 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

93,0 % 92,7 % 93,0 % 92,0 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,2 4,2 4,2 4,2 Oppnådd 

Andel årstimer til 
undervisning gitt av 
undervisningspersonale 
med godkjent utdanning 

Skoleporten/ 
GSI-telling 

92,6 % 90,9 % 93,5 %  Nøkkeltall ikke publisert 

Økonomi og ressursutnyttelse 

%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -1,3 % -0,2 % 
Mindre enn +/- 

1 % 
0 % 

-1,2 % 
Oppnådd 
Avvik eks. merutgifter korona 

Bruk av e-handelssystem - 
andel kjøp på e-
handelsplattform 

Økonomisystem 55,6 % 60,4 % 90,0 % 63,8 % Ikke oppnådd 

 
Kommentar måltavle 
Formålet med nasjonale prøver er å gi skolen kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. 
Resultatene skal brukes som grunnlag for kvalitetsutvikling på individ, skole- og skoleeiernivå. Prøvene 
gjennomføres om høsten, kort tid etter at elevene har startet på 5., 8. og 9. trinn. Nasjonale prøver gir 
informasjon om elever på alle nivåer. Det er en positiv utvikling i regning på 8. og 9 trinn fra 2019 til 2020, 
men 5. trinn hadde en svakere utvikling i 2020. Lesing har en tilsvarende skår som i 2019 på 5. og 8. trinn, men 
har en svakere skår på 9. trinn. Engelsk lesing har en stabil skår på 5. trinn og en høyere skår på 8. trinn fra 
2019 til 2020.  
 
Elevundersøkelsen har en mindre variasjon mellom 2019 og 2020, men andelen elever som sier de blir mobbet 
har gått ned på 7. trinn og kraftig ned på 10. trinn. 
 
Grunnskolepoeng har en positiv utvikling fra 2019 til 2020, dette gjelder også landstallene. 
 
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, 
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etterfulgt av påfølgende nettverksmøte med deling av erfaring og ny kunnskap. Dette arbeidet skjer med 
høgskolen Innlandet som faglig partner. 
 
 

Kort oppsummert etter 2020 
 

Tiltak i handlingsplanen 
• Avvikling av innføringsklasse er gjennomført. Utgifter til skyss er redusert som forutsatt i budsjettet. 

• Redusert foreldrebetaling med maks 6 % av familieinntekt for 1. og 2. trinn og gratis plass barn med 
spesielle behov 5.-7. trinn er iverksatt fra 1.8.2020. 

• Innkjøp av læremidler som følge av endrede læringsmål har ikke blitt gjennomført etter planen som følge 
av at forlagene ikke har produsert nye lærebøker i alle fag. Utbrukte mottatte tilskudd til formålet er 
avsatt på fond. 

• Det har vært en nedgang i gjestebarn fra 2019 til 2020. Utgifter knyttet til barna er ikke redusert i samme 
grad da dette avhenger av behov for tilrettelegging. Mindreforbruket ble på 0,7 mill. 

• Det er startet opp ny klasse på Råholt skole og Vilberg ungdomsskole høsten 2020. 

• Læringsbrett til alle 1. – 4. klassinger er leaset som forutsatt i budsjettet. 

• PC til alle elever på 5. og 8. trinn er leaset som forutsatt i budsjettet. 
 

Tjenester 
Virksomhet Skole har ansvar for grunnskoleopplæring og voksenopplæring. Antall elever i skolen ved årsskiftet 
2020/21 er 3 207, en økning på 38 elever fra årsskiftet 2019/2020. 
Det er gitt undervisning i tråd med nasjonal fag- og timefordeling. Det er avviklet leirskole for alle 7. klasser. 
 
Det er gjennomført svømmeopplæring ved alle skoler. 
 

Gjestebarn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antall barn fra Eidsvoll som går på skole i andre 
kommuner 

32 48 51 55 48 38 

Antall barn fra andre kommuner som går på skole i 
Eidsvoll 

38 35 42 51 54 41 

 
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. Det samme gjelder for barn fra andre kommuner som går på skole i Eidsvoll. 
 

Voksenopplæring Eidsvoll                                         2018 2019 2020 

Introduksjonsprogramdeltakere (IP) 31 25 15 

Betalingsdeltakere       13 12 7 

Deltakere med rett til gratis opplæring (NIR) 74 67 38 

Grunnskole for voksne                                               7 19 17 

Totalt antall elever (eks. IP)   94 98 62 

 
Totalt antall elever på voksenopplæringen har gått ned fra 2019 til 2020 som har sammenheng med mottak av 
flyktninger til Norge og Eidsvoll. 
 
Effekter av koronasituasjon 
Skolene var helt nedstengt fra 12. mars til 27. april. Det ble gitt digital undervisning i denne perioden. Høsten 
2020 har flere vært smittet av covid-19. Dette har medført karantene for flere klasser og trinn på flere av 
skolene, disse elevene har da hatt digital undervisning.  

 
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. 
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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. Noe av 
reduksjonen i arbeidsnærværet er knyttet til korona ved karantene og milde luftveissymptomer. 
  
Kompetanseutvikling 

• 38 lærere er i videreutdanning – Kompetanse for kvalitet.  

• Desentralisert kompetanseutvikling (DEKOMP) vedrørende skolemiljø i samarbeid med Høgskolen i 
innlandet (INN) omfatter alle lærere og skoleledere ved ungdomsskolene i Eidsvoll og alle skoleledere i 
barneskolen. 

• DEKOMP-samarbeid med Naturfagsenteret UiO omfatter utvikling av naturfag for alle lærere og 
skoleledere. 

 
Digitalisering 
DEKOMP-samarbeid med Høgskolen i Innlandet omfatter skoleledelse og et nettverk av lærere i hovedsak 
knyttet til å lage digitaliseringsstrategi for Eidsvollskolene iht. PS 11/19. 
 
Vakanser  

Vakanser/langtidsfravær pr. 31.12.2020   Årsverk 

Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett og ØR1/ØR2 + 415 

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 380 

Langtidsfravær/sykmeldinger/permisjoner + 30 

Sum vakanser/langtidsfravær etc. = 65 

Dekket opp ved:    

Egne vikarer - 61 

Kjøp av vikartjenester -  

Overtid -  

Årsverk uten bemanning = 4 

 
Kommentar:  
Fraværet har variert gjennom året. Tabellen viser øyeblikksbilde ved årsskiftet. Årsverk uten bemanning er 
ubesatte stillinger høsten 2020 knyttet til særskilt norskopplæring, stillingene er tilsatt fra 2021. 
 
Vakanser skyldes ikke godkjent lærerutdanning hos ansatte i lærerstillinger, jf. Opplæringsloven, permisjoner, 
langtidssykefravær og videreutdanning. 
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3.5 Familiens hus 
 

Økonomi 
 

 
 
Kommentarer økonomi 
Familiens hus har et mindreforbruk på 1,2 mill. pr. 31.12.2020. Før avsetning til disposisjonsfond innenfor 
kommunedirektørens fullmakter var det et mindreforbruk på 1,4 mill. Merutgifter knyttet til korona utgjør 
0,16 mill. 
 
Merinntekter skyldes at helsestasjonen har mottatt mer tilskudd og refusjoner enn forutsatt i budsjettet til 
blant annet tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging samt kompetansemidler. 
Tilskuddene har medført styrking i stillinger i skolehelsetjeneste og forsterket skolehelsetjeneste. Ubrukte 
midler er avsatt på øremerkede fond til bruk i 2021. 
 
Mindreutgifter lønn skyldes i hovedsak at det ikke har blitt satt inn vikarer ved sykefravær/permisjoner i tillegg 
til vakanser. Det er utfordrende å få tak i vikarer ved kortere fraværsperioder spesielt på helsestasjonen.  
 
Innenfor barnevern har det vært mindreutgifter knyttet til fosterhjem (lønn), men merutgifter ifm. kjøp av 
institusjonstjenester, totalt sett fikk ansvar barnevern et mindreforbruk på 0,4 mill. 
 
Det er avsatt 0,2 mill. til disposisjonsfond innenfor bevilget ramme og økonomireglementet pkt. 8-1 til ikke 
mottatt IKT-utstyr og inventar bestilt i 2020 og glassvegg med dør for å skjerme ventesonen ut mot kontorer 
PPT. Øvrig avsetning til fond gjelder øremerkede tilskudd helsestasjonen. 
 
Endring fra opprinnelig til revidert budsjett 
Revidert budsjett er redusert med 0,2 mill. fra opprinnelig budsjett hovedsakelig som følge av mindrebehov 
barnevern. Det er i tillegg justert for merutgifter korona og mindreutgifter PPT. 
 

 
Måltavle 

Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2018 
Resultat 

2019 
Mål 2020 

Status pr. 
31.12.2020 

Kommentar 

Innbyggerne i Eidsvoll skal oppleve god livskvalitet, sosial rettferdighet og gode muligheter for utdanning og utvikling  

Overholde frister 
barnevern 
- Undersøkelse 

Kvartalsrapport til 
statsforvalter/KOSTRA 

96,3 % 95,2 % 100 % 88 % 

Har behandlet og avsluttet 
279 undersøkelser. Av disse er 
det fristbrudd på 43 av 
undersøkelsene. 28 av disse 
fristbruddene er etterslep på 
undersøkelser fra 2019.  

Overholde frister 
barnevern     
- Tiltaksplan  
- Omsorgsplan 

Halvårsrapport 
statsforvalteren/KOSTRA 

 
 

99,2 % 
100,0 % 

 
 

78 % 
95 % 

 
 

100 % 
100 % 

 
 

93 % 
100 % 

Bedring i forhold til 
tiltaksplaner.  

Overholde krav 
barnevern       
- Oppfølgingsbesøk 
fosterhjem      
- Tilsynsbesøk fosterhjem         

Halvårsrapport 
statsforvalteren/KOSTRA 

 
97,0 % 

 
100 % 

 
99 % 

 
100 %  

 
100 % 

 
100 % 

 
98 % 

 
100 % 

Det er totalt gjennomført 
oppfølgingsbesøk for 75 barn. 
Kun 2 besøk som ikke er 
gjennomført, dvs. at 2 barn 
har fått 3 av 4 besøk.  

Familiens hus
Regnskap 

2020

Rev.bud. 

2020 Avvik i kr.

Forbruk i 

%

Oppr. budsj. 

2020

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -21 662 -19 328 -2 333 112 % -13 595 -18 378

Lønn/sosiale utg. 78 375 80 525 -2 150 97 % 78 430 72 315

Andre driftsutgifter 29 967 28 707 1 260 104 % 26 247 27 462

Brutto driftsresultat 86 681 89 904 -3 223 96 % 91 082 81 400

Netto finans/avsetninger 3 015 1 013 2 002 298 % 0 -642

Mer-/mindreforbruk 89 696 90 917 -1 221 99 % 91 082 80 758
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Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2018 
Resultat 

2019 
Mål 2020 

Status pr. 
31.12.2020 

Kommentar 

Antall barn med 
akuttvedtak pr. 1 000 
barn i befolkningen 

KOSTRA/Bufdirs 
kommunemonitor 

2,7 1,8 
1,3 

(landsgjennom-
snitt) 

2,7 Ikke oppnådd 

Brukertilfredshet måles i 
2021 

Brukerundersøkelser 
barnevern 

4,5   
Over lands-
gjennom-

snittet. Måles 
hvert 3. år, 

neste i 2021 

 Måles i 2021  

Brukerundersøkelser 
helse-stasjonstjenesten 

5,4    Måles i 2021  

PPT: Overholde frist ift. 
sakkyndige vurderinger 
på nye henvisninger 

Manuell telling i 
fagsystem 

30,4 % 40 %  100 % 41,9 % 

Ikke oppnådd med bakgrunn i 
nedstengning vår 2020 og 
nødvendige smitteverntiltak 
resten av året. 

PPT: Kompetanse-
heving/veiledning til 
ansatte i 
barnehage/skole på 
systemnivå 

Manuell telling av 
innmeldte saker 

14  15 12 8 

Ikke oppnådd med bakgrunn i 
nedstengning vår 2020 og 
nødvendige smitteverntiltak 
resten av året. 

Helsestasjon: 
Prosentandel 
gjennomførte 2-
årskonsultasjoner          

Telling i fagsystem/ 
KOSTRA 

Nytt mål 91,5 %  100 % 86 % 

Ikke oppnådd med bakgrunn i 
nedstengning vår 2020 og 
nødvendige smitteverntiltak 
resten av året. 

Skolehelsetjeneste: 
Prosentandel 
gjennomførte 1. klasse-
konsultasjoner 

Telling i 
fagsystem/KOSTRA 

Nytt mål 80,2 %  100 % 77 % 

Ikke oppnådd med bakgrunn i 
nedstengning vår 2020 og 
nødvendige smitteverntiltak 
resten av året. 

Helsestasjon: Tilby 
barselbesøk av jordmor 
etter hjemkomst til alle 
fødende 

Telling i 
fagsystem/KOSTRA 

100 % 67,4 67,4 % 100 % 41,1 % 

Ikke oppnådd med bakgrunn i 
nedstengning vår 2020 og 
nødvendige smitteverntiltak 
resten av året. 

Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er åpen, utviklingsorientert og fleksibel. Kommunen skal fremstå som en 
attraktiv arbeidsplass  

Arbeidsnærvær 
Sykefravær registrert i 
økonomisystem 

90,2 % 90,1 %  93,0 % 93,4 % Oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat medarbeider-
undersøkelse 

4,3  4,2 4,2 4,2 Oppnådd 

Økonomi og ressursutnyttelse  

%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -0,6 % 1,9 % 
Mindre enn +/- 

1 % 
-1,3 % 
-1,5 % 

Ikke oppnådd 
Avvik eks. merutgifter korona 

Overholde budsjett 
kjøpevikarer 

Økonomisystem 0,0 % 1,9 % 0,0 % -2 % 
Oppnådd, totalt 
mindreforbruk lønn og 
kjøpevikarer 

Bruk av e-handelssystem 
- andel kjøp på e-
handelsplattform 

Økonomisystem 87,2 %  90,7 % 90,0 % 68,8 % Ikke oppnådd 

 
 
Kort oppsummert etter 2020 
 
Tiltak fra handlingsplanen og økonomiske rapporter 

• 100 % stilling PP-tjenesten er besatt fra april 2020 (HP 2019-2022). 

• 100 % stilling barnevern er besatt fra juli 2020.  

• 200 % stilling som utekontakter er besatt fra august 2020.  

• 200 % stilling barnevern i ØR1 for å erstatte merforbruk kjøpevikarer er besatt og barnevernet har siden 
august 2020 ikke benyttet seg av kjøpevikarer. Barneverntjenesten har utenom dette hatt tre ansatte 
vikarer inne for å dekke opp sykefravær og permisjoner. 

• Familiens Hus har ansatt advokat fra september 2020. Har dermed redusert innkjøp av advokattjenester 
for barnevern mht. egne saker i rettssystemet. Vil også kvalitetssikre arbeidet i barneverntjenesten, opp 
mot nye føringer jf. Menneskerettsdomstolen (EMD). 
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Tjenester 
PP-tjenesten: 

• Har videreført vektlegging rettet mot systemnivå til barnehage og skole, spesielt innenfor temaene 
læringsmiljø i skole og relasjonskompetanse i barnehage, herunder deltagelse i Desentralisert 
kompetanseutvikling (DEKOMP) for skole, i tillegg til oppfølging av resultater og tiltak etter kartlegging og 
nasjonale prøver. 

• PPT koordinerer nettverk for spesialpedagogiske koordinatorer i skole sammen med rådgiver skole med 
fokus helhet, sammenheng og kompetanseheving i tillegg til samarbeid med skoleledelsen. 

• Ansatte i PP- tjenesten deltar på nettverksmøter med spesialpedagogene for barnehage, samt 
språknettverk.   

• Igangsatt ressursteam for barnehage fra oktober 2020, dette er et samarbeid mellom PPT og rådgiver 
barnehageadministrasjon. Ressursteamet skal være en arena der pedagogisk leder/styrer og eventuelt 
foreldre kan drøfte og få veiledning og råd om videre tiltak innenfor det allmennpedagogiske 
barnehagetilbudet. Avklaring av eventuell henvisning til PP-tjenesten. I tillegg kan barnehager melde og få 
veiledning i systemsaker. 

 
Helsestasjonen:  

• Drift ved begge helsestasjonene 0-5 år, skolehelsetjeneste til stede ved alle skolene i kommunen og 
helsestasjon for ungdom-tilbudet har vært i drift gjennom året og er svært godt besøkt. 

• Mottatte prosjektmidler til skolehelsetjenesten har gitt en styrking i stillinger til skolehelsetjenesten og 
forsterket skolehelsetjeneste, men det har vært rekrutteringsutfordringer.   

• Mottatte prosjektmidler til jordmor har gitt et styrket tjenestetilbud til de gravide.   

• I forbindelse med permisjon hos ansatt jordmor i Hurdal er det inngått avtale med Hurdal om at Eidsvoll 
kommune ivaretar svangerskapsomsorgen for Hurdal kommune i tidsrommet august 2020 – juni 2021.  

• Tilbud om foreldreveiledning (COS-P) i grupper, svangerskapskurs og gågrupper for gravide fram til mars 
2020.  

