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Vedtak PS 88/18 Handlingsplan 2020-2023. Budsjett 2020 
1. Det innføres eiendomsskatt, i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal 

følgende utskrivningsalternativ benyttes for 2020: 

 
a. Eiendomsskatteloven § 3 g, faste eiendommer i hele kommunen, unntatt 

verk og bruk og annen næringseiendom. 

b. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas 
 Fritidsboliger. 

 Bygninger som har historisk verdi. 
 Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter 

eiendomsskatteloven § 7 c i tre år fra den tid boligen er ferdigstilt, 

eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.  
 Eiendommer eller stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å 

gagne en kommune, et fylke eller staten.  
c. Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger skal benyttes som metode for 

verdifastsettelse av boliger i henhold til esktl § 8C-1. 

d. Eiendomsskattesatsen er en promille i henhold til esktl § 13. 
e. Retningslinjer for nedsettelse eller fritak for eiendomsskatt forankres etter 

eiendomsskattelovens § 28: 
 Fritak kan innvilges pga økonomiske forhold. Husstandens samlede 

inntekt må være under 3G og husstandens samlede formue foruten 
egen bolig må være under 1G, ikke medregnet innskudd i bank mindre 
en 0,1 mill. Dokumentasjon i form av utskrift av siste års skattemelding 

for alle i husstanden må vedlegges/ettersendes. 
f. Eiendomsskatten skal for 2020 betales i to terminer i henhold til esktl § 25. 

g. Kommunen utarbeider eiendomsskattevedtekter som behandles av 
kommunestyret innen utgangen av januar 2020. 

h. Som skattetakstnemd oppnevnes i henhold til esktl § 8A-3 andre ledd. 

 Det velges minst tre medlemmer og tre varamedlemmer 
 

 Leder…………………….…………….. 
 Nestleder…………….………………. 
 ………………………….………………… 

 Varamedlem…….…………………. 
 ……………………………………………. 

 ……………………………………………. 
 

 

i. Som klagenemnd for eiendomsskatt oppnevnes i henhold til esktl § 20. 
Det velges minst tre medlemmer og tre varamedlemmer 

 Leder……………………….………….. 
 Nestleder……………….……………. 
 …………………………….……………… 

 Varamedlem……………………….. 
 ……………………………………..…….. 

 ………………………………………..…… 
 

2. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen 2020-2023 og 

budsjett 2020 vedtas. 
a. Driftsbudsjett og handlingsplan vedtas som netto driftsrammer i henhold til 

følgende tabell (1B), jf. vedlegg punkt 7.2 og bevilgningsoversikt drift (1A), 
jf. vedlegg punkt 7.3: 



Side 5 
Kommunestyrets vedtak PS 95/19 av 10.12.2019 

 
 

Virksomhet

Regnskap 

2018

Rev. budsjett 

2019

Budsjett 

2020

Øk.plan 

2021

Øk.plan 

2022

Øk.plan 

2023

Politisk ledelse 9 735 11 134 10 213 10 359 9 383 10 359

Sentraladministrasjonen 90 156 95 580 99 899 97 221 96 171 96 221

Familiens hus 75 737 78 964 91 082 91 092 85 028 83 108

Helse og bistand 152 920 169 652 178 734 181 089 181 089 181 089

Hjemmebaserte tjenester 99 773 109 077 113 421 113 141 113 464 113 464

Eidsvoll helse- og omsorgssenter 166 409 180 566 174 032 170 180 168 843 167 143

NAV 40 082 43 550 44 513 44 983 44 366 43 793

Barnehage 210 384 218 186 220 430 228 626 228 377 228 377

Skole 267 671 281 629 302 783 301 747 303 201 303 036

Kultur 35 609 34 481 35 953 35 613 35 713 36 340

Kommunalteknikk 34 942 37 145 36 861 37 761 37 761 37 791

Kommunal forvaltning 12 076 13 100 13 112 12 629 12 479 12 479

Eiendomsforvaltning 69 484 76 217 74 083 72 325 71 229 69 857

Felles utgifter og inntekter -35 741 -57 634 -42 317 301 13 082 28 258

Sum bevilgninger drift, netto 1 229 238 1 291 647 1 352 798 1 397 067 1 400 186 1 411 315

Avsetninger bundne fond virksomheter 1B -13 243 -7 373 -6 184 -6 311 -6 872 -4 894

Bruk av bundne driftsfond virksomheter 1B 12 373 2 952 333 3 774 7 370 10 507

Forsinkelsesrenteutgifter -20

Avsetning disposisjonsfond -5 240

Overføring investeringsregnskapet -1 073

Renteinntekter (forsinkelsesrenter) 1

Mottatte avdrag på lån 55

Bruk av disposisjonsfond 1 005

Justeringer disposisjonsfond AØR -149 100

Sum korrigeringer av rente, avdrag, 

avskrivning og fond som er ført i 1B -6 292 -4 321 -5 851 -2 536 499 5 613

Sum bevilgninger drift, netto, korrigert 

og overført til 1A (linje 6) 1 222 946 1 287 326 1 346 947 1 394 531 1 400 684 1 416 928

Korrigering av rente, avdrag, avskrivning og fond som er ført i 1B:

 
 



Side 6    
Kommunestyrets vedtak PS 95/19 av 10.12.2019 

 

 
 

Tall i 1 kroner

Regnskap 

2018

Regulert 

budsjett 2019

Økonomiplan 

2020

Økonomiplan 

2021

Økonomiplan 

2022

Økonomiplan 

2023

Generelle driftsinntekter

1. Rammetilskudd -667 602 -700 414 -736 168 -770 868 -817 268 -858 368

2. Inntekts- og formuesskatt -626 457 -631 248 -664 537 -664 537 -664 537 -664 537

3. Eiendomsskatt 0 0 -21 500 -42 000 -62 500 -62 500

4. Andre generelle driftsinntekter -4 220 -4 389 -4 386 -4 263 -4 141 -4 028

5. Sum generelle driftsinntekter -1 298 278 -1 336 051 -1 426 591 -1 481 668 -1 548 446 -1 589 433

Netto driftsutgifter

6. Sum bevilgninger drift, netto 1 222 946 1 287 326 1 346 947 1 394 531 1 400 684 1 416 928

7. Avskrivninger 72 305 86 472 102 578 118 914 142 023 142 023

8. Sum netto driftsutgifter 1 295 251 1 373 798 1 449 525 1 513 445 1 542 708 1 558 951

9. Brutto driftsresultat -3 028 37 747 22 934 31 777 -5 738 -30 481

Finansinntekter/Finansutgifter

10. Renteinntekter -11 714 -16 605 -10 889 -9 856 -8 615 -8 105

11. Utbytter 0  -   0 0 0 0

12. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 1 848 -10 950 -4 871 -4 520 -4 421 -4 238

13. Renteutgifter 31 646 40 001 43 833 50 337 56 201 57 384

14. Avdrag på lån 50 512 58 346 80 413 88 988 104 020 126 262

15. Netto finansutgifter 72 293 70 792 108 486 124 949 147 185 171 303

16. Motpost avskrivninger -72 305 -86 472 -102 578 -118 914 -142 023 -142 023

17. Netto driftsresultat -3 040 22 067 28 842 37 812 -577 -1 202

18. Overføring til investering 5 303 4 038 3 457 3 457 3 457 3 457

19. Netto avsetninger til eller bruk av bundne 

driftsfond
1 040 4 821 6 251 2 936 -99 -5 213

20. Netto avsetninger til eller bruk av 

disposisjonsfond 15 781 -14 240 -38 550 -44 205 -2 782 2 958

21. Dekning av tidligere års merforbruk -35 770 -16 686 0 0 0 0

22. Sum disponeringer eller dekning av 

netto driftsresultat -13 647 -22 067 -28 842 -37 812 577 1 202

23. Fremført til inndekning i senere år -16 686 0 0 0 0 0

§ 5-4. Bevilgningsoversikt – drift

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

 
 

b. Årene 2020-2023 utgjør handlingsplanen og er retningsgivende for videre 
års budsjetter. 

c. Investeringsbudsjettet vedtas pr. investeringsområde, jf. tabell 2B, vedlegg 
punkt 7.5 og tabell bevilgningsoversikt investering (2A), vedlegg punkt 7.4: 

Investeringsområde
Budsjett 2020 inkl. 

tidsforskyvninger 
Øk. plan 2021 Øk.plan 2022 Øk.plan 2023

Egenkapitaltilskudd 3 457 3 457 3 457 3 457

Skoler 136 357 249 278 405 400 157 500

Barnehager 23 450 64 250 18 250 250

Boliger 97 773 192 300 46 150 10 000

Helse og omsorg 52 457 4 600 10 000 9 500

Kirker og gravplasser 1 450 650 1 450 1 050

Samferdsel og infrastruktur 16 750 12 800 5 200 5 200

Eiendom 10 930 5 250 3 950 3 300

Selvkost avløp 84 500 82 900 43 400 40 400

Selvkost vann 126 650 130 215 75 000 66 000

Selvkost oppmåling 228 250 250

Sum investeringer i 

anleggsmidler
554 001 745 950 612 257 296 907

Sentraladministrasjonen 57 500 57 500 57 500 57 500

Sum investeringsutgifter og 

videreutlån
611 501 803 450 669 757 354 407
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§ 5-5. Bevilgningsoversikt – investering

Tall i 1 kroner

Regnskap 

2018

Regulert 

budsjett 

2019

Økonomiplan 

2020

Økonomiplan 

2021

Økonomiplan 

2022

Økonomiplan 

2023

Investeringsutgifter

Investeringer i varige driftsmidler 331 948 366 892 549 094 741 843 607 350 292 400

Tilskudd til andres investeringer 148 550 1 450 650 1 450 1 050

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 4 130 3 408 3 457 3 457 3 457 3 457

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 336 226 370 850 554 001 745 950 612 257 296 907

Investeringsinntekter

Kompensasjon for merverdiavgift -56 341 -41 947 -86 509 -105 586 -94 750 -37 160

Tilskudd fra andre -30 458 -52 769 -2 800 -2 200 -96 004 -24 900

Salg av varige driftsmidler -7 751 -11 671 -51 500 -28 000 -26 000 -36 000

Salg av finansielle anleggsmidler -59 0 0 0 0 0

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0

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

Bruk av lån -234 906 -259 921 -409 735 -606 707 -392 046 -195 390

Sum investeringsinntekter -329 514 -366 308 -550 544 -742 493 -608 800 -293 450

Videreutlån

Videreutlån 86 760 35 316 50 000 50 000 50 000 50 000

Bruk av lån til videreutlån -72 075 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Avdrag på lån til videreutlån 8 894 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Mottatte avdrag på videreutlån -17 779 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500

Netto utgifter videreutlån 5 799 -14 684 0 0 0 0

Overføring fra drift og netto avsetninger

Overføring fra drift -5 303 -4 038 -3 457 -3 457 -3 457 -3 457

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 7 759 -203 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -283 -300 0 0 0 0

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

Sum overføring fra drift og netto avsetninger 2 173 10 143 -3 457 -3 457 -3 457 -3 457

Fremført til inndekning i senere år (udekket 

beløp) 14 684 0 0 0 0 0  
 

d. Handlingsplanen 2020-2023 utgjør handlingsdelen i kommuneplanens 
samfunnsdel i henhold til pbl. § 11-1 fjerde ledd siste punktum.  