• Helsetjenester til ungdomsfengselet har blitt dekket av lege. 
 
Barneverntjenesten: 

• Tilsyn fra Statsforvalteren konkluderte med lovbrudd. Lovbruddene har blitt fulgt opp, og det er jobbet for 
å forhindre videre lovbrudd.  

• Det er etablert ny organisering av teamene med fokus på kjernebarnevern med utadrettet arbeid og 
konkretisering av mottaksarbeid av bekymringsmeldinger. 

• Arbeid med å tilfredsstille krav til oppfølging og dokumentering, jf. dommer i EMD og flere saker i 
rettsapparatet, er igangsatt.  

• Barnevernreformen trer i kraft i 2022 og det har vært arbeidet i prosjekt med barneverntjenestene på 
Øvre Romerike og Lunner, for utarbeidelse av felles Fosterhjemhåndbok samt gi et godt tilbud til 
fosterhjemmene. Den økonomiske siden av barnevernreformen vil bli mer avklart i 2021.  

 
Utekontakter:  

• Etablert kontakt med aktuelle samarbeidspartnere som skoler, politi, interne samarbeidspartnere i 
kommunen, aktuelle frivillige organisasjoner samt utekontakter i nærliggende kommuner.  

• Presentert/promotert tjenesten til kommunens innbyggere, primært ved bruk av sosiale medier og å være 
ute der ungdommen ferdes både dag, kveld og tidlig natt. 

 
 

Status  2017 2018 2019 2020 

PP-tjenesten 
Antall nye tilmeldte saker 174 218 175 217 

Antall saker* 550 601 626 696 

Helsestasjonen Antall barn/ungdom 0-16 år (KOSTRA) 5 224 5 267 5 279 5 447 

Barnevern Meldinger i alt (KOSTRA)**** 346 364 333 624 
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Status  2017 2018 2019 2020 

Antall meldinger som gå videre til 
undersøkelse (KOSTRA) 

322 336 279 254 

Antall undersøkelser som er aktive i 
perioden (fagsystem)** 

334 334 251 295 

Nye bekymringer i aktive saker (fagsystem)  245 208 153 273 

Antall barn med hjelpetiltak i løpet av året.  
(KOSTRA) 

252 243 236 202 

Antall barn med hjelpetiltak pr. 31.12. 
(KOSTRA) 

184 126 128 84 

Herav på ettervern (fagsystem) 9 19 15 22 

Herav nye barn på ettervern (fagsystem) 6 10 5 2 

Antall barn under omsorg (KOSTRA)*** 58 55 51 58 

Herav nye omsorgsovertakelser 
(fagsystem) 

11 11 7 2 

*Det er i tillegg jobbet med flere systemsaker enn de som er formelt henvist i 2020. Pr. 31.12.2020 er det 696 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.  
****Antall meldinger for 2020 inkluderer også meldinger som er henlagt pga. tiltak og meldinger i pågående undersøkelser. 

 
Effekter av koronasituasjon 

• Barselbesøk av jordmor og nyfødtbesøk av helsesykepleier har blitt utført som konsultasjon på 
helsestasjonen. I en periode ble det delvis utført hjemme til risikoutsatte. 

• Ordinære konsultasjoner i svangerskapsomsorg og helsestasjon gjennomføres inne på helsestasjonene 
med smitteverntiltak. 

• Helsestasjon for ungdom har en periode vært stengt. Timebestilling ble innført ved gjenåpning og resten 
av året.  

• Ansatte ved helsestasjon og skolehelsetjenesten har bidratt med å drifte koronatelefon, 
smitteoppsporing, smittetesting i vårperioden med nedstenging. En ansatt har bidratt med overordnet 
vaksinasjonsplanlegging for kommunen. 

• Ved gjenåpning av skoler og barnehager i mai/juni ble det en økning i nye bekymringsmeldinger til 
barnevernet.  

• Koronasituasjonen på våren førte til stort etterslep i PP-tjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten og 
merbelastninger på de ansatte utover høsten.  

• Barneverntjenesten har tatt i bruk andre arenaer for samtaler og observasjoner med familier.  

• Mulighet for hjemmekontor, tatt i bruk ulike digitale plattformer og nye måter å jobbe på. Størstedelen av 
møtevirksomheten har foregått via digitale plattformer. 

 
Arbeidsnærvær 
Arbeidsnærværet har økt med 3,3 prosentpoeng sammenlignet med 2019. Dette kan sees i sammenheng med 
koronasituasjonen gjennom generell redusert smittespredning og økt bruk av hjemmekontor. Sammenlignet 
med ØR 2 for 2020 har arbeidsnærværet sunket med 0,6 prosentpoeng. Når det gjelder arbeidsnærvær i 
barneverntjenesten har dette økt med 4,5 prosentpoeng fra 2019 (89,7 i 2020 mot 85,2 i 2019).  
 
Kompetanseutvikling 
PP-tjenesten:  
Samtlige ansatte har deltatt på relevante kurs opp mot tjenestens behov for økt kompetanse innen spesifikke 
fagområder. Avdelingsleder har gjennomført lederopplæring i regi av KS. 
 
Helsestasjonstjenesten:  
Tre ansatte er i helsesykepleierutdanning. To ansatte har fullført NBO sertifisering (Newborn Behavioral 
Observation) samspill hos spedbarn og foresatte. Alle ansatte har deltatt på felles Vaksine- og 
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Smitteverndager arrangert av FHI. Ansatte har også deltatt på relevante kurs opp mot tjenestens behov for økt 
kompetanse. Avdelingsleder har gjennomført lederopplæring i regi av KS. 
 
Barneverntjenesten:  
En familiekonsulent har påbegynt videreutdanning i «Krise- og traumeforståelse», og en familiekonsulent har 
påbegynt videreutdanning i «Samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner». Barnevernleder 
og to teamkoordinatorer har deltatt på kursrekke for barnevernledelse i regi av KS. Omsorgsteamet i 
barnevernet samarbeider med Stillasbyggerne i et interkommunalt prosjekt på Øvre Romerike, samt 
traumebasert omsorgsprosjekt gjennom BUFDIR. Flere ansatte har deltatt på relevante kurs opp mot 
tjenestens behov for økt kompetanse. 
 
Digitalisering 
Fullelektronisk fagsystem for PP-tjenesten er tatt i bruk fra mai 2020 og fullelektronisk arkivløsning for 
helsestasjonstjenesten er innført fra juni 2020. 
Barneverntjenesten er nå fullelektronisk med svar ut/inn funksjon. 
 
Vakanser  

Vakanser/langtidsfravær 31.12.2020   Årsverk 

Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett + 64,6 

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 64,6 

Langtidsfravær/sykmeldinger/permisjoner + 10,1 

Sum vakanser/langtidsfravær etc. = 10,1 

Dekket opp ved:   4,5 

Egne vikarer - 4,5 

Kjøp av vikartjenester - 0 

Overtid -  

Årsverk uten bemanning = 5,6 

 
Kommentar:  
Fraværet har variert gjennom året. Tabellen viser øyeblikksbilde ved årsskiftet. Det har gjennom året vært 
overtid i virksomheten ifm. smittesporing/koronaarbeid og akuttarbeid i barnevern. Det er vanskelig å få inn 
vikar ved vakanser og sykefravær på helsestasjonen/skolehelsetjenesten og i barneverntjenesten. 
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3.6 Helse og bistand 
 

Økonomi 
 

 
 
Kommentarer økonomi 
Helse og bistand har budsjettbalanse pr. 31.12.2020. Merutgifter korona utgjør 1,9 mill. Korrigert for 
koronautgifter har virksomheten et mindreforbruk. 
 
Merinntekter skyldes blant annet refusjon fra Ahus, men samtidig er andre inntekter redusert som følge av 
stengte tilbud på grunn av korona. Det er også mottatt øremerkede tilskuddsmidler, blant annet til 
matutdeling/aktivitetstilbud (korona), kommunalt rusarbeid og folkehelsemidler. Ubrukte inntekter har blitt 
avsatt på fond.  
 
To tjenesteområder har merforbruk lønn som følge av at flere eldre og somatisk syke brukere har hatt økt 
tjenestebehov. Det har også vært økt brukerbehov på grunn av smitteverntiltak som følge av korona. For å 
ivareta avstandsregler, må det tilbys individuell oppfølging som følge av at brukerne er i risikogruppa og ikke 
kan benytte ordinært dagaktivitetstilbud. Det er også økt behov for bemanning i boliger fordi varig 
tilrettelagte arbeidsplasser ikke har vært tilgjengelig for alle brukere gjennom hele året. Noen områder har 
hatt mindreforbruk lønn som skyldes vakante stillinger som det har vært krevende å rekruttere til, herunder 
stillinger innenfor saksbehandling og rus og psykisk helse. De vakante stillingene har medført lengre 
saksbehandlingstid og ventetid på tjenester. 
 
Det er merforbruk på driftstilskudd til selvstendige næringsdrivende fysioterapeuter og merforbruk IKT 
lisenser som følge av endret utgiftsfordeling mellom DGI og underleverandører, samt innkjøp av medisinsk 
utstyr. Virksomheten har samtidig redusert andre innkjøp, noe som medførte mindreforbruk totalt sett på 
andre driftsutgifter.  
 
Avsetninger/bruk av fond gjelder øremerkede midler.  
 
Endringer fra opprinnelig til revidert budsjett 
Revidert budsjett har økt med 3,5 mill. fra opprinnelig budsjett som følge av redusert refusjon 
ressurskrevende tjenester, ny leverandør, økt kostnad for bo- og omsorgstjenester og merutgifter knyttet til 
korona.  
 
 

Måltavle 
 

Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2018 
Resultat 

2019 
Mål 2020 

Status pr. 
31.12.2020 

Kommentar 

Innbyggerne i Eidsvoll skal oppleve god livskvalitet, sosial rettferdighet og gode muligheter for utdanning og utvikling 

Antall frivillige 
aktivitetsvenner (demens) 

Manuell telling 14 19  16 14 
Ikke oppnådd. Utfordrende å 
knytte til flere kontakter under 
covid-19. 

Antall selvhjelpsgrupper Manuell telling 4  3 5 4 
Ikke oppnådd. Begrenset 
innsats pga. covid-19  

Helse og bistand
Regnskap 

2020

Rev.bud. 

2020 Avvik i kr.

Forbruk i 

%

Oppr. budsj. 

2020

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -35 913 -34 379 -1 534 104 % -23 313 -34 649

Lønn/sosiale utg. 185 894 185 449 445 100 % 171 269 175 183

Andre driftsutgifter 31 886 32 110 -224 99 % 30 778 31 409

Brutto driftsresultat 181 867 183 180 -1 313 99 % 178 734 171 943

Netto finans/avsetninger 526 -908 1 434 -58 % 0 208

Mer-/mindreforbruk 182 392 182 272 121 100 % 178 734 172 151
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Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2018 
Resultat 

2019 
Mål 2020 

Status pr. 
31.12.2020 

Kommentar 

Antall deltakere 
mestringstilbud i grupper 

Statistikk fagsystem 133  155 
164 

deltakere/18 
kurs 

119 
deltagere/ 
13 grupper 

Ikke oppnådd. En rekke 
gruppetilbud ble ikke iverksatt 
pga. covid-19. Flere 
gruppetilbud har vært pausert 
i løpet av året. 

Antall brukere fulgt opp av 
hverdagsrehabiliteringsteam 

Statistikk fagsystem    51 60 91 
Målet er nådd til tross for at 
teamet har vært omdisponert 
store deler av året. 

Antall brukere psykisk 
helsetilbud på Friskliv- og 
mestringssenteret 

Statistikk fagsystem     130 96 

Ikke oppnådd. 96 av totalt 198 
deltagere. Manuell telling. 
Færre deltakere grunnet covid-
19.   

Antall brukere IMR: Illness 
management recovery 
(mestre psykisk lidelse) 

Statistikk fagsystem 26  21 24 21 
Oppnådd. Har ikke vært større 
etterspørsel. 

Antall brukere fulgt opp ved 
FIT: Feedbak informerte 
tjenester (større 
brukermedvirkning) 

Statistikk fagsystem 126  449 350 415   Oppnådd 

Antall brukere, tidlig 
intervensjon, i samarbeid 
med politi 

Statistikk fagsystem    2 10 0 
Ikke oppnådd. Ingen 
forespørsel, mer aktuelt for 
ungdom. 

Antall brukere i samarbeid 
med NAV ungdomsteam 

Statistikk fagsystem 55  52 50 22 
Ikke oppnådd. Redusert som 
følge av pandemien, NAV 
personell omdisponert. 

Brukertilfredshet 
rusavhengige/psykisk syke 

Brukerundersøkelse -  3,5 3,8  Skal gjennomføres i 2021 

Brukertilfredshet fysio- og 
ergoterapi 

Brukerundersøkelse -  5 5  Skal gjennomføres i 2021 

Brukertilfredshet 
utviklingshemmede 

Brukerundersøkelse -  4,7 4,8  Skal gjennomføres i 2021 

Antall plasser arbeids- og 
aktivitetstilbud 

Manuell telling 108  119 118 119 Oppnådd 

Antall besøkende 
Myldreklubben 

Manuell telling 25   30 28 30 
Stengt fra 13. mars pga. covid-
19. 

Antall deltakere gatefotball 
for rusavhengige 

Statistikk fagsystem   13  12 15  Oppnådd 

Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er åpen, utviklingsorientert og fleksibel. Kommunen skal fremstå som en attraktiv 
arbeidsplass 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær registrert i 
økonomisystem 

91,0 % 91,1 %  91,0 % 90,1 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat medarbeider-
undersøkelse 

4,4  4,4 4,2 4,4 Oppnådd 

Andel fagarbeidere eller 
høyere utdanning 

Årsverk ufaglært/sum 
årsverk faste ansatte 

Nytt mål  85,9 % 91,0 % 87,7 % 
Ikke oppnådd, men økning fra 
2019 

Andel årsverk med 
høyskoleutdanning 

Årsverk høyskole/alle faste 
årsverk 

28,5 %  31 % 35,0 % 32,8 % 
Ikke oppnådd, men økning fra 
2019 

Andel ufrivillig deltid 

Antall fast ansatte oppgitt 
ufrivillig deltid i 
spørreundersøkelse/ antall 
fast ansatte 

7,2 % 13,7 % Under 10 % 10,8 % 

Ikke oppnådd 
*40 ansatte med ufrivillig 
deltid, 21 ansatte har fått økt 
stilling gjennom året 

Økonomi og ressursutnyttelse 

%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -1,9 % 1,3 %  
Mindre enn 

+/- 1 % 
0,1 % 
-1,0 % 

Oppnådd 
Avvik eks. merutgifter korona 

Bruk av e-handelssystem - 
andel kjøp på e-
handelsplattform 

Økonomisystem 74,0 %  91,1 % 90,0 % 83,4 % Ikke oppnådd 

*Virksomheten har økt stillinger som følge av økt brukerbehov på flere ulike tjenestesteder. Dette gir kun små økninger i 
stillingsprosenter, ofte knyttet til helger og kvelder. Det gir dermed ikke rom for hele stillinger dersom Arbeidsmiljølovens 
bestemmelser skal imøtekommes. Noen deltidsansatte ønsker ikke ulike arbeidssteder og vil da vente på fast økning på samme sted. 
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Kort oppsummert etter 2020 
 
Tiltak fra handlingsplanen 

• Virksomheten har gjennomført effektiviseringstiltak og innsparinger ved flere avdelinger tilsvarende 1,7 
mill. Dette er benyttet til driftsutgifter og 1,2 årsverk ved andre avdelinger/arbeidssteder. Ved endrede 
tjenestebehov er budsjettmidler overført og følger bruker i overføringer mellom avdelinger.  

• I Ambulerende miljøarbeid er 403 % stilling for å imøtekomme økte brukerbehov knyttet til ti ungdommer 
med omfattende enkeltvedtak delvis tilsatt. Det er fortsatt vakante helgestillinger, de er lyst ut flere 
ganger. På grunn av krav til fagkompetanse er dette krevende stillinger å rekruttere til.   

• Turnus er tilpasset og iverksatt for 310 % stilling i Aktivitet og bistand knyttet til omfattende enkeltvedtak i 
bolig og avlastningstilbud til ungdom med kapittel 9 vedtak (bruk av tvang og makt). Flere ansatte har fått 
økt stilling. Noen vakante helgestillinger er utfordrende å få besatt, og det har vært flere runder med 
utlysninger. 

• I Aktivitet og bistand er 223,3 % stilling knyttet til brukerbehov for eldre og somatisk syke beboere 
iverksatt i grunnturnus og alle stillinger er besatt.  

• Innen Avlastning er ikke 150 % stilling til økt ressursbehov knyttet til nye barn fullt ut tilsatt da noen av 
vedtakene ble iverksatt sent på året. Stillingene lyses ut snarlig. 

• Servicetekniker i 50 % stilling knyttet til mottak og utlevering av hjelpemidler er tilsatt. 

• Ny lovpålagt oppgave om krav til utdeling av brukerutstyr for rusavhengige er iverksatt. Inventar er 
innkjøpt og bilgodtgjøring og HMS-tilpasning er iverksatt.  

• Alarm, videoovervåking og sikkerkrav ovenfor personalet er iverksatt og fungerer svært godt. 

• VTA plass (enkeltvedtak om varig tilrettelagt arbeid) for to brukere er iverksatt. 

• Refusjon ressurskrevende tjenester ble ikke økt som anslått i opprinnelig budsjett grunnet endringer i 
brukerbehov og tilbud.   

• Tilbud om behandling for voldsutøvere fra stiftelsen Alternativ til vold er sagt opp og utføres i det 
ordinære tjenesteapparat i kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. To ansatte har startet 
særskilt utdanning for behandling av voldsutøvere for å styrke det kommunale tilbudet, det planlegges 
ytterligere to i 2021. 

 
Tjenester  

Type tjeneste 2016 2017 2018 2019 2020 

Antall individuelle tilbud om fysio- og ergoterapi  
1 214 1 264 1 367 1 484 *1 428 

Antall tekniske hjelpemidler utlevert/innlevert 6 611 6 387 8 179 6 134 **7 167 

Antall vedtak/pasienter med behandlingstilbud psykisk helse/rus 
 

614 
(herav 

118 
avslag) 

448 
(herav 64 

avslag) 

431 (68 
avslag) 

534 
(herav 

60 
avslag) 

574 
(herav 

112 
avslag) 

Antall individuelle vedtak om praktisk bistand: miljøarbeid, rus/psyk 
og funksjonshemmede 

261 
(herav 5 
avslag) 

248 
(herav 4 
avslag) 

206 (5 
avslag) 

215 
(herav 6 
avslag) 

242 (herav 
5 avslag) 

Antall vedtak om bruk av tvang etter HOL kap. 9  4 6 5 5 

* Under pandemien har flere av tilbudene om helsetjenester i hjemmet hatt betydelig større omfang enn normalt pga. 
reduserte institusjonsinnleggelser og forebyggende grupper. 
**Tallet er kun basert på utlevering og innlevering av hjelpemidler. Tjenesten har i tillegg mange oppdrag knyttet til 
montering og repprasjon av hjelpemidler, elektroniske dørlåser og digitale trygghetsalarmer.  

 
Effekter av koronasituasjon 
En rekke tilbud ble i mars stengt i tråd med statlige myndigheters anbefalinger. Dette ble fra flere 
brukergrupper kritisert og savnet da mange opplever å ha sterkt behov for tilbudene, spesielt åpne 
lavterskeltilbud. Utover høsten med nye nedstengninger har en tilstrebet å holde det meste åpent med 
begrensninger ift. smittevern. Flere gruppetilbud har i løpet av året vært stengt eller ikke iverksatt, det har 
ført til økt pågang på individuelle tjenester. Stengte dag- og aktivitetstilbud har ført til reduserte muligheter 
for aktivitet, selv om mange har fått individuelle tilrettelegginger. En erfarer at flere brukere har opplevd 
funksjonsfall som følge av mindre sosialt samvær, opphør av faste rutiner og reduserte gruppetilbud. Flere 
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tjenester har som følge av dette økt pågang. Mange ansatte har vært omplassert til nye oppgaver og 
målgrupper som følge av alternative tjenestetilbud og nye covid-19 oppgaver. En rekke kurs og opplæringer er 
ikke gjennomført som ønsket på grunn av avstandsregler/smittevernregler og mangel på store lokaler.  
 
Arbeidsnærvær  
Virksomheten har et arbeidsnærvær på 90,1 %. Det er økning i korttidsfraværet noe som i all hovedsak skyldes 
covid-19 med karantene, isolasjon ved utbrudd og fravær som følge av milde symptomer. Virksomheten har 
stabilt høyt langtidsfravær. To avdelinger deltar i NAV innsatsteam, men arbeidet er noe forsinket pga. 
pandemien. Langtidsfraværet er knyttet til ansatte i alle avdelinger med kroniske sykdommer. Det er flere 
tilretteleggingstiltak og ledere søker bistand fra både personal, NAV arbeidslivssenter og bedriftshelsetjeneste 
for å kvalitetssikre den individuelle sykefraværsoppfølgingen. Ved enkelte tjenestesteder har ansatte uttrykt 
at fraværet skyldes belastninger i arbeidet knyttet til krevende brukeroppfølging. 
 
Kompetanseutvikling  
Virksomheten har hatt 18 faste ansatte i ulike utdanningsløp, tre på grunnutdanninger fagarbeider/høyskole 
og 15 på ulike relevante videreutdanninger. Fire ansatte har fullført sine utdanningsløp.  
 
Flere av de faste kursene er ikke gjennomført som planlagt pga. pandemien, men det er gjort en betydelig 
innsats for å opprettholde krav til lovpålagt opplæring og veiledning, til tross for begrensinger med 
smitteverntiltak. Recovery, FIT-opplæring, konflikthåndtering, sikkerhetskurs, legemiddelkurs og kapittel 9 
kurs/veiledning er gjennomført. 
 
Digitalisering  
Virksomheten har anskaffet utstyr og innført skanning av dokumenter i fagsystemet CosDoc. Avd. rus og 
psykisk helse har vært pilot i VisibaCare, digital oppfølging innenfor psykisk helse ved videokonsultasjon og 
samarbeidsmøter. Ambulerende miljøarbeid har tatt i bruk Norsk helsenett/Join med full brukertilgang. Begge 
plattformene sikrer digital samhandling med spesialisthelsetjenesten og pasienten. Elektronisk individuell plan 
er innført for noen år tilbake, men dette er krevende da flere samarbeidspartnere ikke ønsker delta, noe som 
begrenser brukergrensesnittet. Flere ansatte har blitt tildelt hjemmekontorløsning med tilgang til fagsystemet 
for å ivareta smittevernet når mange ansatte deler kontorer. Helse og bistand deltok i pilot ifm. nytt 
personalsystem, EveryOne. 
 
Vakanser  

Vakanser/langtidsfravær pr. 31.12.2020   Årsverk 

Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett + 220,2 

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 211,2 

 Langtidsfravær/sykmeldinger/permisjoner + 12 

Sum vakanser/langtidsfravær etc. = 
 

21 

Dekket opp ved:    

Egne vikarer - 16,7 

Kjøp av vikartjenester - 0 

Overtid - 2,1 

Årsverk uten bemanning = 2,2 

 
Kommentar:  
Fraværet har variert gjennom året. Tabellen viser øyeblikksbilde ved årsskiftet. Et par årsverk er gjennom året 
ikke dekket opp som følge av manglende kvalifisert personell tilgjengelig, personell er heller ikke tilgjengelig 
hos vikarbyrå. Oppgavene er ivaretatt som merarbeid for ledere og annet personell, det fører til økt 
arbeidspress og noe lenger saksbehandlingstid. Årsverkene er fordelt på flere avdelinger. De ni vakante 
årsverkene er to vernepleierstillinger og resten er små helgestillinger ved flere tjenestesteder, disse er 
krevende å rekruttere til og har vært vakante gjennom året. 
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3.7 Hjemmebaserte tjenester 
 

Økonomi 
 

 
 
Kommentarer økonomi 
Hjemmebaserte tjenester har et totalt mindreforbruk på 3,9 mill. pr. 31.12.2020. Før avsetning til 
disposisjonsfond innenfor kommunedirektørens fullmakter var det et mindreforbruk på 4,2 mill. Merutgifter 
korona utgjør 1,2 mill.  
 
Andre driftsutgifter er 3,9 mill. lavere enn budsjett, noe som skyldes lavere kjøp av tjenester til brukere med 
behov for særlig ressurskrevende tjenester, hovedsakelig brukerstyrt personlig assistent (BPA). 
Tjenesteleverandøren hadde rekrutteringsutfordringer som følge av korona. I enkelte tilfeller har brukerne i 
dialog med familie og sosialt nettverk fått dekket sine behov for bistand. 
 
Lavere utgifter til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester har medført at driftsinntektene er lavere 
enn forutsatt i budsjettet på grunn av lavere refusjonsinntekter til de samme brukerne. 
 
Mindreutgifter på lønnsområdet skyldes i hovedsak rekrutteringsutfordringer, både innenfor ordinær 
turnus/drift og i vurderingsteam. Trygghetssykepleierstilling var vakant i elleve måneder og ble besatt 
1.12.2020. Det har vært tre sykepleierstillinger på natt som har vært besatt av helsefagarbeidere. I spesielt 3. 
tertial ble bemanningen redusert til et minimumsnivå ved økt fravær som følge av korona og utfordringer 
knyttet til å rekruttere vikarer. Koronafraværet ga også økte refusjonsinntekter som ikke ble benyttet til 
vikarer. Kompetansebehovet har delvis blitt dekket ved overtid og forskjøvne vakter. Vakansene har også 
medført etterslep på oppfølging knyttet til administrative rutiner og fagutvikling. 
 
Det er avsatt 0,25 mill. til disposisjonsfond innenfor bevilget ramme og økonomireglementet ifm. forventede 
ekstrautgifter til ny turnus og arbeidsplaner ved deling av distrikt nord.   
 
Endringer fra opprinnelig til revidert budsjett 
Det er en økning fra opprinnelig til revidert budsjett på 7,7 mill. HBT har gjennom året fått tilført 500 % 
sykepleier og 400 % helsefagarbeider med 3,9 mill. i tillegg til dekning av merforbruk lønn og kjøpevikarer inkl. 
korona med 2,9 mill. Det er også justert for særlig ressurskrevende tjenester og omsorgslønn. 

 
 
Måltavle 
 

Måleparameter Målemetode Resultat 2018 Resultat 2019 Mål 2020 
Status pr. 

31.12.2020 
Kommentar 

Innbyggerne i Eidsvoll skal oppleve god livskvalitet, sosial rettferdighet og gode muligheter for utdanning og utvikling 

Antall brukere med 
kartlegging av 
fysisk/kognitiv 
funksjon, minimum 
en gang pr. år 

Antall registreringer i 
fagsystemet 

100 % Ikke målt  100 % 100 % Alle brukere blir kartlagt. 

Hjemmebaserte tjenester
Regnskap 

2020

Rev.bud. 

2020 Avvik i kr.

Forbruk i 

%

Oppr. budsj. 

2020

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -17 126 -19 089 1 963 90 % -10 380 -16 638

Lønn/sosiale utg. 99 696 101 928 -2 232 98 % 96 765 92 130

Andre driftsutgifter 34 350 38 251 -3 901 90 % 27 037 32 315

Brutto driftsresultat 116 920 121 090 -4 170 97 % 113 421 107 807

Netto finans/avsetninger 268 0 268    -       0 535

Mer-/mindreforbruk 117 188 121 090 -3 902 97 % 113 421 108 342
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Måleparameter Målemetode Resultat 2018 Resultat 2019 Mål 2020 
Status pr. 

31.12.2020 
Kommentar 

Andel brukere over 
80 år som får 
hjemmetjenester 

KOSTRA 69,3 % 67,8 %  70 % 69 % 
Ikke oppnådd, men forbedring 
fra 2019  

Brukertilfredshet 
målt ved 
brukerundersøkelse 
(2018) 

Innbygger-
undersøkelse 

Ikke gjennom-
ført i 2018 

Ikke 
gjennomført i 

2019 
4,1  Foreløpig utsatt til 2021. 

Primærkontakter til 
brukere med 
omfattende behov 
(IPLOS-score >4) 

Registreringer i 
fagsystemet – brukere 
med primærkontakt/ 
brukere med 
omfattende behov 

Ikke kartlagt Ikke kartlagt 100 % 0 % 

Registreringene ble påbegynt 
høsten 2020 som følge 
utfordringer knyttet til korona 
og bemanningssituasjonen. 
Arbeidet er prioritert i 2021. 

Antall brukere fulgt 
opp av hverdagsreha-
biliteringsteam 

Statistikk fagsystem 8 51 60 91 

Oppfylt. Målet er nådd til 
tross for at teamet har vært 
omdisponert store deler av 
året. 

Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er åpen, utviklingsorientert og fleksibel. Kommunen skal fremstå som en attraktiv 
arbeidsplass 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær registrert i 
økonomisystem 

86,4 % 85,7 % 91,0 % 86,4 % Ikke oppnådd 

Medarbeider-
tilfredshet 

Resultat medarbeider-
undersøkelse 

4,1 3,9 4,2 4,2 Oppnådd 

Andel sykepleiere av 
alle faste ansatte – 
årsverk 

Rapport lønnssystem 29,0 % 31,8 % 46,0 % 35,6 % 
Ikke oppnådd, men forbedring 
fra 2019 

Videreutdanning 
sykepleiere 

Rapport lønnssystem   20,8 % 27,0 % 22,7 % 
Ikke oppnådd, men forbedring 
fra 2019 

Økonomi og ressursutnyttelse 

%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -0,3 % -0,7 % 
Mindre enn +/- 

1 % 
-3,2 % 
-4,2 % 

Ikke oppnådd 
Avvik eks. merutgifter korona 

Bruk av e-
handelssystem - 
andel kjøp på e-
handelsplattform 

Økonomisystem 25,5 % 29,0 % 90,0 % 46,4 % Ikke oppnådd 

 

 
Kort oppsummert etter 2020 
 
Tiltak fra handlingsplanen 

• Ansettelse av 650 % sykepleiere har ikke vært mulig å gjennomføre i 2020 da det ikke har vært nok søkere 
til stillingene. Behovet har i noen grad blitt dekket av helsefagarbeidere. Stillingene er lyst ut tre ganger i 
2020. 

• Trygghetssykepleier ble besatt i desember 2020 etter rekrutteringsutfordringer.  

• Det er brukt vikarbyrå deler av tiden for å dekke opp 300 % sykepleier sør i tildelt i økonomisk rapport 1. 

• 200 % sykepleier og 400 % helsefagarbeider tildelt i økonomisk rapport 2 er delvis dekket ved bruk av 
assistenter, overtid og forskyvninger av vakter. 

 
Tjenester 
Hjemmebaserte tjenester har hatt en gjennomgang av mottakere av hjemmesykepleie i juni 2020. På dette 
tidspunktet var det totalt 531 brukere av hjemmesykepleie i Eidsvoll kommune. Antall tjenestemottakere gir 
et begrenset bilde da det er store variasjoner i omfanget av tjenester til de ulike brukerne og behovet kan 
variere gjennom året.  
 
Kommunen har et mål om at flere skal motta tjenester i hjemmet for å redusere bruk av institusjonsplasser. 
Tidlig utskrivning fra sykehus og en oppgaveforskyving mellom spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenester 
bidrar til behov for økte ressurser. Det er en økning i oppgaver som ikke er direkte pasientkontakt som 
omfatter behandling av søknader og andre henvendelser, kommunikasjon på e-meldinger med fastleger, 
sykehus og andre behandlere, samt annet tverrfaglig samarbeid. Folkehelseprofilen viser at det er mange 
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innbyggere med kroniske sykdommer, og det er en særlig økning av gruppen kreftpasienter som skal ha 
hjemmebasert omsorg.  
 
Kravet til dokumentasjon, rutinebeskrivelser og utarbeidelse av skriftlige prosedyrer er høyt. Dette er 
utfordrende i en situasjon med økt trykk på pasientrelatert arbeid og knapphet på fagpersonell.   
 
Hjemmebaserte tjenester administrerer i tillegg til hjemmesykepleie, hjemmehjelp/praktisk bistand (226 
mottakere), brukerstyrt personlig assistent (BPA) (18 mottakere), omsorgslønn og tildeling av omsorgsboliger.   
 
Kreftkoordinator har fulgt opp 115 pasienter, hvorav 60 ny-henviste. Det er flere unge pasienter blant de 
henviste.  
 
Demenskoordinator har fulgt opp 139 brukere med pårørende, av disse er 55 nye henvisninger. Det er flere 
brukere under 65 år. Koordinator har ansvar for gjennomføring av demensomsorgens ABC. Pårørendeskole er 
gjennomført høsten 2020 med 23 deltakere. Det er utarbeidet et nasjonalt demenskart som viser økt behov 
for demensomsorg fremover. 
 
Effekter av koronasituasjon 

• Virksomheten har gjennom året skjøvet på oppgaver knyttet til fagutvikling og kvalitetsarbeid som følge av 
koronarestriksjoner og plassmangel ved ombygging.   

• Ledelsesressursene har i hovedsak vært prioritert til koronarelaterte oppgaver som tiltak, forebygging og 
risikovurderinger. Arenaer for samhandling mellom ansatte og ledelse har vært redusert, noe som kan ha 
påvirket sykefravær og teamfølelsen. 

• Bilbruk har økt da de ansatte ikke kan kjøre to i bilene. Som følge av bruk av elbiler har dette ikke medført 
økte driftsutgifter. 

• Bemanningsutfordringer som følge av karantene og fravær ved milde luftveissymptomer. 

• Tidkrevende hygienetiltak som vask/desinfisering av biler og utstyr. 

• Testing av hjemmetjenestens brukere. 

• Begrensninger på korttidsplasser, dagavdeling og avlastningsplasser har medført et større 
koordineringsarbeid. 