 
3. Følgende handlingsregler for Eidsvoll kommune vedtas fram til 

økonomireglementet revideres:  
 

1. Netto driftsresultat skal være 1,75 % av sum driftsinntekter over tid. 

2. Disposisjonsfondet skal over tid utgjøre 17 % av sum driftsinntekter, 
dog aldri under 9 %. 

3. Avvik mellom budsjett og regnskap bør ikke avvike med mer enn +/- 
1 % i forhold til sum bevilgninger drift (1B).  

4. Netto lånegjeld skal ikke utgjøre mer enn 160 % av brutto 

driftsinntekter. 
5. Inntekter fra eiendomsskatt skal aldri overstige totale 

finanskostnader.   
 

4. Skatteøren settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet. 

 
5. Låneopptak: 

a. Det tas opp lån til investeringer i 2020, inkludert tidsforskyvning fra 2019 
på inntil 410 mill. Lånets løpetid settes til 30 år og kan være avdragsfritt. 
Eidsvoll kommune benytter seg av ordningen med minimumsavdrag i 

henhold til kommunelovens § 14-18. 
b. Kommunestyret vedtar låneporteføljen i Eidsvoll kommune, jf. punkt 7.7 i 

rådmannens grunnlagsdokument. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand 
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for refinansiering i budsjettåret 2020. Løpetid kan avtales av rådmannen i 

hvert tilfelle.  
c. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån for 2020 på inntil 50 mill. 

  
6. Gebyrregulativet 2020 vedtas. 

 
7. Følgende områder finansieres med 100 % selvkostdekning gjennom 

brukerbetalinger. 

a. Vann 
b. Avløp 

c. Renovasjon 
d. Slam  
e. Feiing  

f. Byggesak 
g. Oppmåling 

 
Verbalforslag fra SP, AP, MDG og SV 2019 
 
1. Eiendomsskatten skal ikke være noen hvilepute i den stadig pågående prosessen med å 

effektivisere drift av kommunen. Eiendomsskatten skal holdes så lav som mulig, den skal ikke 

brukes til å subsidiere drift og skal dermed aldri være høyere enn totale kostnader til renter og 

avdrag (finanskostnader). Dersom det blir behov for økning av promillesats, skal sosial innretning 

innføres, eksempelvis bunnfradrag og/eller inntektsskjerming. Kommunestyret ber derfor om en 

vurdering av ulike innretninger av slike sosialt skjermende tiltak.  

 

2. Kommunestyret ber om en vurdering av om det kan brukes andre verktøy vedrørende budsjett 

og handlingsplan som gir økt forståelse og åpenhet utad, og som legger godt til rette for god 

politisk styring.  

 

3. Kommunestyret ber om en utredning av effektiviseringspotensialet ved driftsavdelingen for 

veg, park og grønt, som også omfatter maskin og arealbruk. Utredningen skal også peke på 

effekten av en mulig sammenslåing av virksomhetene kommunalteknikk og 

eiendomsforvaltningen, og om drift av eiendom som i dag ligger til kultur bør legges til 

eiendomsforvaltningen.  

 

4. Kommunestyret ber om en utredning av effektiviseringspotensialet ved å slå sammen 

virksomhetene Hjemmebaserte tjenester og Eidsvoll helse- og omsorgssenter, med mål om en 

best mulig utnyttelse av kapasitet på tvers av avdelingene og på tvers av ansatte.  

 

5. Mange kommuner ansetter næringssjef som har til oppgave både å være en støtte for 

næringslivet i møte med kommunen og være aktiv for å trekke næringsliv og forretninger til 

kommunen. Kommunestyret ber om en utredning av muligheten for finansiering av en 

næringssjefstilling over prosjektmidler. Saken bes fremlagt senest til 1. tertialrapport 2020.  

 

6. Kommunestyret ber om en utredning av inntektspotensialet innen kultur og idretts byggene. 

Det kan være ved å innføre kinoreklame på Panorama, bedre tilrettelegging for kiosksalg på 

panorama, mulighet for bedrifter og sponse i haller osv. Dette for at lokalt næringsliv kan få 

markedsført seg og slik at kommunen og lag og foreninger får flere inntektsmuligheter.  

 

7. Kommunestyret ber om en sak via Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet, for å sikre 

lokaler til aktiviteten som i dag er på Søndre Samfund etter at dette stenges. Det skal særlig tas 

hensyn til ungdomsaktivitetene.  

 

8. I forbindelse ved opprettelse av stillinger som utekontakter, skal det sees på muligheter for å 

søke om prosjektmidler, samarbeide med og hente erfaringer fra nabokommuner, samarbeid 

med læringsmiljøarbeiderne i skole og samarbeid med frivillig ungdomsarbeid i kommunen.  
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9. Prosjektet Ås barnehage (jfr. Investeringsprosjekt 20 i HP 20-23) avsluttes og midlene 

overføres til å bygge ny barnehagekapasitet i midtbygda isteden. Før prosjektet videreføres ber 

kommunestyret om en vurdering av plassering og økning i barnehagekapasitet i midtbygda i 

området mellom Brensmork og Vilberg.  

 
 
Verbalforslagene fra H, FRP, KRF, PP og R oversendes hovedutvalg og formannskap for 

behandling. 



Side 10    
Kommunestyrets vedtak PS 95/19 av 10.12.2019 

 

 
 

1. Innledning 

1.1 Forklaringer til handlingsplanmodellen 

Dette dokumentet utgjør handlingsdelen i kommuneplanen, plan- og bygningslovens § 11-1, 4. 

ledd, siste punktum, i tillegg til å være kommunens økonomiplan. 

 

En handlingsplan skal være i økonomisk balanse i planperioden. I henhold til lov og forskrift 

forutsettes det at planen skal omfatte hele kommunen, være realistisk og vise hvordan 

kommunen skal klare sine økonomiske forpliktelser framover. Planen skal være satt opp på en 

oversiktlig måte. For at planen skal være realistisk må den være satt opp med sannsynlige 

inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det skal vises inndekning av 

utgifter hvert enkelt år i planperioden. Første året i handlingsplanen er budsjett for kommende 

år.  

 

Handlingsplanmodellen tar utgangspunkt i vedtatt handlingsplan 2019-2022.  

 

Budsjettet for den enkelte virksomhet blir vedtatt på netto rammenivå (utgifter – inntekter). 

Merinntekter som skyldes eksempelvis refusjon sykepenger kan dermed dekke merutgifter til 

sykevikarer og behøver ikke budsjettvedtak i kommunestyret.  

 

Kommunens styringssignaler blir gjort gjeldende gjennom resultatkrav knyttet til den enkelte 

virksomhet. Dette gjøres gjennom måltavler som er en del av virksomhetens budsjett.  

 

1.2 Budsjetteringsprinsipp 

Kommunens handlingsplan er budsjettert i faste 2020-priser. Det er benyttet bottom-up metode 

hvor rammene er utarbeidet fra detaljer opp til netto ramme (brutto utgift – brutto inntekt).   

 

Prinsipp for selvkostføringer er videreført fra tidligere år der inntektene som skal dekke indirekte 

utgifter og kapitalkostnader er registrert på ramme for felles utgifter og inntekter. 

 

Det er tatt hensyn til demografiutgifter for perioden beregnet ved hjelp av KS demografimodell.  

Befolkningsprognosen fra SSB fremskriver historiske tall justert med forventet fødselsoverskudd 

og netto innvandring til landet. I tillegg benyttes prognose fra Norconsult utarbeidet i 2018. 

Denne bygger på kommuneadministrasjonens vurdering av mulig byggeaktivitet i ferdig regulerte 

byggeområder. Befolkningsprognosene fra SSB og Norconsult er vektet med 50 % hver for å 

nøytralisere avvikene mellom prognosene. Det vises til eget kapittel som omhandler befolkning. 

 

Vekst i frie inntekter er fremskrevet i KS prognosemodell ut fra samme vektede 

befolkningsprognose. 

 

1.3 Sammendrag av hovedelementer i handlingsplanen 

Eidsvoll kommunes budsjett og handlingsplan for perioden 2020-2023 forutsetter bruk av 

disposisjonsfond for å balansere. Dette til tross for at administrasjonen har innarbeidet 

eiendomsskatt på primær- og sekundærboliger fra 2020 og på næring og fritidsboliger fra 2021. I 

tillegg er de fleste av forslagene til innsparing fra finanskomiteen, PS 58/18, tatt inn.  

 

Forhold som er tatt inn i økonomiske rapporteringer i 2019 og som har varige driftskonsekvenser, 

er videreført i planperioden.  

 

Nye tiltak i handlingsplanen er på 8,3 mill. i 2020, og av nye tiltak kan nevnes: 

 
Tiltak 2020 

Taksering eiendomsskatt 2 000 

200 % sykepleiere distrikt sør - indre og ytre 1 519 
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Tiltak 2020 

Brensmork administrasjonsbygg 3 etg. renovering 750 

Bønsmoen skole brannsikring sprinkelanlegg 500 

Gladbakk brannsikring 500 

Vedlikehold Eidsvoll bygdetun 500 

Vegrapport 500 

Rådgiver eiendomsskatt 100 % 436 

Haugtun trygdeboliger renovering av tak 350 

100 % stilling barnevern omsorg 342 

Arkiv 100 % stilling økt behov 302 

Detaljregulering utvidelse av Råholt kirkegård 250 

Kommunal fakturering/innfordring 50 % stilling 151 

Økning servicevaktmester 25 % 138 

Oppfølging av veteranplan 30 

Sum nye tiltak 8 266 

 

Investeringsprogrammet i kommunen er ambisiøst og utgjør brutto inkl. mva. 2,4 mrd. i 

planperioden. Økningen gjør at kommunen øker netto lånegjeld fra dagens 1,9 mrd. til 3,2 mrd. I 

perioden øker netto finansutgifter fra 110 mill. i 2020 til 172 mill. i 2023, en økning på 62 mill. 