 
Arbeidsnærvær 
Målet for arbeidsnærvær er ikke oppnådd i 2020, men før koronasituasjonen hadde virksomheten en positiv 
utvikling, og arbeidsnærværet er høyere enn året før. Hovedårsaken til utviklingen er koronarelatert da milde 
luftveissymptomer utløser fravær i tillegg til karantenetiltak etc. Knappe ledelsesressurser og samhandling 
antas også å ha påvirket nærværsutvikling. 
 

31.12.2019 30.4.2020 31.8.2020 31.12.2020 

85,7 % 89,0 % 87,6 % 86,4 % 

  
Kompetanseutvikling 
En helsefagarbeider er i etterutdanning psykiatri og en i rehabilitering. Tre fagarbeidere er i 
sykepleierutdanning. En sykepleier har avsluttet etterutdanning i helserett. To assistenter avsluttet 
helsefagarbeiderutdanning og en assistent er i helsefagarbeiderutdanning. En sykepleier innen kreftomsorg og 
en helsefagarbeider i demensomsorg har avsluttet utdanningen. 
 
16 ansatte er i gang med kurs i demensomsorgens ABC. 
 
Teamsykepleiere har hatt internundervisning i bl.a. smittevern. Opplæring i smittevern har i hovedsak blitt 
gjennomført digitalt.  
 
Digitalisering 
Medisindispensere fra Evondos er tatt i bruk hos fem brukere i tillegg til opplæringsdispenser. 
Tjenestebehovet vil kunne reduseres først etter noe tids bruk, effekter forventes å komme i 2021. 
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Bruk av digitale hjelpemidler pr. 31.12.2020: 

• 321 trygghetsalarmer. 

• 338 elektriske dørlåser. 

• 60 nettbrett i bruk. 
 
Vakanser  

Vakanser/langtidsfravær pr. 31.12.2020   Årsverk 

Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett og 
ØR1/ØR2 + 

133,9 

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 105,3 

Langtidsfravær/sykmeldinger/permisjoner + 23,5 

Sum vakanser/langtidsfravær etc. = 52,1 

Dekket opp ved:    

Egne vikarer (inkl. korttidsfravær) - 38,5 

Kjøp av vikartjenester - 8 

Overtid - 5,3 

Årsverk uten bemanning = 0,3 

 
Kommentar: Fraværet har variert gjennom året. Tabellen viser øyeblikksbilde ved årsskiftet. Tabellen over 
hensyntar langtidsfravær. I en måned var det på ett distrikt over to månedsverk fravær i egenmeldinger. 
 



Side 75 
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2020 

 

 
 

3.8 Eidsvoll helse- og omsorgssenter 
 

Økonomi 
 

 
 
Kommentarer økonomi  
Eidsvoll helse- og omsorgssenter (EHO) har et merforbruk på 1,7 mill. pr. 31.12.2020. Merutgifter korona 
utgjør 3,1 mill. Korrigert for koronautgifter har EHO et mindreforbruk. 
 
Merinntekter i forhold til revidert budsjett skyldes for en stor del etteroppgjør for egenbetaling etter 
ligningsoppgjør i 2019. Statlig refusjon for koronatesting og høyere tilskudd til kompetanseutvikling enn 
forutsatt har også medført inntekter utover revidert budsjett. 
 
På utgiftssiden er det spesielt merutgifter knyttet til koronasituasjonen som har ført til et merforbruk i 3. 
tertial. Isolert sett er det et mindreforbruk på kjøp av sykehjemsplasser på 0,7 mill. Antall plasser er redusert 
fra 15 pr. 1.1.2020 til fem pr. 31.12.2020, men enkelte brukere har mer omfattende tjenestetilbud samt at 
brukere som fyller 67 år mister refusjon særlig ressurskrevende tjenester. I gjennomsnitt ble det til enhver tid 
kjøpt 12 til 13 private sykehjemsplasser (rammeavtale).  
 
Endring fra opprinnelig til revidert budsjett 
Revidert budsjett har økt med 17,2 mill. fra opprinnelig budsjett. Behovet for budsjettjusteringer var 
hovedsakelig knyttet til følgende forhold: 

• Stort behov for inntak av ekstrahjelp knyttet til pasientsituasjonen. 

• Betydelige rekrutteringsutfordringer som har medført dyre vikarløsninger (overtid, forskjøvet arbeidstid 
og bruk av vikarbyrå). 

• Merutgifter knyttet til koronasituasjonen (herunder behov for styrking av legevakt, bemanning av 
smittevernavdeling, ansatte i karantene, innkjøp av smittevernutstyr og utgifter knyttet til luftveisklinikk 
som har blitt belastet virksomheten). Koronarelaterte utgifter i 1. og 2. tertial utgjorde 4,2 mill. 

• Sviktende budsjettforutsetninger som manglende tilskudd fra Helsedirektoratet og ikke realiserbar 
innsparing vikarutgifter. 

 

 
Måltavle 
 

Måleparameter Målemetode 
Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Mål 2020 
Status pr. 

31.12.2020 
Kommentar 

Innbyggerne i Eidsvoll skal oppleve god livskvalitet, sosial rettferdighet og gode muligheter for utdanning og utvikling 

Antall korttidsplasser 
Registrering av faktisk 
antall, gj.snitt pr. mnd. 

24 25 28 25 Ikke oppnådd 

Antall rehabiliteringsplasser 
Registrering av faktisk 
antall, gj.snitt pr. mnd. 

4 6 8 6 Ikke oppnådd 

Antall særskilt tilrettelagte 
plasser til demente 

Registrering av faktisk 
antall, gj.snitt pr. mnd. 

60 60 38 38 Oppnådd 

Kjøp av sykehjemsplasser 
Registrering av faktisk 
gj.snitt 

21 24 15 12 Oppnådd, 5 ved årets slutt. 

Brukertilfredshet målt ved 
brukerundersøkelse 

Resultat av undersøkelse, 
skala 1-5 

Ikke målt Ikke målt 3,7 Ikke målt 
Det tas sikte på 
gjennomføring i 2021 

Eidsvoll helse- og omsorgssenter
Regnskap 

2020

Rev.bud. 

2020 Avvik i kr.

Forbruk i 

%

Oppr. budsj. 

2020

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -49 237 -47 232 -2 005 104 % -30 920 -43 457

Lønn/sosiale utg. 199 690 197 271 2 419 101 % 171 956 179 790

Andre driftsutgifter 42 125 41 149 977 102 % 32 997 51 397

Brutto driftsresultat 192 579 191 188 1 391 101 % 174 032 187 730

Netto finans/avsetninger 278 0 278    -       0 -744

Mer-/mindreforbruk 192 857 191 188 1 669 101 % 174 032 186 986
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Måleparameter Målemetode 
Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Mål 2020 
Status pr. 

31.12.2020 
Kommentar 

Antall brukere dagsenter 
Vedtak gjennom 
året/KOSTRA 

54 65 60 69 

Oppnådd. Deler av året 
stengt eller redusert drift (50 
brukere) pga. korona-
situasjonen. 

Oppfyllelse av krav til 
livsgledehjem (9 kriterier) 

Antall kriterier for 
sertifisering som er oppfylt 

Nytt mål 2  9 
Delvis 

oppfylt 
Sertifisert som Livsgledehjem 
11.2.2021 

Andel innbyggere i institusjon 
eller heldøgns omsorg 80 år og 
over 

KOSTRA 20 % 19 %  18 % 16,5 % Oppnådd 

Andel av beboere på sykehjem 
på 67 år og eldre som har fått 
kartlagt sin ernæringsstatus i 
løpet av siste 12 måneder. 

Helsedirektoratet/ IPLOS 29,7 %  52,2 %  100 %  Nøkkeltall ikke publisert 

Antall ansatte med gjennomført 
opplæring ernæring 

Antall ansatte med 
opplæring pr år/totalt antall 
ansatte 

Ikke 
gjennom-
ført 

0 % 50 % 0 % 
Utsatt pga. korona-
situasjonen 

Gj.snittlig antall liggedøgn pr. 
korttidsopphold 

Månedlig statistikk 
fagsystem/KOSTRA 

26   24 22 19,8 Oppnådd 

Andel rehab. pasienter med 
felles rehab. plan ved 
innleggelse 

Antall pas. med plan/totalt 
antall rehab.-pasienter, 
manuell telling i fagsystem 

> 90 % > 95 % 100 % > 95 % Ikke oppnådd 

Antall palliasjonsplasser 
Registrering av faktisk 
antall, gj.snitt pr. mnd. 

0  0 3 0 
Ikke oppnådd. Avventet pga. 
koronasituasjonen. 

Belegg KØH-plasser ift. nasjonalt 
fastsatte liggedøgn pr. år 

Manuell månedlig statistikk 49,0 % 42,0 % 60,0 % 27,4 % 
I perioder svært lite belegg 
på grunn av korona-
situasjonen 

Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er åpen, utviklingsorientert og fleksibel. Kommunen skal fremstå som en 
attraktiv arbeidsplass 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær registrert i 
økonomisystem 

88,8 % 90,2 % 91,0 % 89,2 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat medarbeider-
undersøkelse 

4,2 4,3 4,2 4,4 Oppnådd 

Andel ansatte med 
høyskoleutdanning 

Fast antall årsverk med 
høyskoleutdanning/totalt 
antall årsverk i pleie 

  26,0 % 28,0 % 28,3 % Oppnådd 

Andel ansatte på ufrivillig deltid 
Oppgitt antall i h.t. 
spørreundersøkelse /totalt 
antall ansatte  

3-4 % 12 % < 10 % 12 % Ikke oppnådd 

Økonomi og ressursutnyttelse 

%-avvik på netto budsjettramme Økonomisystem 0,1 % 3,5 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
0,9 % 
-0,7 % 

Oppnådd 
Avvik eks. merutgifter korona 

Bruk av e-handelssystem - andel 
kjøp på e-handelsplattform 

Økonomisystem 53,5 % 37,9 % 90,0 % 23 % Ikke oppnådd 

 
 
Kort oppsummert etter 2020 
 
Tiltak fra handlingsplanen 

• Produksjon og levering av mat til barnehagene fra kjøkkenet på Vilberg helsetun er gjennomført fra august 
2020 som forutsatt. 

• Arbeidet med å få virksomheten sertifisert som Livsgledehjem måtte utsettes noe på grunn av 
koronasituasjonen (virksomheten ble sertifisert Livsgledehjem 11.2.2021).  

• Økning av servicevaktmesterfunksjon tilsvarende 25 % stilling er gjennomført. 

• Innføring av egentransport av brukere til/fra dagavdelingen på Vilberg bosenter er gjennomført, men 
dette ble forsinket med 6-7 måneder. Årsaken er bl.a. korona-situasjonen med stengt 
dagavdeling/redusert tilbud og lang leveringstid på biler. 

• Reduksjon av ordningen med ansvarsvakter på sykehjemmet er gjennomført på to av tre avdelinger 
høsten 2020, ca. 3 måneder senere enn forutsatt. Gjennomføringen har vært avhengig av naturlig avgang i 
helsefagarbeiderstillinger og omgjøring av stillinger til sykepleierstillinger. 

• Redusert vikarbruk har ikke vært mulig å gjennomføre fordi forutsetningen om antall ledige plasser fra 
starten av året ikke var til stede. 
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• Implementering av SmartVakt institusjon (investering) i hovedbygget på Vilberg helsetun måtte også 
utsettes noe av samme årsak (gjennomført pr. 4.2.2021). 

• Utprøving av digitalt tilsyn har blitt utsatt til 2021 av kapasitetshensyn (investering). 
 
 
Tjenester 
Eidsvoll helse- og omsorgssenter hadde 159 sykehjemsplasser i 2020, inklusive tre trygghets-
/avlastningsplasser ved bosentrene. 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 2020, 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 nærmere 70 brukere ved normal drift. 
 

Institusjonsplasser* Pr. 31.12.2019 Budsjett  Pr. 30.4.2020 Pr. 31.8.2020 Pr. 31.12.2020 

Vilberg helsetun 156  156 156 156 156 

Avlastningsplasser Pålsejordet 1 2 1 1 1 

Trygghetsplasser ViBo 2 2 2 2 2 

Kjøp av plasser 15  **15 13 12 5 

Sum sykehjemsplasser 174 175 172 171 164 

* I tillegg er tre døgnplasser for øyeblikkelig hjelp lokalisert ved institusjonen.  ** Fra 1.5.2020 12 plasser (ØR 1). 
 
Gjennom året har driften spesielt vært utfordret av koronasituasjonen og løpende avklaring og gjennomføring 
av smitteverntiltak. Dette har krevd mye av alle ansatte og også tatt mye av ledelsens fokus og kapasitet.   
 
Også uavhengig av koronasituasjonen har det vært krevende å rekruttere inn til en del stillinger og sørge for 
vikardekning. Virksomheten har klart å holde arbeidet med livsgledehjem oppe og har også gjennomført et 
nokså omfattende prosjekt knyttet til SmartVakt. Det har imidlertid vært nødvendig å revidere 
framdriftsplanen for alt utviklingsarbeid. 
 
Effekter av koronasituasjon 
Vilberg helsetun har hatt besøksstans eller besøksbegrensninger i hele perioden siden 12.3.2020. Ved 
omsorgsboligene har det også vært restriksjoner knyttet til fellesareal. I perioder har rullerings- og 
avlastningsopphold blitt utsatt, og dagavdelingen har vært stengt eller hatt redusert tilbud. Det har vært 
innført relativt omfattende smitteverntiltak utover dette.  
 
Det har vært nødvendig å styrke legevakten for å ivareta en stor mengde telefonhenvendelser og for utføring 
av koronatesting og bistand til luftveisklinikk. Dette har dels vært gjort ved ny løsning for KØH og frigjøring av 
KØH-sykepleierressursene, dels ved inntak av ekstra bemanning og dels ved støtte fra andre kommunale 
enheter i en periode. Man har også hatt bistand fra Røde Kors. Ved etablering av egen teststasjon på Badet 
kulturtun fra 26.10.2020 har presset på legevakta blitt mindre. 
 
Fra 1.4.2020 ble det etablert en egen smitteavdeling på sykehjemmet med inntil tolv plasser ved å ta i bruk en 
korttidsenhet (del av 5. avdeling). Smittede pasienter har vært ivaretatt her. Drift av smitteavdelingen har 
medført mindre kapasitet på sykehjemmet. Samtidig har det vært færre som har hatt behov for 
sykehjemsplass.  
 
I alt fire pasienter ved Vilberg helsetun døde av covid-19 i løpet av året. Ved Villa Skaar Valstad døde sju 
pasienter som var hjemmehørende i Eidsvoll av covid-19.  
 
Det har vært to begrensede smitteutbrudd og en del enkeltstående smittetilfeller, der man har klart å hindre 
videre smitteutbredelse. I forbindelse med fastsatte retningslinjer og smittesituasjoner har mange ansatte 
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vært i karantene, og noen har også hatt sykefravær som følge av smitte. Det har vært lav terskel for å være 
hjemme ved symptomer.  
 
Koronarelaterte merutgifter i 2020 var i alt 7,5 mill. 
 
Arbeidsnærvær 
Arbeidsnærværet var på 89,2 %, noe som er 1,8 prosentpoeng lavere enn måltallet og lavere enn foregående 
år. Det har vært lav terskel for å være hjemme med milde (luftveis-)symptomer under koronapandemien, 
mange ansatte har vært i karantene og noen har også vært smittet og i isolasjon. Det har vært mindre fravær 
av andre årsaker. Nettoeffekten av koronasituasjonen antas likevel å være at sykefraværet er høyere enn det 
ellers ville ha vært.  
 
Kompetanseutvikling 
Det er tilrettelagt for utdanning til sykepleier for to ansatte og utdanning til helsefagarbeider for sju ansatte. 
Virksomheten har fem deltakere i prosjektet «Menn i helse». 
 
Det er utarbeidet egen plan for kompetanseutvikling i virksomheten. Kompetansetiltak knyttet  til hygiene og 
smittevern har vært prioritert, mens andre planlagte tiltak har blitt utsatt på grunn av koronasituasjonen.  
 
Digitalisering 
SmartVakt institusjon med digitalt pasientvarslingssystem og kobling til journalsystem er innført i nytt bygg og 
ved Vilberg bosenter. Dette fungerer som forutsatt. Implementering i hovedbygget ved Vilberg helsetun måtte 
utsettes til 2021.   
 
Digitalt tilsyn, eventuelt kombinert med ulike sensorløsninger, planlagt utprøvd ved Pålsejordet bokollektiv for 
demente og i ny avdeling ved helsetunet, måtte også utsettes til 2021.  
  
Vakanser  

Vakanser/langtidsfravær pr. 31.12.2020   Årsverk 

Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett og ØR1 
(dagavdeling) + 

212,9 

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 201,7 

Langtidsfravær/sykmeldinger/permisjoner + 23,7 

Sum vakanser/langtidsfravær etc. = 34,9 

Dekket opp ved:    

Egne vikarer - 31,2 

Kjøp av vikartjenester - 1,0 

Overtid - 1,9 

Årsverk uten bemanning = 0,8 

 
Kommentar: Fraværet har variert gjennom året. Tabellen viser øyeblikksbilde ved årsskiftet. Virksomheten har 
gjennom hele året hatt betydelige rekrutteringsutfordringer, og det har vært mye bruk av egne ansatte til å 
dekke vikarbehov, noe som har medført vesentlige utgifter knyttet til overtid og forskjøvet arbeidstid. Det har 
også vært omfattende kjøp av vikartjenester og i august ble det innkjøpt vikartjenester for 1,6 mill., noe som 
utgjorde ca. 15 årsverk. Pr. 31.12.2020 er kjøp av vikartjenester redusert til ett årsverk. 
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3.9 NAV 

 
Økonomi 
 

 
  
Kommentarer økonomi 
NAV har budsjettbalanse pr. 31.12.2020. Før avsetning til disposisjonsfond innenfor kommunedirektørens 
fullmakter, hadde virksomheten et mindreforbruk på 1,9 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak vakanser, 
ubenyttet sykelønnsrefusjon og refusjon lønnsutgifter fra stat i forbindelse med covid-19 og at kommunalt 
ansatte jobbet med permitterte brukere i en periode. 
 
For inntektssiden er det merinntekter knyttet til integreringstilskudd flyktninger på 3,5 mill., øremerkede 
tilskudd i forbindelse med covid-19 og utvikling av sosiale tjenester på 1,9 mill., refusjon lønnsutgifter til NAV 
stat på 0,6 mill. og refusjon integreringstilskudd fra andre kommuner på 0,3 mill. 
 
Lønn og sosiale utgifter er 2,7 mill. lavere enn budsjett og skyldes vakanser, ubenyttet sykelønnsrefusjon og 
mindreutgifter til introduksjonslønn. 
 
Andre driftsutgifter er 6,2 mill. høyere enn budsjett og skyldes i hovedsak merutgifter til økonomisk sosialhjelp 
på 5,9 mill. 
 
Det er avsatt 1,9 mill. til disposisjonsfond innenfor bevilget ramme og økonomireglementet punkt 8-1 til å 
møte eventuelle økte utgifter til økonomisk sosialhjelp i 2021. Øvrige avsetninger gjelder øremerkede tilskudd. 
 
Endring fra opprinnelig til revidert budsjett 
Revidert budsjett har økt med 0,1 mill. fra opprinnelig budsjett og gjelder i hovedsak lønnsjusteringer. 
 
 

Måltavle 
 

Måleparameter Målemetode Resultat 2018 Resultat 2019 Mål 2020 
Status pr. 

31.12.2020 
Kommentar 

Innbyggerne i Eidsvoll skal oppleve god livskvalitet, sosial rettferdighet og gode muligheter for utdanning og utvikling 

Gjennomsnittlig antall måneder 
med utbetaling til ungdommer 
<=29 år som har sosialhjelp som 
viktigste kilde til livsopphold 

Socio 6,5 6 5 7,0 

Ikke oppnådd. Har i 
gjennomsnitt økt med en 
måned siden 2019. Liten 
økning i antall 
ungdommer, men tiden 
på sosialhjelp øker. 

Antall ungdommer <= 29 år som 
i gjennomsnitt mottar 
økonomisk sosialhjelp som 
viktigste kilde til livsopphold 
hver måned 

Socio 40 40 40 42 

Ikke oppnådd. Trenden er 
svakt økende gjennom 
året. Flere unge brukere 
står uten arbeid, men 
økningen må sees i 
sammenheng med covid-
19. 

NAV
Regnskap 

2020

Rev.bud. 

2020 Avvik i kr.

Forbruk i 

%

Oppr. budsj. 

2020

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -23 862 -17 474 -6 389 137 % -15 829 -19 630

Lønn/sosiale utg. 25 091 27 769 -2 678 90 % 26 002 25 956

Andre driftsutgifter 40 545 34 321 6 224 118 % 34 339 39 141

Brutto driftsresultat 41 774 44 616 -2 843 94 % 44 513 45 466

Netto finans/avsetninger 2 843 0 2 843    -       0 -1 869

Mer-/mindreforbruk 44 616 44 616 0 100 % 44 513 43 597
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Måleparameter Målemetode Resultat 2018 Resultat 2019 Mål 2020 
Status pr. 

31.12.2020 
Kommentar 

Gjennomsnittlig antall måneder 
med utbetaling til brukere over 
30 år som har sosialhjelp som 
viktigste kilde til livsopphold 

Socio Ikke målt 7,7 5 7,9 

Ikke oppnådd. Svak 
økning fra 2019. Det har 
vært vanskelig å finne 
arbeid/praksisplass for 
denne brukergruppen 
grunnet covid-19. 

Andel flyktninger som har 
gjennomført introduksjons-
programmet og som er gått over 
i arbeid eller utdanning 

Socio/NIR 76,0 % 70,0 % 70,0 % 58,3 % 

Ikke oppnådd. Syv av 12 
flyktninger som har 
avsluttet 
introduksjonsprogrammet 
har gått over i arbeid eller 
utdanning.  

Andel deltakere i 
kvalifiseringsprogrammet (KVP) 
som har overgang til arbeid ved 
endt program 

Socio/manuell 
gjennomgang 

Ikke målt   70,0 % 100,0 % 

Oppnådd. 28 brukere 
mottok KVP ved årsskifte. 
Fire ble avsluttet med 
overgang til arbeid. 
Mindre bevegelse i KVP 
grunnet covid-19. 

Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er åpen, utviklingsorientert og fleksibel. Kommunen skal fremstå som en 
attraktiv arbeidsplass 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

94,5 % 92,9 % 93,0 % 87,9 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,5 4,4 4,2 4,4 Oppnådd 

Økonomi og ressursutnyttelse 

%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem 0,0 % 0,0 % 
Mindre enn +/- 

1 % 
0,0 % 

Oppnådd 
Ingen merutgifter korona 

Bruk av e-handelssystem - andel 
kjøp på e-handelsplattform 

Økonomisystem 13,8 % 50,5 % 90,0 % 100 % Oppnådd 

 
 

Kort oppsummert etter 2020 
 
Tiltak fra handlingsplanen 

• Reduksjon 100 % stilling flyktningetjenesten er gjennomført.  
 
Tjenester 

• Økonomisk sosialhjelp  
o 56 flere brukere mottar økonomisk sosialhjelp i 2020 enn i 2019. 
o Seks flere bruker har økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold i 2020 enn i 2019. 

• Økonomisk rådgiving – ingen økning i 2020.  

• Covid-19 kartleggingsprosjekt 
o Prosjekt hvor en intensiverer kartleggingen av nye søkere av økonomisk stønad. Alle nye brukere 

kartlegges grundig med søkelys på arbeid, kompetanse og økonomi. Kartleggingen gjør at brukere 
får målrettet veiledning og oppfølging på et så tidlig tidspunkt som mulig.  

• Flyktninger  
o Ni bosatte i 2020. Anmodning ble justert fra 20 til 10. 

 
Effekter av koronasituasjon 
Arbeidsledigheten i Eidsvoll var 2,2% før covid-19, i april 2020 hadde den økt til 12,7% og ved årsskifte var 
arbeidsledigheten 5,8 %. Mange av de som ble permittert i mars/april 2020 er fortsatt arbeidsledige og den 
høye arbeidsledigheten kan føre til økt press på sosialtjenesten fremover. Det er noen flere brukere på 
økonomisk sosialhjelp i denne perioden, og tiden de mottar økonomisk sosialhjelp viser en svak økning. 
Behovet for økonomisk rådgiving har ikke økt i 2020. 
  
Arbeidsnærvær 
Arbeidsnærværet er redusert i 2020. Fraværet er ikke arbeidsrelatert. 
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Kompetanseutvikling 
De fleste medarbeidere har hatt hjemmekontor siden mars. Det er avholdt kontormøter, fagmøter, 
tavlemøter m.m. i Teams for å sikre flyt i arbeidsoppgavene og at kompetansen/saksdrøftingene blir ivaretatt. 
Noen av møtene avholdes daglig. Ansatte har også deltatt på flere webinar i regi av blant annet 
Statsforvalteren og NAV.  
 
Digitalisering 
Digisos har vært avgjørende for arbeidsflyten på søknader om økonomisk sosialhjelp etter nedstengning i 
forbindelse med covid-19. De digitale løsningene i NAV utnyttes, og arbeidet kan utføres på hjemmekontor på 
lik linje med fysisk oppmøte på kontoret. Dette bidrar til at den digitale kompetansen er høy blant de ansatte.  
 
Vakanser  

Vakanser/langtidsfravær 31.12.2020   Årsverk 

Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett + 24 

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 23 

Langtidsfravær/sykmeldinger/permisjoner + 1 

Sum vakanser/langtidsfravær etc. = 2 

Dekket opp ved:    

Egne vikarer - 1 

Kjøp av vikartjenester -  

Overtid -  

Årsverk uten bemanning = 1 

 
Kommentar: Vakanser og fravær har variert gjennom året. Tabellen viser øyeblikksbilde ved årsskiftet.  
 



Side 82 
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2020 

 

 
 

3.10  Kultur 
 

Økonomi 
 

 
 
Kommentarer økonomi 
Kultur har et mindreforbruk på 0,6 mill. pr. 31.12.2020. Før netto avsetning til disposisjonsfond innenfor 
kommunedirektørens fullmakter, hadde virksomheten et mindreforbruk på 2,2 mill.  
 
Merinntekter på 1,4 mill. som skyldes blant annet tildeling til mottatte spillemidler knyttet til forskuttering på 
Dal idrettspark med 1,6 mill., den kulturelle skolesekken med 0,8 mill., tilskudd til barne- og unge, 0,4 mill., og 
0,2 mill. i spillemiddeltilsagn til Finstadbanen som skal videreformidles til idrettslaget. Samtidig har covid-19 
medført mindreinntekter på blant annet Råholt bad og Panorama. 
 
Lønnsområdet har mindreutgifter på 1,4 mill. som skyldes vakanser ved Kulturskolen og Ung Fritid i starten av 
året.  
 
Andre driftsutgifter har mindre avvik på flere poster.  
 
Det er avsatt til disposisjonsfond innenfor bevilget ramme og økonomireglementet:  

• mottatte spillemidler til Dal idrettspark på 1,6 mill. som kommunen tidligere har forskuttert.  

• inventar til nytt ungdomshus Ung Fritid Råholt med 0,6 mill. 

• sikring av skateanlegg ved Badet kulturtun 0,2 mill. 
Det er brukt 0,8 mill. av disposisjonsfond til forskuttering av spillemidler til Bøn fotballklubb innenfor samme 
fullmakter. Øvrige avsetninger gjelder øremerkede midler til den kulturelle skolesekken og tilskudd til 
inkludering av barn og unge.  
 
Endring fra opprinnelig til revidert budsjett 
Revidert budsjett ble økt med 4,3 mill. fra opprinnelig budsjett blant annet som følge av:    

• Mindreinntekter korona Råholt bad. 1,6 mill.  

• Ekstraordinært vedlikehold på Bygdetunet og Eidsvoll kirke 0,9 mill. tildelt gjennom statlig tiltakspakke 
korona. 

• Investeringsstøtte til kunstgress EIF-banen 0,3 mill. 

• Kommunalt korona krisefond til lag og foreninger, 1,2 mill. 
 

Måltavle 
 

Måleparameter Målemetode Resultat 2018 Resultat 2019 Mål 2020 
Status pr. 

31.12.2020 
Kommentar 

Innbyggerne i Eidsvoll skal oppleve god livskvalitet, sosial rettferdighet og gode muligheter for utdanning og utvikling 

Antall arrangement/prosjekt for 
barn og unge pr. år i regi av Kultur 

Manuell telling NY 162 115 142 Oppnådd 

Utlån fysiske medier  Statistikk 40 482 40 485 42 000 34 592 
Ikke oppnådd. Lavt grunnet 
nedstenging/begrensinger 
korona. 

Kultur
Regnskap 

2020

Rev.bud. 

2020 Avvik i kr.

Forbruk i 

%

Oppr. budsj. 

2020

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -15 513 -14 124 -1 389 110 % -14 693 -19 607

Lønn/sosiale utg. 22 966 24 336 -1 370 94 % 24 016 22 992

Andre driftsutgifter 30 264 30 030 235 101 % 26 630 29 656

Brutto driftsresultat 37 718 40 242 -2 524 94 % 35 953 33 041

Netto finans/avsetninger 1 920 0 1 920    -       0 842

Mer-/mindreforbruk 39 638 40 242 -604 98 % 35 953 33 883
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Måleparameter Målemetode Resultat 2018 Resultat 2019 Mål 2020 
Status pr. 

31.12.2020 
Kommentar 

Antall rimelige/gratis 
lavterskeltilbud prosjekt i 
samarbeid med andre 

Manuell telling 6 14 2 6 Oppnådd 

Antall betalende gjester Råholt 
Bad 

Telling i 
fagsystem 

68 451 92 041 90 000 70 168 
Ikke oppnådd. Lavt grunnet 
nedstenging/begrensinger 
korona. 

Prosentandel som fortsetter i 
kulturskolen påfølgende skoleår 

Telling i 
fagsystem 

80,0 % 80,0 % 82,0 % 82 % Oppnådd 

Prosentandel av elevene som har 
deltatt på arrangement i løpet av 
skoleåret. Inkl. interne 
arrangement i kulturskolen 

Manuell telling 90,0 % 90,0 % 93,0 % 50 % 
Ikke oppnådd. Lavt grunnet 
nedstenging/begrensinger 
korona. 

Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er åpen, utviklingsorientert og fleksibel. Kommunen skal fremstå som en attraktiv 
arbeidsplass 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

90,4 % 89,7 % 93,0 % 93,3 % Oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,1 4,1 4,2 4,2 Oppnådd 

Økonomi og ressursutnyttelse 

%-avvik på netto budsjettramme Økonomisystem -2,5 % -2,8 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
-1,5 % 
-0,8 % 

Ikke oppnådd 
Avvik eks. merutgifter korona 

Bruk av e-handelssystem - andel 
kjøp på e-handelsplattform 

Økonomisystem 51,4 % 25,4 % 90,0 % 34,7 % Ikke oppnådd 

 

 
Kort oppsummert etter 2020 
 
Tiltak fra handlingsplanen 

• MIA Museene i Akershus, fikk en ekstra bevilgning på 0,5 mill. Disse er brukt til vedlikehold av 
Klokkerengagården og låvebruer på Bygdetunet og Bodinsmia. 

• Oppfølging veteranplan er utsatt grunnet korona. 

• Nabolagspott og tilskudd til dyrevern er avviklet.  

• Driften ved Søndre samfund ble avviklet i juni og brukerne fikk tilbud om alternative lokaler. 
 
Tjenester 
• Det er utbetalt 0,6 mill. til kirken og 0,3 mill. til Eidsvoll bygdetun i engangstilskudd korona som vedtatt i 

PS 66/20. 

• Det er tilrettelagt for meråpent bibliotek, men praktisk bruk er utsatt grunnet korona. 
Prosjektet Grunnlovsbarna er gjennomført og avsluttet. 

• Panorama kino har hatt 183 kinoforestillinger med et totalt 4 103 besøkende. 

• Ung fritid har besatt alle vakante stillinger og har økt tilbudet. Fire ungdomstilbud og to juniortilbud er fast 
fordelt på Funhouse på Dal, EIF-huset på Råholt, Badet Kulturtun og Kafé Henrik i Sundet. I november 
2020 flyttet Ung Fritid-tilbudene i Sundet inn i nye lokaler i Meierigården.  

• Det har vært nært samarbeid mellom Kulturskolen og Ung Fritid, med høst- og vinterferiefestival med 
innslag av kulturskolens kurs og Ung Fritids aktiviteter. Samarbeid med Eidsvoll Spill og Cosplayklubb er 
styrket, og samarbeid med 10W-30 motormekkeklubb er etablert. 

• Kulturskolen har startet opp nye fag: musikal, matkurs, nysirkus, og dansekurs. Gratis Bandcamp, Åpen 
Sirkus dag og Akro Yoga kurs har vært profilert som lavterskeltilbud for alle med gratis mat.   
Feiring skole har hatt tilbud med individuelle timer og Kulturhjul for de minste i gruppe. Elever ved flere av 
skolene har i tilknytning til de lokale korpsene, hatt individuelle timer fra kulturskolen. Kulturskolen har 
428 elever.  

• Råholt bad har opprettholdt gratissvømmingen for 3. klassinger som ble innført i januar 2018.  

• De tradisjonelle barnetogene og arrangementene ved Eidsvollsbygningen ble ikke gjennomført. Det ble 
arrangert alternativ 17. mai-feiring med stor bilkortesje, livestream radio og tv i samarbeid mellom 
kommunen og frivillige organisasjoner.  
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Effekter av koronasituasjon 

• Råholt Bad måtte holde helt stengt for betalende gjester i perioden 12.03.-14.06. pga. korona.  I perioden 
26.11.-20.12. var badet forbeholdt gjester som bodde eller jobbet i Eidsvoll med begrenset antall 
badegjester. Råholt Bad endte på 70 168 betalende gjester i 2020. Dette var 21 873 færre enn i 2019, som 
i all hovedsak skyldes koronarestriksjoner. 

• Det var nedgang i antall elever på Kulturskolen 1. halvår, men med aktiv rekruttering er elevtallet 
gjenopprettet. 

• Ung Fritid har gjennomført digital ungdomsklubb, leksehjelp og kontakt telefon 

• Biblioteket har hatt noe redusert åpningstid og meråpent bibliotek er ikke i bruk. 