1.4 Usikkerhetsfaktorer i handlingsplanen 

De største usikkerhetsfaktorene som er knyttet til handlingsplanen for 2020 – 2023 er: 

 Sammensetninger av barnegrupper/klasser i barnehage og skole 

 Antall omsorgsovertakelser i barnevernet 

 Ressurskrevende brukere 

 Antall sykehjemsplasser som kjøpes 

 Endringer i nasjonal flyktningpolitikk 

 Renteutvikling/marginer lån 

 Ny tjenestepensjon/pensjonsutgift 

 Lav befolkningsvekst/lavere inntekt 

 Endringer i statlige rammevilkår 
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2 Sentrale forutsetninger  

2.1 Befolkningsutvikling og boligbygging  
Det foreligger to ulike prognoser på befolkningsframskrivinger. Den første 

befolkningsframskriving baserer seg på SSB’s framskriving etter MMMM alternativet.  

 
Kriteriedata SSB MMMM-framskriving kommune 2019 2020 2021 2022

Pr 1/7 hvert år Faktisk Prognose Prognose Prognose

0-1 år 522 576 586 593

2-5 år 1213 1211 1226 1217

6-15 år 3229 3311 3355 3405

16-22 år 1990 1975 1984 2004

23-66 år 14566 14979 15246 15429

67-79 år 2741 2841 2918 3015

80-89 år 670 693 737 793

90 år og over 142 156 162 161

25073 25742 26214 26617  
 

Svakheten ved bruk av SSB sin framskriving er at framskrivingen baserer seg på historisk 

utvikling og tar ikke høyde for planlagte og iverksatte boligprosjekter i kommunen. Dermed vil 

det skape et avvik mellom prognose og en tenkt utvikling som kommunen allerede har kunnskap 

om. Utviklingen i Eidsvoll peker ut en retning med kraftig vekst i folketallet da svært mange 

utbyggingsprosjekter er i gang eller er under planlegging. For å kunne framskrive folketallet hvor 

også boligbyggingen er hensyntatt og er en del av prognosen, er det benyttet egen prognose 

utarbeidet av Norconsult i 2018.  

 

Følgende boligbygging er lagt til grunn: 
Område Skole 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 sum

Feiring Feiring 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39

Nordbygda Langset 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 87

Ås 36 20 20 20 20 20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 636

Vilberg 76 100 100 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1901

Eidsvoll Verk 33 100 100 100 100 120 140 140 140 140 140 140 160 160 160 160 2033

Bønsmoen 30 100 100 100 100 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 790

Råholt 57 35 35 35 35 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 362

Dal 18 40 40 40 40 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 418

271 402 402 427 427 387 387 387 387 387 387 387 407 407 407 407 6266

Midtbygda

Sørbygda

Totalt  
Øvrige prognoser, kommentarer, grafer og tabeller finner en i befolkningsprognosen 2018-2033 

fra Norconsult. 

 

Norconsult sin befolkningsframskriving korrigert med faktiske folketall pr. 1.7.2019 viser følgende 

utvikling: 
Prognose Norconsult 1/7 Nedjusert til samme utgangspunkt 1/7-2019 2019 2020 2021 2022

Faktisk Prognose Prognose Prognose

0-1 år 522 554 575 596

2-5 år 1213 1 231 1 288 1 322

6-15 år 3229 3 343 3 442 3 565

16-22 år 1990 2 045 2 080 2 124

23-66 år 14566 14 981 15 412 15 826

67-79 år 2741 2 842 2 924 3 034

80-89 år 670 691 732 785

90 år og over 142 153 165 167

Sum 25073 25 840 26 618 27 419  
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Som en ser av graf under er det store avvik mellom de ulike prognosene. SSB’s hovedalternativ 

tilsvarer MMMM alternativet slik som beskrevet ovenfor.  

 

 
 

Da begge ovennevnte prognoser er beheftet med stor usikkerhet har kommunen valgt å 

framskrive inntekten i KS prognosemodell med 50 % vekt på hver prognose slik at 

folketallsutviklingen pr. 1.7. de respektive år vil være slik: 

 

Prognose pr. 1.7. hvert år 1.7.2019 1.7.2020 1.7.2021 1.7.2022 

  Faktiske tall       

     
0-1 år 522 565 580 594 

2-5 år 1 213 1 221 1 257 1 270 

6-15 år 3 229 3 327 3 399 3 485 

16-22 år 1 990 2 010 2 032 2 064 

23-66 år 14 566 14 980 15 329 15 627 

67-79 år 2 741 2 841 2 921 3 024 

80-89 år 670 692 734 789 

90 år og over 142 155 163 164 

     
Sum innbyggere gjennomsnitt begge modeller pr. 1.7.  25 073 25 791 26 415 27 017 

 

Innbyggertall pr. 1.7.2019 danner grunnlaget for inntektsprognose for 2020 i prognosemodellen 

som benyttes for kommunene.  
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I tillegg er demografiutgiftene beregnet ut etter modell fra KS og gjennomsnittsprognose: 

 

Demografimodell egen prognose (1.1.-31.12.) 2021 2022 2023 

  35 272 35 272 35 272 

  
 

28 372 28 372 

  
  

23 248 

Sum demografiutgifter i planperioden 35 272 63 644 86 892 

 

  

2.2 Nasjonale mål og økonomiske rammebetingelser (kilde: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus) 

 

I kommuneproposisjonen for 2020 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens 

samlede inntekter på mellom 0,2 og 1,5 mrd. kroner i 2020. Regjeringen legger nå opp til en 

reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på knapt 3,2 mrd. kroner, tilsvarende 0,6 

prosent. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2019 slik det ble anslått etter 

stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2019. Ved beregningen av realvekst i 

kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst i kommunal 

tjenesteyting på 3,1 prosent fra 2019 til 2020.  

 

Regjeringen legger nå opp til en realvekst i frie inntekter i 2020 på om lag 1,3 mrd. kroner. Det 

tilsvarer en realvekst på 0,3 prosent. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2019 slik det 

ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2019. Det innebærer at 

oppjusteringen av anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2019 med 4,9 mrd. kroner 

ikke påvirker nivået på sektorens inntekter i 2020, slik praksisen har vært.    

 

Frie inntekter 
Regjeringen foreslår at veksten i frie inntekter på 1,3 mrd. kroner i sin helhet tildeles 

kommunene. 

 

Av veksten i frie inntekter til kommunene skal følgende dekkes: 

 

 400 mill. kroner med satsing på tidlig innsats i skolen 

 150 mill. kroner med satsing på rusfeltet 

 

Fylkeskommunens frie inntekter i 2020 holdes reelt sett om lag uendret sammenliknet med 2019.  

 

Veksten i frie inntekter i 2020 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte 

merutgifter som følge av befolkningsutviklingen.  Anslåtte merutgifter for kommunesektoren i 

2020 som følge av den demografiske utviklingen er på 1,3 mrd. kroner. Av dette er det anslått at 

om lag 0,9 mrd. kroner må dekkes innenfor veksten i frie inntekter. De anslåtte merutgiftene er 

et uttrykk for hva det vil koste å opprettholde tjenestetilbudet i blant annet skole, barnehage og 

omsorgstjenesten med uendret standard og produktivitet i tjenestene. 

I kommuneproposisjonen for 2020 ble det anslått en nedgang i kommunesektorens samlede 

pensjonskostnader på 450 mill. kroner, utover det som dekkes av den samlede deflatoren. 

Anslaget er beheftet med usikkerhet. 

 

Etter dette anslås kommunesektorens handlingsrom å øke med 300 mill. kroner i 2020. Da er det 

tatt hensyn til merutgifter som følge av den demografiske utviklingen på 0,9 mrd. kroner, 

forventet reduksjon i pensjonskostnadene på 450 mill. kroner og satsinger finansiert innenfor 

veksten i frie inntekter på 550 mill. kroner. 

 

Regjeringen peker på at det et potensial for effektivisering i sektoren. Regjeringen ønsker å 

synliggjøre dette. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 

0,5 pst tilsvarer det 1,3 mrd. kroner. Dette er penger som kan brukes til bedre skoler, mer 

omsorg eller andre prioriterte tjenester. 
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I tabellen under vises samlet økning i sektorens handlingsrom i 2020 med og uten 

effektiviseringskrav på 0,5 pst.:  

 

  
   Mrd.     

kroner 

Vekst i frie inntekter 1,3 

- merkostnader demografi -0,9 

+ reduserte kostnader til pensjon 0,45 

- satsinger innenfor veksten i frie inntekter -0,55 

Økt handlingsrom uten 

effektiviseringskrav 
0,3 

+ effektiviseringskrav 1,3 

Økt handlingsrom med effektiviseringskrav 1,6 

 

I neste tabell er realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2020 på knapt 3,2 mrd. 

kroner dekomponert:  

 

  

Mrd. 

kroner 

Frie inntekter 1,3 

Frie inntekter knyttet til endringer i 

oppgaver1 0,1 

Øremerkede tilskudd  1,4 

Gebyrinntekter 0,5 

Realvekst samlede inntekter 3,2 

1) Disse midlene bevilges som frie inntekter, men regnes ikke med i veksten i frie inntekter siden 

midlene er knyttet til endringene i pålagte oppgaver. Midlene medregnes i veksten i de samlede 

inntekter 

 

Øremerkede tilskudd øker med netto 1,4 mrd. kroner. Dette må ses i sammenheng med en 

økning i kollektivsatsingen og investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser. I motsatt retning 

trekker nedgang i inntekter fra oppdrettstillatelser i havbruksnæringen.  

 

Inntektsnivået for kommunesektoren i 2020 påvirkes imidlertid ikke av hvordan 

veksten beregnes.   

 

Dette kan illustreres med figuren under: 
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Detaljert anslag på frie inntekter:  

    

       Mill. kr. Nominelle 

priser1 

 

             Kommunene2 Fylkeskommunene2 Kommunesektoren i alt 

 20193 2020 Pst.  

   

endr. 

20193 2020 Pst.  

endr

. 

20193 2020 Pst.  

endr

. 

Skatter i alt 183 980 187 580 2,0 34 850 35 

410 

1,6 218 

830 

222 

990 

1,9 

Herav skatt på  

inntekt og formue 

168 750 172 290 2,1 34 850 35 

410 

1,6 203 

600 

207 

700 

2,0 

Rammetilskudd  138 719 142 107 2,4 35 955 36 

841 

2,5 174 

674 

178 

948 

2,4 

Sum frie inntekter 322 699 329 687 2,2 70 805 72 

251 

2,0 393 

504 

401 

938 

2,1 

1 Prisveksten i kommunesektoren i 2020 (deflator) er anslått til 3,1 pst. 

2 Oslo er delt i en kommunedel og en fylkeskommunedel.  

3 Anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer. 

4 Omfatter ikke midler bevilget på kap. 571, post 21 Spesielle driftsutgifter. 

 

Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,2 

prosent (fra anslag på regnskap). Kommunene i Viken anslås samlet sett å få en nominell vekst i 

de frie inntektene på 2,6 prosent, se vedlegg 1. 

Med en kommunal deflator for 2020 beregnet til 3,1 % har flere kommuner en realnedgang. 

Dette skyldes at det regnes fra anslag på regnskap, og at det økte skatteanslaget slår inn og 

forstyrrer bildet. I beregningene av kommunenes endrete handlingsrom, må det hensyntas at 

prognosene for skatteinngangen nå er oppjustert med 4,9 mrd. kroner.   

 
Deflator  
Pris og lønnsvekst for kommunesektoren for 2020 er anslått til 3,1 %.  

Lønnsveksten er anslått til 3,6 %. 

 

Deflator har to funksjoner: 

 

  Historisk beregning av faktisk realvekst (regnskapsdeflator) 
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  Kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst i statsbudsjettet (budsjettdeflator) 

 

Deflatoren for kommunesektoren utarbeides i Finansdepartementet (FIN) i forbindelse med 

statsbudsjettet. Deflator består av en delindeks for lønnsvekst og en delindeks for kjøp av varer 

og tjenester. Lønnsvekst teller knapt 2/3 av deflatoren. Andelen har vært stabil over tid. 

 

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren: 

 Rentekostnader 

 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren den grad de øker i takt med 

lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer (eller mindre) enn lønnsveksten, 

fanges ikke dette opp av budsjettdeflatoren. 

 Demografikostnader 

 

Disse kostnadselementene må dekkes av veksten i frie inntekter. 

 
Skattøren 2020 
Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige 

skattytere tilfaller kommunesektoren.  

 

I kommuneproposisjonen for 2020 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut 

fra en målsetting om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 pst. av de samlede 

inntektene. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2020 reduseres med -0,45 

prosentpoeng til 11,10 prosent. Den fylkeskommunale skattøren foreslås også redusert med -

0,15 prosentpoeng til 2,45 prosent. Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 pst. av 

kommunenes samlede inntekter i 2019. 

  

Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås å utgjøre om lag 207,2 mrd. 

kroner i 2020, en nominell vekst på 2 pst. fra 2019. Økningen er moderat på grunn av de 

betydelige merskatteinntektene i 2019. 

  

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2020 bygger blant annet på en 

sysselsettingsvekst på 1 pst. og en årslønnsvekst på 3,6 pst. fra 2019 til 2020. 

 
Inntektssystemet for kommunene 
Fra 1. januar 2020 slår 119 kommuner seg sammen til 47 nye kommuner, og antallet kommuner 

reduseres fra 422 til 356. For at ikke beløpet som utløses av gradert basiskriterium i 

utgiftsutjevningen skal øke på grunn av antallet sammenslåinger, justeres vektingen av dette 

kriteriet fra og med 2020, slik at beløpet dette kriteriet utløser isolert sett beholdes på samme 

nivå som før sammenslåingene. Også grenseverdien på strukturkriteriet for å motta fullt 

basistilskudd beholdes i 2020 på samme nivå som i 2019. 

Asplan Viak har overlevert rapport om distriktsindeken. Departementet tar sikte på å komme 

tilbake til ny distriktsindeks og bruken av den ved fordeling av distriktstilskuddene i 

kommuneproposisjonen for 2021. 

 

Skjønnsmidler for Oslo og Viken 
Skjønnsrammen for Oslo og Viken for 2020 er på 132 millioner kroner, og er redusert med 5 

millioner kroner sammenlignet med rammen i 2019. Dette til tross for at vi får to nye kommuner 

i Viken fra Oppland fylke, nemlig Jevnaker og Lunner. Departementet har redusert basisrammen 

skjønnsmessig til alle embeter. 

  

Den tildelte fylkesrammen ønsker vi å disponere på følgende måte: 

 

 105 millioner kroner i ordinært skjønn, se vedlegg 2. 

 27 millioner kroner til tilbakeholdte midler. 

 

Ved fordeling av ordinært skjønn har vi lagt vekt på innspillene vi har fått fra kommuner om 

lokale utgiftskrevende forhold og behov av betydning, jf. vårt brev av 5.6.19. Andre forhold vi 

har sett og vurdert er informasjon fra KOSTRA-data, annen tilgengelig statistikk og vår egen 
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kjennskap til kommunene. For å sikre en viss grad av forutsigbarhet for den enkelte kommune 

har vi prøvd å unngå for store endringer i skjønnsfordelingen sammenlignet med året før. 

 

Tilbakeholdte midler skal i henhold til departementets retningslinjer utgjøre minst fem pst. av 

skjønnsrammen til embetet til fordeling gjennom året. Ved at vi holder tilbake 27 millioner kroner 

utgjør dette om lag 20 pst og er tenkt benyttet til: 

 

 14,5 millioner kroner til fornyings- og innovasjonsprosjekter, hvorav Oslo kommune er 

forbeholdt 4,5 millioner av disse.  

 12,5 millioner kroner for å kompensere for uforutsette utgifter som kan inntreffe i løpet av 

året. 

 

Som tidligere vil vi sende ut et eget brev til alle våre kommuner om når og hvordan midlene kan 

søkes. Dette gjelder både prosjektskjønn og uforutsette utgifter. 

 

De spesielle føringer som vi har fått for 2020 hva gjelder uforutsette utgifter er at utilsiktede 

virkninger av kommunesammenslåinger og kompensasjon for bemanningsnorm for små 

barnehager skal prioriteres. Departementet har åpnet opp for at fylkesmannen etter søknad fra 

kommunen kan tildele skjønnsmidler til private eller ideelle små barnehager, uten tilknytning til 

et større konsern, dersom disse får økonomiske problemer som følge av bemanningsnorm i 

barnehager i 2020. 

 

Ressurskrevende tjenester 
Innslagspunktet foreslås økt til 1 361 000 kroner. Dette er en økning ut over det som følger av 

anslått lønnsvekst for 2019 på 50 000 kroner.  

 

Dette er en innstramming tilsvarende 350 millioner kroner og vil påvirke kommunens budsjetter 

allerede for 2019. Innstrammingen må ses i sammenheng med den sterke veksten i ordningen de 

siste årene.  

 

Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent. 

 

Aktuelle saker av betydning for kommunene: 
Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener 

En ny, universelt utformet gjennomføringsløsning for prøver og eksamener avlaster 

kommunesektoren og er anslått besparelser i 2020 på 2,6 mill. kroner for sektoren samlet. Som 

følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner med 1,3 mill. kroner 

hver. 

 

Overføring av førstelinje for sosiale tjenester fra Bergen og Oslo kommuner til NAV 

Kontaktsenter 

NAV Kontaktsenter (NKS) har tidligere tilbudt en førstelinje for brukere av sosiale tjenester for 

alle kommuner med unntak av Oslo og Bergen. NKS overtok imidlertid ansvaret fra Bergen i 

2018, og i løpet av 2019 overføres også oppgaven fra Oslo. Rammetilskuddet reduseres derfor 

med 7,5 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 605, post 01. 

 

Forsøk med ny oppgave- og ansvarsfordeling i barnevernet 

Barne- og familiedepartementet iverksatte i 2016 et forsøk med økt kommunalt ansvar for 

barnevern i (nåværende) Færder, Alta og Røyken. Kommunene har vært kompensert for forsøket 

over rammetilskuddet. Forsøket i Røyken avvikles ved utgangen av 2019, og rammetilskuddet 

reduseres med 22,4 mill. kroner, som innebærer trekk for nye Asker kommune (tabell c i Grønt 

hefte). 

 

Overføring av skatteoppkreving fra kommunene til Skatteetaten 

Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 

2020. Kommunenes utgifter til skatteoppkreving er anslått til 1 104,7 mill. kroner årlig. Effekten 

av dette er 644,4 mill. kroner i 2020, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende.  
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Innlemming av tilskudd til rekruttering av psykologer 

Regjeringen har gjennom et rekrutteringstilskudd lagt til rette for at alle kommuner kan 

rekruttere psykologkompetanse før plikten til å ha en slik kompetanse i de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene trer i kraft 1. januar 2020. Tilskuddet innlemmes i rammetilskuddet i 2020 

gjennom en overføring på 211,6 mill. kroner fra kap. 765, post 60. Midlene fordeles etter 

delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. 

 

Innlemming av tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 

Kommunen har fra 1. januar 2020 plikt til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende 

personer med demens. For å bygge ut et slikt tilbud ble det i 2012 etablert en tilskuddsordning 

som innlemmes i rammetilskuddet i 2020. Det overføres derfor 369,1 mill. korner fra kap. 761, 

post 62. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkel for pleie og omsorg.  

 

Innlemming av tilskudd til habilitering og rehabilitering 

Regjeringen la i statsbudsjett for 2017 fram en treårig opptrappingsplan for habilitering og 

rehabilitering og opprettet et øremerket stimuleringstilskudd. 2019 er siste år i 

opptrappingsplanen og stimuleringstilskuddet innlemmes i rammetilskuddet i 2020. Det overføres 

derfor 87 mill. kroner fra kap. 762, post 64. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for 

kommunehelse. I tillegg til det øremerkede tilskuddet er 2000 kroner av veksten i frie inntekter i 

planperioden begrunnet med planen.  