• Panorama kino har hatt stengt i perioder og begrenset billettsalg. 

• Alle større arrangementer er gjennomfart digitalt, utsatt eller avlyst. 
 
Arbeidsnærvær 
Kultur har nådd målsetting om arbeidsnærvær, men arbeidsnærværet varierer i de ulike avdelingene.  
 
Kompetanseutvikling 
Råholt Bad holder årlig hjertestarterkurs for badevaktene, i tillegg til halvårstester i brannrutiner og livredning. 
Virksomheten har gjennomført interne fagdager og deltatt på relevante webinar. 
 
Digitalisering 

• Tilrettelegging for meråpent på Biblioteket er iverksatt. 

• Ung Fritid har iverksatt digital vaktlogg og har våren 2020 driftet digital ungdomsklubb og holdt åpen en 
egen Minecraft-server. Det har vært jobbet med kartlegging av digital kompetanse og behov for 
kompetanseutvikling gjennom kurs og intern kompetansedeling. 

• Kulturskolen bruker nye digitale verktøy som Premiere og Pro Tools, i undervisningen. 
Kulturskoleundervisning gjennomført digitalt i seks uker på vårsemesteret.  

 
Vakanser  

Vakanser/langtidsfravær 31.12.2020   Årsverk 

Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett + 33,6 

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 32,6 

Langtidsfravær/sykmeldinger/permisjoner + 0,65 

Sum vakanser/langtidsfravær etc. = 1,65 

Dekket opp ved:    

Egne vikarer - 0,75 

Kjøp av vikartjenester - 0,4 

Overtid -  

Årsverk uten bemanning = 0,5 

 
Kommentar: Fraværet har variert gjennom året. Tabellen viser øyeblikksbilde ved årsskiftet. 
Kultursjefstillingen var ikke fast besatt pr. 31.12.2020. 
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3.11  Kommunalteknikk 
 

Økonomi 
 

 
 
Kommentarer økonomi 
Kommunalteknikk har budsjettbalanse pr. 31.12.2020 etter selvkostoppgjør. Før avsetning til disposisjonsfond 
innenfor kommunedirektørens fullmakter var det et mindreforbruk på 1,3 mill. Merutgifter korona utgjør 0,3 
mill.  
 
Innenfor ansvarsområdet til Kommunalteknikk ligger selvkost og veg/grønt. Selvkostområdene skal balansere 
med bruk eller avsetning til fond og har liten effekt på nettoresultatet til kommunen. 
 
Virksomheten utenfor selvkostområdene har mindreforbruk på 1,3 mill. som hovedsakelig skyldes lavere 
aktivitetsnivå asfaltering.  
 
Deler av mindreforbruket er avsatt til disposisjonsfond innenfor bevilget ramme og økonomireglementet til 
avslutning av prosjektet med oppgradering av veglys (0,8 mill.) og geotekniske undersøkelser ved Aalborg bru 
(0,5 mill.). I tillegg avsettes 0,82 mill. til bundet fond knyttet til koronatildeling oppgradering Vognvegen.  
 
Endring fra opprinnelig til revidert budsjett: 
Revidert budsjett ble økt med 3,4 mill. grunnet   

• Budsjettjustering lokale lønnsforhandlinger 2019. 

• Statlig tiltakspakke vedlikehold bygg og anlegg covid-19, 1,75 mill. 

• I PS 93/20 ble innsparing i PS 84/20 og PS 111/20 knyttet til Vormtråkk og Mjøstråkk tilbakeført. 

• Øvrig budsjettjustering skyldes merutgifter knyttet til korona. 

• Innenfor selvkost ble kalkulatoriske renter og avskrivninger nedjustert med til sammen 7,2 mill. i 
økonomisk rapport 1 og 2 på bakgrunn av veldig lav kalkylerente og forsinket fremdrift investeringer. 

 
Selvkostområdene inkl. fondsbruk og avsetning  
I budsjettet vedtas gebyrutviklingen for det enkelte selvkostområdet basert på kostnadsgrunnlag og prognoser 
for forbruk og antall abonnenter. Ved årsslutt avregnes forskudd på vann og avløp mot faktisk forbruk etter 
måleravlesning. Hvis det enkelte selvkostområde har et underskudd, dekkes dette opp med bruk av 
selvkostfond, evt. fremføres underskuddet til inndekning senere år. Overskudd avsettes til selvkostfond. 
 
Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnader på kapital. For kapitalintensive 
betalingstjenester som vann og avløp vil utviklingen i kalkylerenten ha vesentlig betydning for 
selvkostkalkylen. Kalkylerenten er satt til gjennomsnittlig 5-årig swaprente 4 med et tillegg på 0,5 %-poeng. 
 

 
4 Swaprente (kilde: Norges bank): Når banker finansierer utlån med fast rente med innlån til pengemarkedsrente for deretter å inngå 
en rentebytteavtale der de mottar pengemarkedsrenten og betaler en fast swaprente. Dette innebærer at swaprenter med løpetid på 
henholdsvis 3 år, 5 år og 10 år kan benyttes som finansieringsrenter ved beregningen av priser på fastrentelån med tilsvarende 
løpetider. 

Kommunalteknikk
Regnskap 

2020

Rev.bud. 

2020 Avvik i kr.

Forbruk i 

%

Oppr. budsj. 

2020

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -126 817 -120 548 -6 269 105 % -117 632 -115 169

Lønn/sosiale utg. 34 869 34 557 312 101 % 33 049 33 967

Andre driftsutgifter 120 191 117 554 2 637 102 % 115 691 115 170

Brutto driftsresultat 28 244 31 564 -3 320 89 % 31 107 33 968

Netto finans/avsetninger 11 957 8 678 3 279 138 % 5 753 2 095

Mer-/mindreforbruk 40 201 40 242 -41 100 % 36 861 36 063
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I 2020 var det budsjettert med en kalkylerente på 2,0 % mens den endte på 1,39 %. Dette førte til at 
rentekostnaden ble ca. 3,0 mill. lavere enn det som var lagt til grunn i opprinnelig budsjett, i all hovedsak 
fordelt på vann og avløp. I tillegg har en lavere framdrift for investeringene på vann og avløp ført til at 
avskrivningskostnaden ble 2,7 mill. lavere enn det som var forutsatt i opprinnelig budsjett. 
 
Ovennevnte faktorer har bidratt til et sterkere resultat og mer fondsbygging for selvkostområdene enn 
forutsatt i opprinnelig budsjett, særlig når det gjelder vann og avløp. Kalkylerenten som lå til grunn for 
nedjusteringer av kalkulatoriske renter i økonomisk rapport 2 var lavere enn kalkylerente pr. 31.12., slik at 
revidert budsjett ble nedjustert for mye. 
 
Merinntektene i 2020 har sammenheng med økt forbruk av vann og avløp avregnet mot innbetalt forskudd. 
Forskuddsberegningen for vann og avløp baserer seg på forbruk hos abonnentene året før budsjettåret. 
Forbruket i 2020 ble høyere enn dette utgangspunktet blant annet som følge av endret 
avlesingsperiode/avlesningstidspunkt og derfor er innbetalt forskudd lavere enn faktisk forbruk i 2020.  
 

Selvkostområder - status fond og fondsbruk på områdene Regnskap 
Revidert 
budsjett 

Avvik 
Selvkostfond 

31.12.2020 
(inkl. renter) 

Avsetninger til bundne fond vann 4 030 1 007 3 023 17 127 

Avsetninger til bundne fond avløp 6 923 7 890 -967 8 401 

Avsetninger til bundne fond septik 1 931 3 1 928 2 899 

Bruk av bundne fond renovasjon -2 634 -123 -2 511 3 821 

Bruk av bundne fond feiervesen -523 -98 -425 2 558 

 
På vannområdet er resultatet 3 mill. bedre enn forutsatt i budsjettet før avsetning til selvkostfond. Dette har 
sammenheng med mindreutgifter på lønnsområdet og at gebyrinntektene er høyere enn budsjettert. I tillegg 
har det vært lavere kalkylerenter enn forutsatt. Det avsettes 4 mill. til selvkostfond.  
 
På avløpsområdet er resultatet 1 mill. svakere enn forutsatt i budsjettet før avsetning til selvkostfond. 
Gebyrinntektene er høyere enn budsjettert. I tillegg har det vært lavere kalkylerenter enn forutsatt. Samtidig 
er lønnsutgiftene høyere enn budsjettert, noe som kan forklares med merarbeid med gassturbinene og 
overtid. Kalkulatoriske renter og avskrivninger er høyere enn revidert budsjett. Det avsettes 6,9 mill. til 
selvkostfond. 
 
På septikområdet er resultatet 1,9 mill. bedre enn forutsatt i budsjettet før avsetning til selvkostfond. Dette 
har sammenheng med merinntekter på gebyrer med 0,9 mill. og mindreutgifter på lønnsområdet. Det 
avsettes til 2 mill. til selvkostfond. 
 
På renovasjonsområdet er resultatet 2,5 mill. svakere enn forutsatt i budsjettet før bruk av selvkostfond. 
Dette har sammenheng med inndekning av Eidsvoll kommunes andel av ØRAS sitt negative selvkostfond med 
1,2 mill. og med lavere inntekter fra kommunale gebyrer enn forutsatt i budsjettet. Det brukes 2,6 mill. av 
selvkostfond. 
 
På feierområdet er resultatet 0,4 mill. svakere enn forutsatt i budsjettet før bruk av selvkostfond. Dette 
skyldes i hovedsak feilføring som korrigeres i 2021. Det brukes 0,5 mill. av selvkostfond. 
 
 

Måltavle 
 

Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2018 
Resultat 2019 Mål 2020 

Status pr. 
31.12.2020 

Kommentar 

Innbyggerne i Eidsvoll skal oppleve god livskvalitet, sosial rettferdighet og gode muligheter for utdanning og utvikling 

Antall gjennomførte 
trafikksikringstiltak pr. år  

Manuell telling 2 2 2 2 
Oppnådd. Snurundell ved 
Langset skole er etablert, 



Side 87 
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2020 

 

 
 

Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2018 
Resultat 2019 Mål 2020 

Status pr. 
31.12.2020 

Kommentar 

samt rehabilitering av 1000 
meter gang- og sykkelveg 
langs Styribakken 

Veglys: Antall soner og 
delstrekninger utført 

Manuell telling 4 

Kartlegging av 
status etter 
konkurs hos 
utførende 

entreprenør 

2 2 Oppnådd 

Eidsvoll kommune skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, kultur- og miljøkvaliteter 

Antall meter rehabiliterte 
vannledninger  

Mattilsynet 4 034  14 984 6 400 7 790 

Oppnådd. Rehabilitering av 
vannledninger ved blant 
annet Mattisholtet, 
Hagavegen, Elstadlia, 
Råholtvegen og 
Sundbyvegen.  

Begrense forurensning 
grunn- og overflatevann: 
Antall meter rehabiliterte 
ledninger 

Statsforvalteren 

2 886 

296 4 010 1 562 

Ikke oppnådd. Rehabilitering 
av blant annet Råholtvegen, 
Mattisholtet og 
Sundbyvegen.  

Begrense forurensning 
grunn- og overflatevann: 
Antall meter nyanlegg 

Tiltaksplan for 
utvidelse av 
kommunalt 
avløpsnett 

657 650 2431 

Oppnådd. Avløpsledning 
anlagt i forbindelse med 
etablering av nytt 
høydebasseng i Feiring. 

Antall meter 
reasfaltering/ 
rehabilitering 

Tiltaksplan for 
reasfaltering 

Ny  1500 4 200 5000 

Oppnådd. Asfaltering av blant 
annet Siggerudhagan, 
Tynsåkvegen, Tærudvegen, 
Hynnevegen og Nedre 
Grindaveg. 

Antall kilometer 
løypepreparing og 
vedlikehold av stier 

Manuell telling Ny 50  100 50 
Løypekjøring gjennomført i 
tråd med vedtak i 
kommunestyret, PS 84/20. 

Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er åpen, utviklingsorientert og fleksibel. Kommunen skal fremstå som en 
attraktiv arbeidsplass 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

95,4 % 92,9 % 93,0 % 96,1 % Oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,2 4,3 4,2 4,3 Oppnådd 

Økonomi og ressursutnyttelse 

%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem 0,1 % -2,5 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
-0,1 % 
-0,9 % 

Oppnådd 
Avvik eks. merutgifter korona 

Bruk av e-handelssystem 
- andel kjøp på e-
handelsplattform 

Økonomisystem 26,2 % 33,1 % 90,0 % 22,1 % Ikke oppnådd 

 
 

Kort oppsummert etter 2020 
 
Tiltak fra handlingsplanen 

• Tømming av sandfang langs kommunale veger er iverksatt. 

• Driftsovervåkning vann og avløp er implementert som et rullerende arbeid i driftssammenheng. 

• Stilling som sjåfør av septikbil er avviklet. 

• Stilling som lekkasjesøker på avdeling vann er pr. 31.12.20 vakant. 

• Stilling innen søk etter innlekk på avløpsnettet ble besatt april 2020. 

• Stilling som ingeniør ved fagstab ble besatt i juni 2020. 

• PS 95/19 Redusere stilling Mjøstråkk og Vormtråkk. Vedtaket ble omgjort i ØR2 fra helårs til halvårseffekt.  

• Vedtatt kutt i løypekjøring ble reversert i desember 2020 for inneværende år. 
 
Effekter av koronasituasjon 

• Utstrakt bruk av hjemmekontor. 

• Vakante stillinger er blitt senere besatt. 
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• Noe mindre effektivitet på driftsavdelingene grunnet smitteverntiltak. 

• Virksomheten er tilført budsjettmidler i form av PS 66/20 Statlig tilskudd covid-19 – Tiltak i bygg- og 
anleggsbransjen for å holde aktivitetsnivået i samfunnet i oppe. Alle tiltakene som fikk midler er igangsatt, 
men ingen er avsluttet, se tabellen. I PS 66/20 fikk kommunedirektøren fullmakt til å omdisponere 
tilskuddet mellom prosjektene.  

 
Prosjekt Regnskap Revidert 

budsjett 
Avsatt til 

fond 

PS 66/20 - covid-19 - tiltak - Vognvegen, oppgradert overvannshåndtering med 
fordrøyning, samt reasfaltering av vegbanen 

841 1 370 -529 

PS 66/20 - covid-19 - tiltak - Reparasjoner og utbedringer av strømuttak ved 
bryggen på skjærgårdsbrygga i Sundet 

72 80 -8 

PS 66/20 - covid-19 - tiltak - Reasfaltering mellom Jon Sørensens veg og 
Hagalykkja, Tynsåkvegen 

150 150 - 

PS 66/20 - covid-19 - tiltak - Oppmerking av 30 stk. nedslitte gangfelt ved 
kommunale veger i Eidsvoll kommune 

129 300 -171 

PS 66/20 - covid-19 - tiltak - Beskjæring av kroner på trær i Sundet og rydding av 
bed på Skjoldnestangen 

96 200 -104 

 1 288 2 100 -812 

 
Arbeidsnærvær 
Arbeidsnærværet i virksomheten har økt fra 2019 og målet er nådd.   
 
Kompetanseutvikling 

• HMS-kurs 

• Damsikkerhetskurs 

• Yrkessjåførkurs 

• Lovpålagt elektrokurs instruert personell 

• Asbestkurs 

• Arbeidsvarslingskurs 

• Kurs vann- og avløpsrett 

• Kurs vannforsyning til brannslokking og sprinkelanlegg  
 
Digitalisering 
Virksomheten har ikke hatt noen nye digitaliseringsprosjekter i 2020. 
 
Vakanser  

Vakanser/langtidsfravær 31.12.2020   Årsverk 

Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett + 51,3 

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 47,3 

Langtidsfravær/sykmeldinger/permisjoner + 2,8 

Sum vakanser/langtidsfravær etc. = 6,8 

Dekket opp ved:    

Egne vikarer - 0,5 

Kjøp av vikartjenester -  

Overtid -  

Årsverk uten bemanning = 6,3 

 
Kommentar:  
Fraværet har variert gjennom året. Tabellen viser øyeblikksbilde ved årsskiftet. Prosjektavdelingen har to 
vakante stillinger til tross for utlysninger, vakansene påvirker driftsregnskapet i liten grad, da lønnsutgiftene 
ligger i investeringsregnskapet. Vannverket og verkstedet har hatt kortere perioder med vakanser.   
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3.12  Kommunal forvaltning 
 

Økonomi 
 

 
 

Kommentarer økonomi 
Kommunal forvaltning har et mindreforbruk på 0,7 mill. pr. 31.12.2020. Før avsetning til disposisjonsfond 
innenfor kommunedirektørens fullmakter var det et mindreforbruk på 1,7 mill.  
 
For byggesaksområdet var gebyrinntektene 1,6 mill. høyere enn budsjett og hovedårsak til merinntektene på 
virksomheten. Dette skyldes blant annet flere store saker som hadde kommet i 2019, men ble behandlet i 
2020.  
 
Samlet mindreforbruk før avsetninger på 1,7 mill., skyldes blant annet mindreforbruk for planavdeling på 0,6 
mill., mindreforbruk byggesaksavdeling på 0,5 mill. og ikke budsjettert bruk av skogfond på 0,3 mill. I tillegg 
har det også vært mindreforbruk ved flere avdelinger. 
 