 

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene 

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene ble iverksatt 1. mai 2016 og administreres 

av Helse- og omsorgsdepartementet. Forsøket skal videreføres og utvides ved at dagens 

deltakerkommuner og kommuner disse skal slås seg sammen med, fortsetter i forsøket fra 1. 

januar 2020/1. juli 2020. Trekket i rammetilskuddet på 33,2 mill. kroner er netto effekt av 

endringer i antall forsøkskommuner. Det legges opp til å utvide forsøket med ytterligere seks nye 

kommuner med sikte på oppstart senest andre halvår 2020. Nytt uttrekk av rammetilskuddet 

som følge av en evt. utvidelse av forsøket vil bli gjort i revidert nasjonalbudsjett for 2020 og i 

statsbudsjett for 2021. 

 

Innlemming av tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende 

tiltak 

Tilskuddsordningen innlemmes i rammetilskuddet gjennom en overføring av 6,3 mill. kroner fra 

kap. 474, post 60. Innlemmingen underbygger kommunenes helhetlige ansvar for det 

kriminalitetsforebyggende arbeidet. 

 

Overføring av myndighet etter naturmangfoldloven 

 Som en del av kommunereformen overføres myndighet fra fylkesmannen til kommunene etter 

naturmangfoldloven § 62 for mindre verneområder som ikke forvaltes av nasjonalpark-

/verneområdsstyrer. Med utgangspunkt i fylkesmannens ressursbruk i dag overføres det 2,5 mill. 

kroner fra kap. 525, post 01 til rammetilskuddet. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for 

administrasjon og miljø. 

 

Overføring av myndighet etter forurensningsloven 

Som en del av kommunereformen overføres myndighet fra fylkesmannen til kommunene etter 

forurensningsloven § 11 for behandling av støy fra motorsportbaner, skytebaner og vindmøller. 

Med utgangspunkt i fylkesmannens ressursbruk i dag overføres det 1,7 mill. kroner fra kap. 525, 

post 01 til rammetilskuddet. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for administrasjon og 

miljø. 

 

Innlemming av tilskudd til etablering og tilpasning av egen bolig 

Som en del av kommunereformen overføres ansvaret for tilskudd til etablering i egen bolig og 

tilskudd til tilpasning av bolig fra husbanken til kommunene i 2020. Tilskuddet på kap. 581, post 

75 innlemmes i rammetilskuddet som økes med 496,5 mill. kroner. Midlene fordeles etter 

delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.  

 

Innlemming av tilskudd til tidlig innsats gjennom økt lærertetthet på 1.-10.-trinn 

Som varslet i Prop. 1S (2018-2019) skal midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet 

på 1.-10. trinn innlemmes i rammetilskuddet i 2020. Det overføres 1 316,8 mill. korner fra kap. 
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226, post 63. Midlene blir fordelt særskilt i 2020 (tabell c i grønt hefte) for å ivareta både 

kommuner med et relativt og med et absolutt behov for lærerårsverk. Fra 2021 vil midlene bli 

fordelt etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet. Innlemmingen må ses i sammenheng med 

midler til tidlig innsats innenfor veksten i de frie inntektene til kommunene.  

 

Overføring av oppgaver på landbruksområdet 

Som en del av kommunereformen får kommunene overført ansvaret fra fylkesmannen for 

forvaltning av nærings- og miljøtiltak i skogbruket, tilskudd til tiltak i beiteområder og tilskudd til 

utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdens arvområdene Vegaøyan og Vestnorsk 

fjordlandskap. Med utgangspunkt i fylkesmannens forvaltning av ordningene i dag innebærer 

oppgaveoverføringen at det overføres 10,4 mill. korner fra kap. 525. post 01 til rammetilskuddet. 

Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for landbruk. 

 

Innlemming av tilskudd til leirskoleopplæring 

Fra 1. august 2019 har kommunene plikt til å tilby leirskole eller annen skoletur med overnatting 

som el av grunnskoleopplæringen. Det øremerkede tilskuddet til leirskoleopplæring på kap. 225, 

post 60 innlemmes, og 56,1 mill. kroner overføres til rammetilskuddet. Midlene fordeles etter 

delkostnadsnøkkelen for grunnskole. 

 

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.-2.trinn  

Regjeringen foreslår å innføre en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 

1.-2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Dette innebærer at foreldrebetalingen for et heltidstilbud i 

SFO på 1.-2. trinn maksimalt skal utgjøre 6 pst. av den samlede person- og kapitalinntekten i 

husholdningen. Kommunene kompenseres i 2020 gjennom en økning i rammetilskuddet på 58,2 

mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.  

 

 

Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn 

Regjeringen foreslår å innføre gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn fra 

skoleåret 2020/2021. Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 21 

mill. kroner i 2020. Helårseffekten av tiltaket er 50,4 mill. kroner. Midlene fordeles etter 

delkostnadsnøkkelen for grunnskole.  

 

Gratis kjernetid i barnehagen for toåringer fra familier med lav inntekt- helårseffekt 

Ved behandlingen av statsbudsjett for 2019 ble det besluttet å øke rammetilskuddet med 45,7 

mill. kroner som kompensasjon for innføring av gratis kjernetid i barnehage fra 1. august 2019 

for toåringer fra familier med lav inntekt. Endringer for helårseffekt i 2020, og rammetilskuddet 

økes derfor med ytterligere 57,8 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for 

barnehage.  

 

Økt maksimalpris i barnehagen- helårseffekt 

Ved behandlingen av statsbudsjett for 2019 ble det besluttet å øke maksimalprisen i barnehage 

med 50 kroner per måned fra 1. august 2019. Som følge av dette ble rammetilskuddet redusert 

med 65,8 mill. kroner. Endringen får helårseffekt i 2020, og rammetilskuddet reduseres med 

ytterligere 82,9 mill. kroner. 

 

Eiendomsskatt 

Regjeringen fremmer forslag om at maksimalsats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 5 til 4 

promille. 

 

Kompensasjon for endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger 

Med virkning fra 1. januar 2018 ble det gjennomført endringer i regelverket for 

arbeidsavklaringspenger. I revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble kommunene kompensert 

gjennom en økning i rammetilskuddet på 90 mill. kroner for anslåtte merutgifter som følge av 

disse endringene. Kompensasjonen videreføres i 2020. 

 

Frivilligsentraler 

De øremerkede midlene til frivilligsentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til 

rammetilskuddet til kommunene i 2017. Det ble varslet at midlene skulle gis en særlig fordeling i 
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fire år. Bevilgningen ble økt i forbindelse med innlemmingen i 2017, og den er ytterligere økt i 

2018 og 2019. Det foreslås en økning på 12,8 mill. kroner i 2020. Den kommunevise fordelingen 

går fram av tabell c-K i Grønt hefte. For 2021 vil midlene bli fordelt etter ordinære kriterier i 

inntektssystemet. 

 

Kommunereform 
Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2019 sluttet Stortinget seg til regjeringens 

opplegg for det videre arbeidet med endringer i kommunestrukturen. Departementet vil følge opp 

gjensidige vedtak fra kommuner om sammenslåinger ved å legge til rette for vedtak av Kongen i 

statsråd, i tråd med reglene i inndelingslova.  

Det vil i perioden 2018-2021 fortsatt være gode og langsiktige økonomiske virkemidler for 

kommuner som slår seg sammen.  

 

Fylkesmannens anbefalinger 
Fylkesmannen ser jevnlig budsjett- og økonomiplaner hvor netto driftsresultat har vært så lite at 

det ikke har kunnet bidra til egenfinansiering av vedtatte investeringer og nødvendige 

avsetninger. 

 

Fylkesmannen anbefaler derfor at følgende legges til grunn for budsjett- og økonomiplanarbeidet: 

 Netto driftsresultat bør over tid utgjøre minst 3 % av driftsinntektene avhengig av 

nødvendige avsetninger og investeringer. Buffere er en nødvendighet for å kunne takle 

svingninger på både inntekts- og utgiftssiden. 

 Egenfinansieringsgraden er gjennomgående lav. Vi ber kommunene om å gjøre det som er 

mulig for å øke denne. Det vil være et viktig bidrag for å styrke kommunens økonomiske 

stilling.  

 Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen synliggjøre 

en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. Vi anbefaler kommunen å utarbeide 

oversikter som viser effektene av en renteoppgang på kort og mellomlang sikt. Dette for å 

skape bevissthet rundt mulige effekter av nivået på lånegjelden.  

 

Avsluttende merknader 
Ny kommunelov ble vedtatt i Stortinget i juni 2018 (lov 22.06.15 nr. 83), jf. Innst. 369 L (2017–

2018) og Prop. 46 L (2017-2018). Den nye kommuneloven viderefører at økonomiplanen, 

årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen skal oversendes til departementet, og at fristen 

for dette fastsettes i forskrift, jf. ny koml. § 14-3. Kommunens oversendelse skal gå til 

fylkesmannen og vi minner om viktigheten av at disse dokumentene oversendes oss innen 

gjeldende frister. Ny Budsjett- og regnskapsforskrift § 6-1 sier følgende om frister:  
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2.3 Økonomiske forutsetninger i planperioden 

 

Pensjon  

Ansatte i stat og kommune er medlemmer i en offentlig tjenestepensjonsordning. Dette er 

såkalte ytelsesordninger. Forenklet sagt har ordningen i KLP forskuddsvis innbetaling av 

fremtidige pensjonsutbetalinger (sparing), mens ordningen i SPK er refusjon av årlig utbetalt 

pensjon. Som følge av usikkerhet om størrelsen på de fremtidige pensjonsutbetalingene, varierer 

årlig premie til KLP vesentlig mer enn premie til SPK.  

 

Finanstilsynet fastsetter de lovpålagte forsikringstekniske beregningsparameterne som må 

hensyntas i premieberegningen. Samtidig er kommunen, i henhold til forskrift, forpliktet til å 

utgiftsføre en årlig pensjonskostnad etter forutsetninger fastsatt av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD). Det er viktig å merke seg at det er pensjonspremien som 

skal innbetales til pensjonsleverandørene, og ikke den kalkulatoriske regnskapsførte kostnaden. 

Årlig differanse mellom premie og kostnad leder til premieavvik som skal regnskapsføres som et 

tillegg til årlig pensjonskostnad i det påfølgende regnskapsår.  

 

Hovedtrekk for 2020 

Fra 1.1.2020 blir det innført nye regler for offentlig tjenestepensjon, som et ledd i tilpasning til 

pensjonsreformen. Det medfører at alle aktive medlemmer født etter 1962 vil få opptjening etter 

nytt vedtatt regelverk for alderspensjon og AFP. Samlet kostnad som følge av endringer i 

regelverket vil ikke øke over tid. Dog vil en omlegging trolig medføre en økning i 

pensjonspremien i en periode fra 2020, som følge av endringer i regelverket. 