Det er avsatt 1 mill. til disposisjonsfond innenfor bevilget ramme og økonomireglementet punkt 8-1 til økning 
av kontorkapasitet på virksomheten. Øvrige avsetninger gjelder avsetninger til selvkostfond. 
 
Endring fra opprinnelig til revidert budsjett 
Revidert budsjett er redusert med 0,2 mill. fra opprinnelig budsjett som følge av tidsforskyvning av 
detaljregulering utvidelse Råholt kirkegård til 2021 i ØR2. I tillegg kommer lønnsjusteringer.  

 
 
Måltavle 
 

  Målemetode Resultat 2018 Resultat 2019 Mål 2020 
Status pr. 

31.12.2020 
Kommentar 

Eidsvoll kommune skal vektlegge et langsiktig, robust, trygt og miljøvennlig utbyggingsmønster i all arealplanlegging 

Saksbehandlingstiden for søknadspliktige tiltak med:        

- 3 ukers frist Manuell telling 5 uker 3 uker 3 uker 3 uker Oppnådd 

- 12 ukers frist Manuell telling 11 uker 12 uker 12 uker 10 uker Oppnådd 

Utføre tilsyn. Interkommunalt 
samarbeid om byggetilsyn 

Manuell telling 16 5,3 % (19 stk.) 
30 tilsyn (ca. 
10 % av alle 
byggesaker) 

21 tilsyn 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 10 uker 10 uker 8 uker Oppnådd 

Klagesaker sendt 
Statsforvalteren (FM) hvor FM 
opphever kommunens vedtak 

Manuell telling 

To vedtak 
opphevet og 
sendt i retur 
fra FM. To 

vedtak 
omgjort av FM 

1 sak Ingen saker 1 sak Ikke oppnådd 

Innbyggerne i Eidsvoll skal oppleve god livskvalitet, sosial rettferdighet og gode muligheter for utdanning og utvikling 

Kommunal forvaltning
Regnskap 

2020

Rev.bud. 

2020 Avvik i kr.

Forbruk i 

%

Oppr. budsj. 

2020

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -18 472 -16 494 -1 978 112 % -14 036 -13 221

Lønn/sosiale utg. 23 311 23 368 -57 100 % 21 903 21 499

Andre driftsutgifter 6 083 5 953 130 102 % 5 147 4 925

Brutto driftsresultat 10 922 12 827 -1 904 85 % 13 014 13 202

Netto finans/avsetninger 1 297 98 1 199 1323 % 98 338

Mer-/mindreforbruk 12 219 12 925 -706 95 % 13 112 13 540
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  Målemetode Resultat 2018 Resultat 2019 Mål 2020 
Status pr. 

31.12.2020 
Kommentar 

Antall godkjente nye boenheter 
sammenstilt med antall 
kvadratmeter opparbeidet 
uteoppholdsarealer, lekeplasser, 
friområder samt antall 
løpemeter opparbeidet gang- og 
sykkelveger, turveger. 

Manuell telling Nytt mål   
Ingen avvik fra 

vedtatte 
arealplaner 

Ingen avvik Oppnådd 

Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er åpen, utviklingsorientert og fleksibel. Kommunen skal fremstå som en 
attraktiv arbeidsplass 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

94,7 % 96,0 % 93,0 % 91,3 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,3 4,3 4,2 4,3 Oppnådd 

Økonomi og ressursutnyttelse 

%-avvik på netto budsjettramme Økonomisystem -4,5 % 0,6 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
-5,5 % 

Ikke oppnådd 
 

Bruk av e-handelssystem - andel 
kjøp på e-handelsplattform 

Økonomisystem 56,6 % 6,8 % 90,0 % 27,9 % Ikke oppnådd 

 

 

Kort oppsummert etter 2020 
 
Tiltak fra handlingsplanen 

• Planarbeid for utvidelse av Råholt kirkegård er ikke igangsatt i 2020, utsatt oppstart til 2021 jf. økonomisk 
rapport 2. Planen ble utsatt pga. mange andre planoppgaver og at ferdigstillelse av reguleringsplan for 
Langset kirkegård ble prioritert. 

• Kommunedelplan naturmangfold er igangsatt, planprogram vedtatt. 

• Klima- og energiplan er igangsatt, planprogram vedtatt.  

• Arbeidet med klimabudsjett og klimaregnskap er i startfasen. Arbeidet ble noe utsatt i påvente av veileder 
for klimabudsjett, som kom sent i 2020. 

 
Tjenester 
Byggesaksavdelingen 

• 256 nye byggesaker mottatt. 

• 374 byggesaker behandlet.  

• 15 klagesaker totalt, 12 er sendt Statsforvalteren, hvorav en er omgjort av Statsforvalteren. 

• 21 tilsyn, hvorav 15 er utført av det interkommunale byggetilsynet og seks er utført av 
byggesaksavdelingen. 

• Ny avdelingsleder på byggesak på plass fra februar 2020. 
 

Det er brukt omfattende ressurser på generell veiledning på telefon og e-post utenom pågående byggesaker. 
Dette er veiledning som pr. 2020 ikke har vært gebyrbelagt, men som en kan vurdere å ta betalt for deler av. I 
tillegg til den generelle veiledningen avholdes det også forhåndskonferanser som er gebyrbelagt.  
 
Landbruk og Geodata 
Følgende saker er behandlet etter jordloven, konsesjonsloven, plan/bygningsloven, matrikkelloven og 
eierseksjonsloven: 

• 11 jordlovssaker. 

• 13 konsesjonssaker. 

• 4 nydyrkingssaker. 

• 212 egenerklæringer om konsesjonsfrihet.  

• 47 fradelingsaker etter plan og bygningsloven hvorav 28 dispensasjonssaker. 12 av dispensasjonssakene er 
politisk behandlet.  

• 70 oppmålingsforretninger. 
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• 32 eierseksjoneringer.  
 
Det er laget: 

• 430 meglerpakker i forbindelse med salg av eiendom. 

• 220 situasjonsplaner til bruk i byggesøknader. 
 
Av offentlige tilskuddsordninger er følgende behandlet: 

• 242 søknader om produksjons- og avløsertilskudd (PT), utbetalt 34 mill. 

• 18 søknader på tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap (SMIL), alle ble innvilget med 
til sammen 1,1 mill. 

• 13 søknader om tilskudd til drenering av landbruksjord ble innvilget med 0,79 mill. 

• 108 søknader om regionalt miljøtilskudd (RMP), utbetalt. 3,2 mill. 

• Det er behandlet to søknader til innovasjon Norge. 
 
Det ble i 2020: 

• avvirket 91700 m3 tømmer i Eidsvoll med en samlet verdi på ca. 35 mill.  

• behandlet 411 søknader om utbetalinger fra skogeiernes skogfondskontoer. 

• utbetalt 0,56 mill. til NMSK tilskudd (Nærings og miljøtilskudd). 

• behandlet tre søknader om landbruksveg. 

• utbetalt 0,82 mill. i tilskudd til vegbygging. 

• arrangert skogdag for elever på Dal skole. 
 
Planavdelingen 
Planavdelingen jobber med to store kommunale planprosesser: 

• Områderegulering for Råholt. 

• Rullering av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. 
 
Følgende planer er vedtatt: 

• Seks detaljreguleringsplaner 

• Områdeplan for Eidsvoll sentrum 
 

Effekter av koronasituasjon 
Det har vært utstrakt bruk av hjemmekontor, men ellers har produksjonen gått som normalt. Antall 
henvendelser og registrerte saker er på nivå med tidligere år, men det er færre store byggesaker.  
 
Arbeidsnærvær 
Lavere arbeidsnærvær enn målsettingen skyldes langtidssykemeldinger som ikke er jobbrelatert.   
 
Kompetanseutvikling 
Virksomheten har deltatt på følgende: 

• Kurs i forvaltning av digitalt planregister. 

• JUC nettverk i Arealplanlegging, ekspropriasjon og eiendomsutvikling.  

• Konferanse med Riksantikvaren vedrørende Kulturminneplaner. 

• Beredskapskonferansen i regi av Akershus fylkeskommune. 

• Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging (Viken fylkeskommune). 

• Klimavennlig planlegging. 

• Kurs om nærmiljøskoler. 

• Hvordan planlegger vi for et godt vannmiljø.  

• Web-konferanse om universell utforming (Viken fylkeskommune). 

• Digital samling folkehelse i Viken. 

• Winmap kurs. 

• NVE, gjennomgang av skred/flom. 
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Digitalisering 
Fra november har kommunen fått nytt sak-/arkivsystem, og byggesaksavdelingen har fått nytt fagsystem.  
 
Vakanser  

Vakanser/langtidsfravær pr. 31.12.2020   Årsverk 

Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett + 27,3 

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 27,3 

Langtidsfravær/sykmeldinger/permisjoner + 5 

Sum vakanser/langtidsfravær etc. = 5 

Dekket opp ved:    

Egne vikarer - 5 

Kjøp av vikartjenester -  

Overtid -  

Årsverk uten bemanning = 0 

 

Kommentar: 
Fraværet har variert gjennom året. Tabellen viser øyeblikksbilde ved årsskiftet. 
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3.13  Eiendomsforvaltningen 
 

Økonomi 
 

 
 
Kommentarer økonomi 
Eiendomsforvaltningen har et totalt merforbruk på 1,6 mill. pr. 31.12.2020. Merutgifter korona utgjør 1,7 mill. 
Korrigert for covid-19 har Eiendomsforvaltningen budsjettbalanse. 
 
Driftsinntektene er blant annet leieinntekter fra boliger, idrettshaller og brannstasjonen viser balanse når 
inntekter fra forsikringsoppgjør er hensyntatt. De ordinære husleieinntektene er om lag 0,7 mill. lavere enn 
budsjettert grunnet høyere tomgangsleie enn forventet. 
 
Mindreutgifter lønn er i hovedsak fordelt mellom prosjekt- og renholdsavdelingen og skyldes i vakanser. 
Mindreutgifter/vakanser ved driftsavdelingen er benyttet til kjøp av tjenester.  
 
Utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester har et merforbruk på 2,4 mill. herunder utgifter knyttet til 
forsikringssak, og kjøp av tjenester til dekning av vakanser på renhold og driftsavdelingen samt utgifter knyttet 
til covid-19. 
  
Det er avsatt 2,64 mill. på fond til igangsatte, men ikke avsluttede tiltak, jf. PS 66/20 Statlig tilskudd covid-19 – 
Tiltak i bygg- og anleggsbransjen. 
 
Endring fra opprinnelig til revidert budsjett 
Revidert budsjett er økt med 7,9 mill.  

• 8,7 mill. er justeringer som følger av fordeling av statlig tiltakspakke vedlikehold i bygg- og 
anleggsbransjen, PS 66/20.  

• Utgifter til covid-19 er justert med 1,8 mill. i økonomisk rapport 1 og 2. 

• 2,85 mill. er trukket ut av driftsbudsjettet i PS 93/20 brakker ved Vilberg barneskole og i PS 51/20 
renovering av Brensmork administrasjonsbygg 3. etasje.  

• Lønnsbudsjettet er økt med 0,25 mill. som følge av lønnsforhandlinger. 

• Vikarbudsjettet er økt med 2,3 mill. finansiert med sykepenger. Momskompensasjon er justert mot moms 
med 4,8 mill.  

 

Måltavle 
 

Måleparameter Målemetode Resultat 2018 Resultat 2019 Mål 2020 
Status pr. 

31.12.2020 
Kommentar 

Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er åpen, utviklingsorientert og fleksibel. Kommunen skal fremstå som en attraktiv 
arbeidsplass 

Avholde brukermøter mellom 
renhold og virksomhetene, og 
enkelte bygg. 

Prosentandel 
brukermøter 

15 
13 (av 39 

formålsbygg) 

Alle Virksomheter 
og enkelte bygg 

(25 stk.) 
        9 

Ikke oppnådd. Det er kun 
gjennomført ni møter 
grunnet covid-19. 

Eiendomsforvaltning
Regnskap 

2020

Rev.bud. 

2020 Avvik i kr.

Forbruk i 

%

Oppr. budsj. 

2020

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -53 457 -53 381 -76 100 % -45 849 -52 845

Lønn/sosiale utg. 48 422 51 789 -3 367 93 % 49 074 47 592

Andre driftsutgifter 85 965 83 547 2 418 103 % 70 857 81 884

Brutto driftsresultat 80 930 81 955 -1 026 99 % 74 083 76 631

Netto finans/avsetninger 2 640 0 2 640    -       0 1

Mer-/mindreforbruk 83 570 81 955 1 615 102 % 74 083 76 632
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Måleparameter Målemetode Resultat 2018 Resultat 2019 Mål 2020 
Status pr. 

31.12.2020 
Kommentar 

Avholde årlige brukermøte 
mellom drift og virksomhetene, 
ett møte pr. virksomhet. Om 
nødvendig oppfølgingsmøte. 

Prosentandel 
brukermøter 

5 
 12 (av 39 

formålsbygg) 
Alle virksomheter 

(11 møter) 
5 

Ikke oppnådd. Det er 
gjennomført 20 møter 
grunnet covid- 19.  
 

Vedlikeholdsavdelingen skal 
klargjøre boligene for nytt 
leieforhold innen 14 dager etter 
kommunens overtakelse 

Manuell telling Nytt mål 
Gjennomsnitt 

20,6 
arbeidsdager  

90 % 21 

Ikke oppnådd. 102 tilfeller. 48 
(47 %) av disse har brukt mer 
enn 14 dager. 21 
arbeidsdager i gjennomsnitt.  

Innkomne arbeidsordre skal 
være besvart innen ei uke 

Rapport fra 
internkontroll-
systemet 

Nytt mål 90 %  90 %  90 % Oppnådd 

Alvorlige avvik (bygg) skal ha en 
plan for oppfølging innen ei uke  

Rapport fra 
internkontroll-
systemet 

Nytt mål  100 % 100 %  100 % Oppnådd 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

88,5 % 97,8 %  93,0 % 84,1 % 
Ikke oppnådd. Nærvær eks. 
renhold er 96,5 %.  

Arbeidsnærvær renhold 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

84,6 % 87,7 %  91,0 % 81,7 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

3,9  3,9 4,2 4,1 
Ikke oppnådd, men 
forbedring fra tidligere år. 

Økonomi og ressursutnyttelse 

%-avvik på netto budsjettramme Økonomisystem -0,7 % 0,3 %  
Mindre enn +/- 1 

% 
2 % 

-0,1 % 
Ikke oppnådd 
Avvik eks. merutgifter korona 

Bruk av e-handelssystem - andel 
kjøp på e-handelsplattform 

Økonomisystem 67,1 %  66,6 % 90,0 % 78,6 % Ikke oppnådd 

 

 
Kort oppsummert etter 2020 
 
Tiltak fra handlingsplanen og øvrige politiske vedtak 
• Nye brakker ved Vilberg barneskole planlegges i 2021. Midlene er trukket inn i 2020. 

• 3. etasje på Brensmork er oppgradert og gjennomført som en investering. Budsjettmidlene i drift er 
trukket inn i ØR1.  

• Arbeid ved Bønsmoen skole og brannsikring/ sprinkelanlegg er igangsatt. Det er bevilget ytterligere midler 
til ferdigstillelse i budsjett for 2021.  

• Renovering av taket på Haugtun trygdeboliger er gjennomført.  

• Brannsikring ved Gladbakk er gjennomført.  

• Kartlegging av muligheter med solceller ved eksisterende bygg er ikke foretatt i 2020 siden det avsatte 
beløpet i 2020 var for lite til å starte utredningen. 

• Eiendomsforvaltningen har mottatt øremerkede midler ifm. covid-19 Tiltakspakke Bygg og 
anleggsbransjen. Alle tiltak er igangsatt i 2020.  
 

Tjenester 
Midler til reduksjon av vedlikeholdsetterslep fra 2011 er i 2020 fordelt på følgende hovedgrupper:  
 
Type bygg Prosent 

Administrasjonslokaler/ rådhuset 2 % 

Boliger 29 % 

Brensmork utleieboliger 69 % 

Sum 100 % 

 
Tilstandsvurdering på kommunale bygg og boliger ble gjennomført i 2011. Det er benyttet 3,3 mill. i 2020 til 
reduksjon av vedlikeholdsetterslep. Hovedsakelig til vedlikehold av hybelbygget på Brensmork og boligene på 
Dalsliene, Nordlivegen og Ovristubben. På boligene er det utført generelt vedlikehold ved inn og utflytting som 
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medfører noe tomgangsleie. Med de midlene virksomheten har til rådighet vil ikke vedlikeholdsetterslepet 
reduseres vesentlig, men vil heller ikke være økende.  
 
Ny tilstandsvurdering vedrørende etterslep blir utarbeidet med ekstern bistand i løpet av 2021. 
 
Effekter av koronasituasjon 
Virksomheten har hatt merforbruk knyttet til renhold og øvrige tjenester. Virksomheten ble tilført 
budsjettmidler i PS 66/20 Statlig tilskudd covid-19 – Tiltak i bygg- og anleggsbransjen for å holde 
aktivitetsnivået i samfunnet i oppe. Alle tiltakene som fikk midler er igangsatt, men ikke alle er ferdigstilte, 
blant annet gjelder dette vedlikehold ved Vilberg helsetun som har fått forsinket fremdrift nettopp som følge 
av koronarestriksjonene ved sykehjemmet.   
 
Prosjekt Regnskap 

2020 
Revidert budsjett 

2020 
Avsatt på fond til 

2021 

PS 66/20 - covid-19 - tiltak - Oppussing av bad på Vilberg helsetun 1 186 1 900 -714 

PS 66/20 - covid-19 - tiltak - Feiring omsorgsboliger, utskiftning tak 1 815 2 400 -585 

PS 66/20 - covid-19 - tiltak - Utskiftning vinduer på Eidsvollhallen 397 500 -103 

PS 66/20 - covid-19 - tiltak - Vedlikehold og reasfaltering av parkeringsplasser 796 1 000 -204 

PS 66/20 - covid-19 - tiltak - Vedlikehold Panorama, innvendig samt takutstikk 
ved utgangsdør 

873 1 000 -127 

PS 66/20 - covid-19 - tiltak - Nye varmepumper i ventilasjonsanlegg på RUSK 558 1 200 -642 

PS 66/20 - covid-19 - tiltak - Eidsvoll verk skole - nytt skolekjøkkeninventar med 
lettere oppussing 

319 400 -81 

PS 66/20 - covid-19 - tiltak - Vilberg ungdomsskole - nytt skolekjøkkeninventar 120 300 -180 

 6 065 8 700 -2 635 

 
Renholdsavdeling  
Som følge av koronasituasjonen måtte renholdsavdelingen øke renhold i flere bygg. Økningen kom på 
bakgrunn av endrede rutiner både med utvidet renhold av berøringsflater og økt frekvens av basisrenhold i de 
fleste formålsbygg. For å kunne håndtere dette har det vært nødvendig med innleie av personell og økt 
innkjøp av renholdsartikler inkl. såpe, desinfeksjonsmidler, papir, hansker, engangsutstyr o.l. 
 
Arbeidsnærvær 
Det arbeides med tiltak for å øke arbeidsnærværet, men under koronaperioden har dette av 
kapasitetsmessige hensyn vært nødvendig å nedprioritere for å ivareta operativ drift og planlegging. 
 
Kompetanseutvikling 
Alle avdelinger har deltatt i kurs, men det har vært lavere kursaktivitet etter mars.  

• Facilit systemet (program for å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle bygg og eiendommer). 

• Instruert personell. 

• Clean pilot plan (renholdssystemet). 

• Lift kurs. 

• Varmearbeider (sikkerhetstiltak knyttet til brannfarlig arbeid).  

• Legionellakurs. 
 
Digitalisering 
Clean pilot systemet er innarbeidet som dokumentasjon av oppgaver innenfor renholds sektoren. 
Arbeidsoppgaver og utførelse registreres i Digital plan Clean pilot. 
Det er utført et pilotprosjekt med utprøving av sensorteknologi med tanke på behovstilpasset renhold. 
Pilotprosjektet var vellykket, men det er kostnader forbundet med videre prosess og det skal foretas en kost 
nytte vurdering av hvorvidt prosjektet skal videreføres.  
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Vakanser  

Vakanser/langtidsfravær pr. 31.12.2020   Årsverk 

Sum årsverk i virksomheten, jf. budsjett + 83,5 

Årsverk/ansatte i faste stillinger - 76,5 

Langtidsfravær/sykmeldinger/permisjoner + 3 

Sum vakanser/langtidsfravær etc. = 10 

Dekket opp ved:    

Egne vikarer - 6,5 

Kjøp av vikartjenester - 3,5 

Overtid - 0 

Årsverk uten bemanning = 0 

 

Kommentar: Fraværet har variert gjennom året. Tabellen viser øyeblikksbilde ved årsskiftet. Hoveddel av 
vakanser er på renholdsavdelingen. Det ble igangsatt ansettelsesprosess før årsskiftet og disse stillingene vil 
være besatt i løpet av første kvartal 2021. 
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3.14  Felles inntekter og utgifter 

 
Økonomi 
 

 
 
Kommentarer økonomi 
Felles inntekter og utgifter har et totalt mindreforbruk på 13 mill. pr. 31.12.2020 som følge av redusert 
arbeidsgiveravgift i 3. termin pga. koronatiltak med 7,5 mill. og 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. 
 
Det har i 2020 vært negative konsesjonskraftsinntekter som følge av lave strømpriser. 
 
Pensjon 
 
Pensjon Felles inntekter/utgifter  Øvrige virksomheter  Totalt avvik 

 Rsk. 2020 Rev. budsj. 2020 Avvik i kr Rsk. 2020 Rev. budsj. 
2020 

Avvik i kr  

Pensjon fellesordningen -23 396 126 -23 522 98 964 97 433 1 530 -21 992 

Premieavvik pensjon 5 276 -14 162 19 438    19 438 

   -4 084   1 530 -2 554 

        

Pensjon SPK, lærere -6 290 0 -6 290 18 240 18 028 212 -6 078 

Premieavvik pensjon SPK 2 105 -4 223 6 329    6 329 

   38   212 250 

       -2 304 

 
Midler avsatt til fremtidige pensjonsforpliktelser skal oppreguleres med den generelle lønnsveksten gjennom 
reguleringspremien. Da lønnsveksten ble lavere enn forutsatt, ble det en reduksjon i innbetalt premie i 2020. 
Premieavvik er forskjellen mellom samlet kostnad (netto pensjonskostnad (basert på 
beregningsforutsetninger fra KMD), amortisert premieavvik og administrasjonskostnad) og årets 
premieinnbetaling. Så lenge netto pensjonskostnad er rimelig konstant, vil dermed redusert innbetalt premie 
gi tilsvarende negativ endring i årets premieavvik. Totalt mindreforbruk pensjon i Eidsvoll er 2,3 mill. 
 
Endring fra opprinnelig til revidert budsjett 
Reduksjonen på 11,5 mill. fra opprinnelig til revidert budsjett skyldes bruk av lønnspott med 18,7 mill. fordelt 
til virksomhetene til å finansiere lønnsoppgjør og merbehov og redusert kalkylerente selvkost med til sammen 
7,2 mill. i økonomisk rapport 1 og 2. Driftsinntekter og driftsutgifter har blitt justert med endringer på kapital- 
og indirekte kostnader selvkost. 
 
 

 
 

Felles inntekter/utgifter
Regnskap 

2020

Rev.bud. 

2020 Avvik i kr. Forbruk i %

Oppr. budsj. 

2020

Regnskap i 

fjor

Driftsinntekter -65 -647 582 10 % -4 891 -5 689

Lønn/sosiale utg. -32 997 -19 255 -13 742 171 % -534 -26 157

Andre driftsutgifter 56 341 56 170 170 100 % 65 686 44 366

Brutto driftsresultat 23 279 36 269 -12 990 64 % 60 261 12 521

Netto finans/avsetninger -90 106 -90 106 0 100 % -102 578 -76 023

Mer-/mindreforbruk -66 827 -53 838 -12 989 124 % -42 317 -63 502
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4 Investering  
 

Samlet oversikt over investeringsutgifter sammenlignet med budsjett for 2020: 
 

 
 

Totalt ble 215,3 mill. investert i anleggsmidler i 2020. Dette er 35,9 mill. lavere enn revidert budsjett på 251,8 
mill. Investeringer knyttet til tilskudd til andres investeringer, aksjer og andeler utgjør 5,3 mill. Sum 
investeringsutgifter iht. tabell er dermed 220,6 mill.  
 
I dette inngår utgifter for overtakelse av infrastruktur på Trollåsen i investeringsregnskapet for hhv. 2019 og 
2020 med 30,5 mill. fordelt på selvkostområdet og samferdsel og infrastruktur. Utbygger har påkostet 
utbygging av infrastruktur. Denne infrastrukturen har Eidsvoll kommune fått vederlagsfritt av utbygger og 
aktiveres i balansen. Momskompensasjonsavtale gjør at kommunen kan føre tilbake moms og 
momskompensasjon over 10 år. Eidsvoll kommune beholder 30 % og Trolldalen AS får 70 % basert på 
justeringsmodellen, jf. PS 46/18.  
 
 

§ 5-5 Bevilgninger pr. investeringsområde
Regnskap 

2020

Rev. budsj. 

2020

Oppr. budsj. 

2020

Investeringer i varige driftsmidler:

Barnehage 2 877 3 097 23 450

Boliger 44 607 50 486 97 773

Dammer og naturforvaltning 286 305 0

Eiendom 1 510 9 292 10 930

Helse og omsorg 24 915 34 540 52 457

Samferdsel og infrastruktur 33 864 19 567 16 750

Skole 26 082 38 218 136 357

Selvkost 81 132 96 276 211 377

Sum investeringer i varige driftsmidler 215 274 251 782 549 094

Tilskudd til andres investeringer:

Kirker og gravplasser 1 250 1 700 1 450

Samferdsel og infrastruktur 350

Selvkost 290

Sum tilskudd til andres investeringer 1 890 1 700 1 450

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper:

Egenkapitalinnskudd KLP 3 384 3 457 3 457

Sentraladministrasjonen/kjøp andeler Vikus 28

Sum investeringer i aksjer og andeler i selskaper 3 412 3 457 3 457

Sum investeringsutgifter, jf. post 1-4 bevilgningsoversikt 220 576 256 939 554 001

Regnskapstall for 2019 er ikke konvertert til krav i ny kommunelov.
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I 2020 er det kun byggingen av omsorgsboliger i bygningsmassen etter Feiring aldershjem som har ført utgifter 
over 10 mill. med 21,6 mill. Det er ført regnskapsbilag på ca. 130 prosjekter i 2020 med et gjennomsnitt på ca. 
1,7 mill. pr. prosjekt.  
 
Nesten 60 investeringsprosjekter avsluttes i regnskapsåret 2020, se note 22 i årsregnskapet. Under følger en 
kort presentasjon av de enkelte investeringsområdene: 
 
 
Barnehage 
Prosjektene Ås barnehage og Råholtbråtan barnehage utvidelse avsluttes i 2020 regnskapet. 
Inventarbudsjettet for Råholtbråtan barnehage er avsluttet i behandlingen av årsregnskap for 2019.  
 
Spørsmål om ny barnehagestruktur og lokalisering av 
ny barnehage i Midtbygda ble behandlet i PS 17/20. 
Prosjektet ved Ås barnehage er stoppet som følge av 
dette vedtaket. Før prosjektet ble stoppet har det 
påløpt utgifter over flere år på totalt 2,7 mill.  
 
Prosjekter under oppstart er barnehagene ved hhv. 
Vilberg og Langset.  
 
Det er investert for 2,9 mill. i 2020 på 
barnehageområdet. 
 
 
Boliger 
De største investeringsprosjektene i 2020 er knyttet til bygging av omsorgsboliger i lokalene etter Feiring 
aldershjem og etablering av nytt tilrettelagt botilbud i Dalsliene.  
 
Øvrige investeringsmidler er knyttet til kjøp og tilrettelegging av boliger. I 2020 er det kjøpt boliger i 
Vormvikstubben, Gladbakkgutua, Morkvegen og Torget. I kommunal eid bolig på Gruemyra er det gjort store 
tilpasninger av boligen.  

Råholtbråtan barnehage 
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Omsorgsboligene ved Gruehagen er tatt i bruk, men tvistesaker med entreprenøren må avklares før prosjektet 
avsluttes regnskapsmessig. 
 
Prosjektet med etablering av Sundet dagsenter med 48 omsorgsboliger på Vilberg er igangsatt og bygges på 
tomta på Vormtun hvor 12 boliger er revet i 2021.   
 
Tre boliger er solgt; Siggerudhagan 72 og 120 og Hagalykkja 13.  
 
44,6 mill. er investert i boligområdet i 2020. 
 
 
Eiendom 
Oppgradering av ventilasjonsanlegget ved Brannstasjonen er ferdigstilt.  

 
Arbeidet med å etablere el-bil ladere for kommunale biler har siste 
budsjettbevilging i 2021 og har pågått på hovedsakelig på Myrer og Brensmork i 
2020. Nødvendige og bygningsmessige HMS arbeider og arbeidene med å lage 
sentralt driftsovervåkningsprogram ligger også under denne sorteringen 
 
Trimtrapper er laget ved Skaubanen og Sundtoppen. Prosjektene er finansiert med 
covid-19 tilskudd fra staten.  
 
1,5 mill. er investert på området. 

 
 

 
Helse og omsorg 
Vilberg helsetun byggetrinn 2 ble tatt i bruk høsten 2019. Prosjektet skulle, som omtalt i årsmeldingen for 
2019 etter planen avsluttes regnskapsmessig i 2020, men 11 mill. er tidsforskjøvet til 2021 som følge av 
forsinket framdrift ved ombyggingen av underetasjen da denne må tilpasses driften og utføres etappevis.  
Videre er det etablert uteområde tilpasset demente ved helsetunet.  
 
Prestegårdstunet er under etablering som en fullverdig samling av BOA sine aktiviteter og innebærer nybygg 
og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.  
 
På Brensmork pågår flere store prosjekter knyttet til ombygging til helsetjenester. Byggetrinn 1 ble tatt i bruk 
av tjenestene tidlig i 2020, men om lag 0,6 mill. av budsjettmidlene er overført til 2021 for ferdigstillelse av 
prosjektet. Prosjektet følges opp med byggetrinn 2 og med investeringsbevilgningene fram til 2025 vil alle 
etasjene ved hovedbygningen på Brensmork være oppgradert. På Brensmork har det i tillegg pågått 
oppgradering av hybelhuset. Arbeidene ved hybelhuset er ferdigstilt i 2020 og avsluttes i regnskapssaken for 
2020. 
 
24,9 mill. er investert innen helse og omsorg i 2020. 
 
  

Trimtrapper ved Sundtoppen.  
Foto: Jan R. Lund 
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Samferdsel og infrastruktur 
Under dette området utgjør ramme for kommunale veger og 
ramme for trafikksikkerhet om lag 10,4 mill. Det er mottatt 
tilskudd fra aksjon skoleveg i tråd med budsjettforventingene 
med 1 mill.  
 
Sessvollvegen gang- og sykkelveg avsluttes i 2020-regnskapet. 
Investeringene knyttet til oppgradering av veglys er benyttet til 
sone 3 og sone 4 og skal bruke investeringsmidlene i 2021 til 
oppgradering av siste sone, sone 5.  
 
Kommunen har mottatt «Tilskudd til tilrettelegging i statlig sikret 
friluftslivsområdet» til hhv. Skaubanen, Morskogen, Årneslandet 
og Ørbekkstranda. Tilskuddene er benyttet til etablering av 
toaletter og samlingsplasser/gapahuker.  
 
33,9 mill. er investert til samferdsel og infrastruktur i 2020.  
 
 
Skole 
For området skole er tre større prosjekt under planlegging/igangsatt; Råholt barneskole tre parallell, 
etablering av to-parallell ved Eidsvoll Verk skole og etablering av skole i Midtbygda på Tønsakerjordet.  
 
Vilberg ungdomsskole ble tatt i bruk i 2019, men er ikke regnskapsmessig avsluttet siden det er holdt tilbake 
bokførte krav på 18,6 mill. som inngår i regnskapsrapporten.  
 
Etableringen av ny ungdomsskole i Dalområdet og Utvidelse av Bønsmoen skole er utsatt som følge av PS 
20/111, mens to mindre prosjekter ved hhv. Feiring skole (garderobe) og Ås skole (branntekniske forhold) 
avsluttes i 2020 regnskapet.  
 
Det er investert for 26 mill. i 2020 på skoleområdet.  
 

 
 
 
Selvkost 
Investeringsbevilgningene er hovedsakelig benyttet til oppgradering av vann- og avløpsnettet inkludert 
pumpestasjoner. 
Vannbehandlingsanlegget ved Damtjern under ferdigstillelse, mens vannbehandlingsanlegget ved Tisjøen har 
fått bevilget 88,5 mill. til oppgradering de nærmeste årene og prosjektet er igangsatt. 
Arbeidet med etableringen av ny vannledning på Østsida (Minnesund til Elstadlia) har pågått også i 2020 og 
forventes avsluttet i 2021. 

Råholt barneskole tre parallell. Illustrasjon 

Gapahuk ved Morskogen vokterbolig.  
Foto: Dagfinn Bodding 
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Bårlidalen renseanlegg er i full drift. Det er bevilget 10,5 mill. til prosjektet (gassturbinene) i 2020 og tidlig i 
2021, jf. PS 27/20 og i PS 21/09. Akkumulert bevilgning er dermed 303,2 mill. inkludert budsjett i 2021. 
 
Tvistesaken med HR-prosjekt er løst ved forlik i 2021. I forbindelse med forliksavtalen er 2,5 mill. inntektsført i 
2021 og påvirker ikke utgiftssiden av prosjektregnskap/-budsjett.  

 
Totalt 81,1 mill. er investert under selvkostområdene. 

 
Det vises til vedlegg «Detaljert investeringsoversikt» for rapportering pr. prosjekt, i tillegg til årsregnskapet for 
2020 inkl. notene 22 og 23, for ytterligere detaljer. 
 