 

Endringer i regelverket har flere konsekvenser både for aktive medlemmer (født etter 1962) og 

for arbeidsgiver, som i hovedsak finansierer pensjonen. 

 

Endringene vil for de fleste kommuner føre til lavere krav til premiereserve (pensjonsfond).  

Dette vil medføre frigjorte midler som trolig vil bli tilført premiefondet, i større eller mindre grad. 

Tilførsel til premiefond forventes først i 2021 og vil med andre ord ikke få likviditetskonsekvenser 

for 2020. 

 

 Beregningene/anslag for 2020 blir gjort på et estimert pensjonsgrunnlag pr. 31.12.2019. Det 

estimerte grunnlaget tar utgangspunkt i kommunens registrerte medlemmer hos KLP pr. 

30.4.2019, for deretter å bli justert opp med antatt lønnsvekst i år. 

 Endret regelverk for alderspensjon og AFP vil medføre lavere regnskapsmessig netto 

pensjonskostnad for de fleste kommuner i 2020.  

 Reguleringspremien er forventet å bli svakt høyere i 2020 enn i 2019. Prognosene til KLP 

baserer seg på en forventet lønnsvekst på 3,5 % i 2020. Dette med bakgrunn i SSB sine 

vurderinger av vekstutsiktene for neste år.  

 

Det er budsjettert med 16 % pensjonsutgift (18 % fratrukket arbeidstakers andel på 2 %) for 

2020 både for fellesordningen og sykepleierne etter anslag fra Kommunal Landspensjonskasse og 

etter bruk av premiefond. For Statens Pensjonskasse er anslaget for 2020 på 10,5 %.  

 

Premiefond 

Premiefondet består av Eidsvolls andel av overskudd i KLP ut over garantert avkastning og 

tilleggsavsetninger. Premiefondet kan anvendes til betaling av premie for pensjonsordningen, 

herunder reguleringspremie og engangspremie ved pensjonstilfellets inntreden. 
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Pensjonsordning (arbeidsgivers andel) Rev. 2019 2020 

KLP 91 323 94 279 

SPK 16 559 17 710 

Netto premieavvik -19 415 -18 385 

Samlet kostnad 88 467  93 603 

 

Tall i 1000 Saldo før bruk 2019 Bruk 2019 Bruk 2020 Bruk 2021 

Premiefond KLP 38 165 -17 000  -21 000  

Avhenger av 

avkastning 2019 

og 2020 

 

Lønnsoppgjør/lønnsvekst 

For alle virksomheter er det kompensert med helårsvirkning etter resultat av sentrale 

forhandlinger som har skjedd i 2019. I tillegg er det avsatt en pott på 20 mill. som skal dekke 

sentralt lønnsoppgjør for 2020 og virkningen av lokale lønnsoppgjør. Anslag fra KS viser at 

lønnsutviklingen for 2020 vil ligge på 3,6 %.  

 

Selvkost 

For dokumentasjon og beregning av gebyrer for selvkostområdene er det benyttet egen modell 

fra Envidan Momentum AS. 

 

Renteforutsetning for nye lån og refinansieringer 

  2020 2021 2022 2023 

Gjennomsnitt 3 mnd. NIBOR 1,73 % 1,55 % 1,44 % 1,38 % 

Kredittmargin 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 

Lånerente nye lån og refinansieringer 2,03 % 1,85 % 1,74 % 1,68 % 
 

Utvikling gjennomsnittsrente investeringslån 

2019 2020 2021 2022 2023 

1,88 % 2,15 % 2,04 % 1,93 % 1,87 % 
 

I budsjettberegningene er gjennomsnittlig lånerenter lagt til grunn. Denne er basert på inngåtte 

fastrenteavtaler og forventet renteutvikling. 

 

Handlingsregler, jf. kommunelovens § 14-2  

Iht. § 14-2 c) i kommuneloven skal kommunen vedta finansielle måltall for utvikling av 

kommunens økonomi. Følgende måltall foreslås:  

 

1. Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter: 1,75 % - anbefaling (TBU).  
Etter anbefalinger fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) skal kommunen over tid ha et netto 

driftsresultat på 1,75 % av sum driftsinntekter.  

 

2. Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter skal være 17 % og aldri under 9 %, da dette vil 

medføre kraftig fall i finansinntekter. 

Kommunen skal over tid ha et disposisjonsfond på 17 % ut fra følgende betraktning: 
 Det anbefales fra KS å ha et disposisjonsfond på minimum 8 % i forhold til sum 

driftsinntekter. Dette for å møte uforutsette utgifter i budsjettåret.  

 Eidsvoll kommune har for flere år siden solgt kommunalt E-verk. En del av overskuddet 

ble benyttet til kjøp av aksjer og obligasjoner. I dag utgjør disse midlene om lag 150 mill. 

og tilsvarer 8-9 % av sum driftsinntekter. Avkastningen fra disse midlene er benyttet årlig 

som en inntekt i driftsregnskapet. Det er viktig ut fra et økonomisk synspunkt å «verne» 

e-verksmidlene slik at disse bidrar til økt likviditet. Spesielt da kommunen har en stor 

lånegjeld som vil øke ytterligere i årene som kommer. I de siste årene har e-verksmidlene 

gitt en god avkastning og bidratt til kommunens mindreforbruk.  
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3. Budsjettkontroll: Avvik regnskap/budsjett +/- 1 % ift. sum bevilgninger drift. 

4. Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter skal reduseres etter 2023 (planlagt nivå 2023: 

160 %).  

Netto lånegjeld er pr. i dag ca. 100 % og vil øke ytterligere i årene som kommer som følge av 

store investeringer i skole og andre formålsbygg. Netto lånegjeld vil i 2023 utgjøre om lag 

160 % av sum driftsinntekter. Etter 2023 bør kommunen i størst mulig grad redusere netto 

lånegjeld.  
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3 Konsekvensjustert handlingsplan pr. virksomhet 

 
Virksomhet Rev. 2019* 2020 2021 2022 2023 

Politisk ledelse 11 134 10 213 11 189 10 213 11 189 

Sentraladministrasjonen 95 580 99 785 97 455 96 405 96 455 

Barnehage 218 186 220 530 228 726 228 677 228 677 

Skole 281 629 302 988 303 972 305 481 305 481 

Familiens hus 78 964 90 090 89 058 82 994 80 378 

Helse og bistand 169 652 178 734 181 389 181 389 181 389 

Hjemmebaserte tjenester 109 077 115 931 115 651 115 401 115 401 

Eidsvoll helse- og omsorgssenter 180 566 174 690 171 055 169 429 167 729 

NAV 43 550 45 133 45 603 44 986 44 413 

Kultur 34 481 35 873 36 420 36 520 36 520 

Kommunalteknikk 37 145 38 441 39 941 39 941 39 941 

Kommunal forvaltning 13 100 12 412 12 429 12 429 12 429 

Eiendomsforvaltning 76 217 73 333 72 025 69 229 67 357 

Felles utgifter og inntekter -57 634 -42 617 1 251 18 032 33 208 

Sum konsekvensjustert budsjett 1 291 647 1 355 535 1 406 164 1 411 126 1 420 566 

*Inkl. forslag til endringer i økonomisk rapport 2 2019.     

 

Konsekvensjustert budsjett viser endringer i perioden som skyldes endring i antall brukere og 

brukerbehov, nye regler/lover som er trådt i kraft, resultat av lønnsoppgjør, virkningen av 

tidligere vedtak gjort av kommunestyret og andre forhold som kommunen ikke kan påvirke. For 

en detaljert oversikt vises det til virksomhetenes oppsett.  
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4 Økonomisk oversikt drift (oppdatert PS 95/19) 
Foreslåtte endringer på drift og investeringer gir følgende økonomisk oversikt for planperioden:  

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2018

Regulert 

budsjett 2019

Økonomiplan 

2020

Økonomiplan 

2021

Økonomiplan 

2022

Økonomiplan 

2023

Driftsinntekter

1. Rammetilskudd -667 602 -700 414 -736 168 -770 868 -817 268 -858 368

2.Inntekts- og formuesskatt -626 457 -631 248 -664 537 -664 537 -664 537 -664 537

3. Eiendomsskatt 0 0 -21 500 -42 000 -62 500 -62 500

4. Andre skatteinntekter -411 -350 -350 -350 -350 -350

5. Andre overføringer og tilskudd fra staten -55 441 -45 367 -29 749 -27 833 -28 889 -29 349

6. Overføringer og tilskudd fra andre -148 488 -129 307 -64 731 -64 225 -64 072 -64 225

7. Brukerbetalinger -60 303 -63 139 -64 250 -66 657 -66 925 -67 090

8. Salgs- og leieinntekter -163 894 -177 802 -185 363 -192 473 -207 547 -210 505

9. Sum driftsinntekter -1 722 596 -1 747 627 -1 766 648 -1 828 943 -1 912 087 -1 956 923

Driftsutgifter

10. Lønnsutgifter 805 353 872 749 865 868 867 316 867 920 866 991

11. Sosiale utgifter 228 176 213 379 222 455 244 442 244 376 244 243

12. Kjøp av varer og tjenester 515 480 525 457 510 549 541 760 567 675 589 544

13. Overføringer og tilskudd til andre 98 253 87 318 88 132 88 287 84 355 83 641

14. Avskrivninger 72 305 86 472 102 578 118 914 142 023 142 023

15. Sum driftsutgifter 1 719 568 1 785 374 1 789 582 1 860 719 1 906 349 1 926 442

16. Brutto driftsresultat -3 028 37 747 22 934 31 777 -5 739 -30 482

Finansinntekter/Finansutgiter

17. Renteinntekter -11 714 -16 605 -15 289 -14 256 -13 015 -12 505

18. Utbytter 0 0 0 0 0 0

19. Gevinster og tap på finansielle 

omløpsmidler 1 848 -10 950 -4 871 -4 520 -4 421 -4 238

20. Renteutgifter 31 646 40 001 48 233 54 737 60 601 61 784

21. Avdrag på lån 50 512 58 346 80 413 88 988 104 020 126 262

22. Netto finansutgifter 72 293 70 792 108 486 124 950 147 185 171 303

23. Motpost avskrivninger -72 305 -86 472 -102 578 -118 914 -142 023 -142 023

24. Netto driftsresultat -3 040 22 067 28 842 37 812 -577 -1 202

25. Overføring til investering 5 303 4 038 3 457 3 457 3 457 3 457

26. Netto avsetninger til eller bruk av 

bundne driftsfond 1 040 4 821 6 251 2 936 -99 -5 213

27. Netto avsetninger til eller bruk av 

disposisjonsfond 15 781 -14 240 -38 550 -44 205 -2 782 2 958

28. Dekning av tidligere års merforbruk -35 770 -16 686 0 0 0 0

29. Sum disponeringer eller dekning av 

netto driftsresultat -13 647 -22 067 -28 842 -37 812 577 1 202

30. Fremført til inndekning i senere 

år (merforbruk) -16 687 0 0 0 0 0

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

 
 

4.1 Kommentarer til økonomisk drift 

Samlet for hele planperioden har Eidsvoll kommune et negativt netto driftsresultat på 25,8 mill.  

Teknisk beregningsutvalg (TBU) benytter en anbefaling på 1,75 % årlig, dette utgjør i 

gjennomsnitt 32,8 mill. pr. år i perioden for Eidsvoll. Handlingsplanen legger opp til at resultatet 

vil bli -1,7 % i 2020, -1,7 % i 2021, 0,3 % i 2022 og 1,4 % i 2023. Det betyr at kommunen må 

ha kostnadseffektiv tjenesteproduksjon i årene framover. Det vil heller ikke være rom for store 

overskridelser av virksomhetenes rammer.  
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Brutto driftsresultat viser midlene som kommunen har til rådighet til dekning av kapitalutgifter og 

investeringer/avsetninger. Driften av kommunen genererer et positivt resultat i de to siste årene 

i perioden.  

 

Kommunens netto finansutgifter stiger i perioden slik som tidligere planer har påpekt. 

Handlingsplanen legger opp til et investeringsnivå på 2,2 mrd. (inkl. mva.) i løpet av kommende 

fireårsperiode. Dette belaster den kommunale driften gjennom økte renter og avdrag, og andre 

driftskonsekvenser. Netto lånegjeld øker med 1,3 mrd. i perioden.  

 

Budsjettforslaget forutsetter netto bruk av disposisjonsfond med til sammen 43 mill. i 

planperioden, av dette gjelder 56 mill. saldering av handlingsplanen.  

 

Figuren under viser utviklingen i netto driftsresultat for Eidsvoll kommune (blå) og anbefalt netto 

driftsresultat ved 1,75 % (rød).  

 
Utvikling i netto driftsresultat i % (oppdatert PS 95/15) 

 

 
Til tross for forslag om innføring av eiendomsskatt ligger Eidsvoll under TBUs anbefalte nivå for 

netto driftsresultat. 
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4.2 Utvikling i sentrale finansielle forhold 

 
Utvikling i lånegjeld til investeringer  

 
 

Figuren over viser utviklingen i lånegjeld for perioden. Den mørkeblå delen viser kommunens 

netto renteeksponerte lånegjeld. De lysere blå delene er lånegjeld hvor renteutgiftene vil bli 

dekket av rentekompensasjon, gebyrer fra selvkostområder og renteinntekter fra bankinnskudd. 

Ut fra investeringsplanen vil lånegjeld til investeringer utgjøre 3,2 mrd. i 2023.  

Belastning renter og avdrag av lån til investeringer 

 
Figuren over viser utviklingen i renter og avdrag som belaster driftsbudsjettet i 

handlingsplanperioden. Den mørkeblå delen utgjør netto rente- og avdragsbelastning og må 

dekkes over kommunens frie inntekter. 
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Utvikling i fond (tall i 1000) (oppdatert PS 95/19) 

 

Eidsvolls disposisjonsfond utgjør 17,3 % av driftsinntektene for 2020. En vesentlig del av 

disposisjonsfondet er merkede disposisjonsfond (prioritert til egne formål av kommunestyret). 

Reglene for bruk av disposisjonsfond er at midlene kan benyttes både i drifts- og 

investeringsbudsjettet. Disposisjonsfond er en viktig buffer mot uforutsette utgiftsøkninger eller 

inntektssvikt.  

Disposisjonsfondet gir løpende avkastning og renteinntekter til å finansiere drift. En større 

reduksjon av fondet vil gi varig reduserte renteinntekter, redusert avkastning samt redusert 

finansielt handlingsrom. 
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5 Endringer i driftsbudsjettet 
 

Felles for alle virksomheter 

 Der ikke annet er kommentert, er lønnsjusteringer summen av lokale og sentrale 

lønnsforhandlinger med ordinær lønnsvekst.  

 Det budsjetteres ikke med inntekter fra refusjon sykelønn og foreldrepenger. Disse inntektene 

blir justert mot vikarutgifter gjennom året. For virksomheter innen pleie- og omsorg og 

barnehage er det budsjettert med vikarutgifter i arbeidsgiverperioden. 

 Utgifter til personalforsikringer er økt på virksomhetene, jf. varslet prisvekst fra 

forsikringsmegler.  

 

 

5.1 Politisk styring og kontroll 

 
Endringer i driften 

 

Politisk styring og kontroll 

  Handlingsplan 2020-2023 

  Endringer ift. handlingsplan 2019-2022 

  2020 2021 2022 2023 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   9 890 10 869 9 890 9 890 

Lønnsjusteringer inkl. valg i 2023 Utg. økn.  387 385 387 387 

Økning KS-kontingent Utg. økn.  64 64 64 64 

Godtgjørelse folkevalgte - revidering reglement PS 
74/19 Utg. økn.  34 34 34 34 

Økning kontrollutvalget/ROKUS Utg. økn.  7 7 7 7 

Videreføring av valg i 2023 Utg. økn.  0 0 0 976 

Reduksjon Romerike revisjonen IKS Utg. red. -169 -169 -169 -169 

      

  

  

Sum konsekvensjustert ramme   10 213 11 189 10 213 11 189 

      
  

  

Innsparingstiltak     
  

  

Konkurranseutsette revisjonen, jf. finanskomiteen Utg. red. 0 -830 -830 -830 

      
  

  

Ny ramme Politisk styring og kontroll   10 213 10 359 9 383 10 359 

 
Konsekvensjusteringer 

 KS-kontingenten er økt med 0,06 mill. til 1,16 mill. jf. økning i sats og økt folketall. 

 Det er innarbeidet lønn til varaordfører i 100 % stilling, jf. PS 74/19. 

 Tilskudd til interkommunale samarbeid er økt, jf. nye satser og budsjettforslag.  

 Det er justert for valg i 2021 og 2023.  

 

Innsparingsforslag 

 Innsparingsforslag fra finanskomiteen knyttet til konkurranseutsettelse av revisjonen er 

videreført etter justering for konsekvensjustert reduksjon på RRI.  

 

IKS/interkommunale samarbeid 

 Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS – Eidsvolls budsjettandel: 0,25 mill. 

 Romerike revisjon IKS – Eidsvolls budsjettandel: 1,8 mill. 

 Gardermoregionens interkommunale politiske råd (tidligere ØRU) –  

Eidsvolls budsjettandel: 0,6 mill. 
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5.2 Sentraladministrasjonen 

Rådmannen har det overordnede administrative ledelsesansvaret i kommunen og rapporterer til 

kommunestyret. Rådmannen og sentraladministrasjonen gir støtte og veiledning til kommunens 

virksomheter og har i tillegg egne oppgaver. 

 
Sentraladministrasjonen Antall årsverk 

Rådmann, assisterende rådmann 2 

Kommuneoverlege, rådgivere 2,6 

Økonomiavdeling:  

Regnskap 4 

Kommunal innfordring  1,5 

Lønn 5,25 

Økonomisjef/budsjett/rapportering/innkjøp 4 

Personalavdelingen 5,6 

Fellestjenesten:  

Innbyggertorg  3 

IKT/personvernombud/web 3 

Politisk sekretariat inkl. avdelingsleder og driftsoppgaver 4 

Dokumentsenter  3,4 

Årsverk konsekvensjustert budsjett 38,4 

 

Sum årsverk inkl. nye tiltak, innsparinger og PS 95/19 i 2020: 38,5.  

 

Frikjøpte stillinger tillitsvalgte 288 %, HVO 60 %, turnuslege 100 %, veiledning leger 9 %, 

prosjekt livsglede 20 % og lærlinger er ikke med i tabellen.  

 

Måltavle  
 

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2020 

Periode 
mål 
2023 

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

Fremme god helse i 
befolkningen og 
redusere sosiale 
forskjeller 

Det skal etableres 
en ny 
fastlegehjemmel 
hvert år 

Fastlegeårsverk pr. 10 000 
innbygger 

KOSTRA 9,0 8,9 9,0 9,0 

Det skal legges til 
rette for at 
innbyggere skal eie 
sin egen bolig 

Andel innvilgede startlån ift. 
budsjettert ramme 

Sum innvilgende 
startlån ift. sum 
budsjett startlån 

 100 % 120,5 % 100 % 100 % 

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

Gi innbyggerne 
mulighet for 
kommunikasjon med 
Eidsvoll kommune 
hele døgnet  

Utnytte IKT-verktøy 

Antall henvendelser besvart 
av Kommune-Kari 

Statistikk Kommune-
Kari 

  Nytt mål 40 000 50 000 

Enkel kommunikasjon med 
innbyggerne 

Antall følgere 
facebook 

  Nytt mål 2 500 3 500 

  
Attraktiv arbeidsgiver 
med myndiggjorte 
medarbeidere 

Stab yter støtte til 
virksomheter 

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

Antall avholdte kurs 31 7 10 10 

Arbeidsnærvær totalt for 
kommunen 

Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

90,8 % 91,3 % 92,0 % 92,0 % 

Medarbeidertilfredshet totalt 
for kommunen 

Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,2 4,3 4,2 
Nasjonalt 

nivå 

Effektive, 
kompetente 
medarbeidere som 
trives på jobb 

Arbeidsnærvær 
Sentraladministrasjonen 

Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

91,8 % 94,9 % 93,0 % 93,0 % 

Medarbeidertilfredshet 
Sentraladministrasjonen 

Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,4 4,4 4,2 
Nasjonalt 

nivå 
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Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2020 

Periode 
mål 
2023 

Økonomi og ressursutnyttelse 

Holde 
budsjettrammen 

Budsjettavvik 
%-avik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -1,9 % -1,2 % 
Mindre 

enn +/- 1 
% 

Mindre enn 
+/- 1 % 

God 
ressursutnyttelse 

Utnytte IKT-verktøy 
Bruk av e-handelssystem - 
andel kjøp på e-
handelsplattform 

Økonomisystem 50,5 % 67,0 % 90,0 % 90,0 % 

 
 

Endringer i driften 
 

Sentraladministrasjonen 

  Handlingsplan 2020-2023 

  Endringer ift. handlingsplan 2019-2022 

  2020 2021 2022 2023 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   96 646 96 676 96 601 96 601 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 718 718 718 718 

Økning DGI Utg. økn. 3 000 3 000 3 000 3 000 

Økning basistilskudd fastleger Utg. økn. 1 202 1 202 1 202 1 202 

Pålegg etter tilsyn - arkiv Utg. økn. 1 000 1 000 0 0 

Tilskudd Husbanken etablering/tilpasning Utg. økn. 200 200 200 200 

Økning annonsebudsjett Utg. økn. 100 100 100 100 

Programmet Digitale Akershus PS 63/19 Utg. økn. 25 25 25 25 
Kurs beredskap utenom beredskapsøvelser. 
Beredskapsøvelse i 2023 Utg. økn. 25 0 25 75 

Økning personalforsikringer Utg. økn. 17 17 17 17 

Statliggjøring kemner Utg. red. -2 528 -4 344 -4 344 -4 344 

Statliggjøring AØR Utg. red. -519 -1 038 -1 038 -1 038 

Redusert tilskudd ØRIK Utg. red.  -100 -100 -100 -100 

    

    Sum konsekvensjustert ramme   99 785 97 455 96 405 96 455 

    

    Nye tiltak   

    Taksering eiendomsskatt Utg. økn. 2 000 0 0 0 

100 % rådgiver eiendomsskatt  Utg. økn. 436 871 871 871 

100 % stilling arkiv økt behov Utg. økn. 302 603 603 603 

50 % stilling kommunal 
fakturering/innfordring  Utg. økn. 151 302 302 302 

    

    Innsparingstiltak   

    Redusere antall lærlinger fra 24 til 12, jf. 
finanskomiteen Utg. red.  -500 -1 700 -1 700 -1 700 

Avvikle sommerjobb for ungdom, jf. 
finanskomiteen Utg. red.  -300 -300 -300 -300 

Reduksjon juridisk rådgiver 50 % Utg. red.  -436 -436 -436 -436 

Reduksjon rådgiver personal 50 % Utg. red.  -436 -436 -436 -436 

Reduksjon 40 % stilling innbyggertorg Utg. red.  -268 -268 -268 -268 

      
Endring kommunestyrevedtak PS 95/19 
      
PS 95/19 Ikke øke med 50 % 

stillingshjemmel til innfordring i 
sentraladministrasjonen Utg. red.  -151 -302 -302 -302 
PS 95/19 50 % stillingshjemmel i 

sentraladministrasjonen (innfordring, 
rådgiver e-skatt) Utg. økn. 151 302 302 302 

PS 95/19 Ekstern rapport for å synliggjøre Utg. økn. 800 0 0 0 
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Sentraladministrasjonen 

  Handlingsplan 2020-2023 

  Endringer ift. handlingsplan 2019-2022 

  2020 2021 2022 2023 

effektiviseringspotensiale 

PS 95/19 Ikke ansette rådgiver e-skatt Utg. red.  -436 -871 -871 -871 
PS 95/19 Ikke avvikle sommerjobb for 

ungdom Utg. økn. 300 300 300 300 

PS 95/19 Ikke redusere lærlinger Utg. økn. 500 1 700 1 700 1 700 

PS 95/19 Ikke taksere eiendomsskatt Utg. red.  -2 000 0 0 0 

      

Ny ramme Sentraladministrasjonen  99 898 97 221 96 171 96 221 

 

Konsekvensjusteringer 

 Økning DGI skyldes i hovedsak implementeringskostnader knyttet til ny sourcingavtale, 

overgang til kommunale regnskapsregler (flere prosjekter må overføres fra investering til 

drift) samt indeksregulering av eksisterende avtaler.  

 Økning i fastlegetilskuddet fra kr. 451 til kr. 499 pr. pasient pr. år for 25 045 innbyggere, 

totalt 14,1 mill., jf. kommunestyrevedtak om opprettelse av en ny fastlegehjemmel pr. år og 

inkl. kompensasjon fastlegekontorer. 

 Rydding, ordning og listeføring av papirarkiver etter pålegg fra Arkivverket. 

 Fra 2020 er tilskuddet fra Husbanken til etablering og tilpasning av bolig innlemmet i 

rammetilskuddet.  

 Reduksjonen i annonsebudsjettet (innsparing finanskomiteen HP 2019-2022) var for ambisiøs 

i forhold til volumet på stillingsutlysninger. 

 Kommunen deltar i programmet Digitale Akershus initiert gjennom KS.  

 Det er behov for kurs beredskap utenom beredskapsøvelser. Beredskapsøvelse er lagt til i 

2023. 

 Kemnerkontoret blir statliggjort fra 1.6.2020 i henhold til statsbudsjettet for 2020, og det 

lokale kontoret legges ned. De ansatte som arbeider med skatterelaterte saker blir overført til 

nytt kontor gjennom virksomhetsoverdragelse. Til sammen vil det være 6 årsverk som blir 

statliggjort. Den øvrige ressursen på om lag 1,5 årsverk blir igjen i kommunen for å arbeide 

med innfordring av kommunale krav slik som i dag. Dagens husleieavtale blir sagt opp med 

utleier og avtalen løper til 30.9.2021.   

 Arbeidsgiverkontrollen (AØR) blir lagt ned fra 1.6.2020 og overført til staten i henhold til 

statsbudsjettet for 2020. 

 Redusert tilskudd i henhold til tidligere plan for endring av finansiering av ØRIK.  

 

Nye tiltak 

 Utgifter til taksering av eiendommer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt. 

 100 % rådgiverstilling med oppgaver knyttet til eiendomsskatt. Det er nødvendig å forberede 

gjennomgang av taksering av eiendommer før utskriving av eiendomsskatt på 

næringseiendommer og på fritidsboliger fra 2021. Dette krever saksbehandling og 

tilrettelegging av takseringer, kompetanseoppbygging og forberedelse av skattetakstnemnd 

og klagenemnd for eiendomsskatt.  

 100 % stilling for å styrke arkivavdelingen som følge av pålegg tilsyn arkiv og generelt økt 

arbeidsmengde. 

 50 % stilling kommunal fakturering/innfordring eiendomsskatt. Det er i statsbudsjettet 

bestemt at skatteinnkreving og arbeidsgiverkontrollen blir statliggjort gjennom 

virksomhetsoverdragelse fra 1.6.2020. De kommunale kravene er i dag arbeidsoppgaver for 

ansatte underlagt kemneren og disse blir ikke statliggjort. For Eidsvoll kommune er utgjør 

dette 1,5 årsverk. For at kommunen ikke skal bli for sårbar med tanke på innfordring, bør 

denne enheten styrkes til to årsverk.   

 

Innsparinger 

 Lærlingetilbudet blir redusert til 12 lærlingeplasser, jf. finanskomiteen. 

 Sommerjobb for ungdom (16-18 år) blir avviklet, jf. finanskomiteen. 

 100 % reduksjon juridisk rådgiver i Sentraladministrasjonen. Omfordeling av arbeidsoppgaver 

i sentral stab og personalavdelingen bidrar til å kunne redusere fra tre til to juridiske 

rådgivere. 
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 40 % stillingsreduksjon Innbyggertorg. Reduksjonen gjennomføres i forbindelse med ledighet 

i stillingen. 

 

IKS/interkommunale samarbeid 

 Arbeidsgiverkontrollen for Øvre Romerike (AØR) blir lagt ned fra 1.6.2020. 

 Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) – Eidsvolls budsjettandel: 1,5 mill. 

 DGI – Eidsvolls budsjettandel: 36,2 mill. 
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5.3 Barnehage 

Eidsvoll har seks kommunale og 13 ikke-kommunale barnehager. Pr. 15.12.2018 var det 493 

barn i kommunale barnehager og 941 barn i ikke-kommunale barnehager. Virksomheten er eier 

og drifter av kommunale barnehager. Virksomheten er i tillegg lokal barnehagemyndighet med 

ansvar for samordning av opptak samt godkjenning og tilsyn av alle barnehager. Virksomheten 

har også ansvar for utbetaling av tilskudd til og kontroll av årsregnskap for ikke-kommunale 

barnehager.  

Barnehage Årsverk 
Barn hele 

plasser 2020 

Ankertunet barnehage 15,5 63 

Bønsmoen barnehage 34,1 148 

Råholtbråtan barnehage* 29,9 112 

Brensmork barnehage 14,9 62 

Stensby barnehage 11,8 52 

Vilberg barnehage 17,4 74 

Årsverk spesialpedagoger førskolebarn** 9,7   

Årsverk assistent – barn med spesielle behov 9   

Administrasjon 4,5   

Årsverk konsekvensjustert budsjett 146,8   

* Avhenger av barnas alder og at to nye avdelinger åpnes 1.8.2020. 
**Midlene kan bli benyttet til refusjon av lønn til spesialpedagogisk hjelp i private barnehager. 

 

Sum årsverk kommunale barnehager 2020 inkl. nye tiltak og innsparinger: 146,8. 

 

 Måltavle 
 

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2020 

Periodemål 
2023 

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

Barnehagene i Eidsvoll 
har god kvalitet på 
tilbudet 

Barnehagene har høy 
brukertilfredshet 

Nasjonalt nivå på resultat 
brukerundersøkelse 

Barnehage-
fakta.no 

4,5 4,5 4,5 4,6 

Barnehagene har 
ledere med god 
lederkompetanse  

Andel av styrere som har 
relevant videreutdanning  

Barnehagenes 
rapportering pr. 
15.12 

78 % 73 % 80 % 85 % 

Barnehagene har 
kvalifisert bemanning 

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

Barnehagenes 
rapportering pr. 
15.12. 

 
 

94 %        
90 % 

 
 

84 %       
73 % 

 
 

92 %                                                        
85 % 

 
 

95 %                                                         
90 % 

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

Barnehagenes 
rapportering pr. 
15.12. 

 
 
 
                     

69 %                                              
23 % 

 
 
 
                    

70 %               
29 % 

     
 
 
                               

72 %                   
30 % 

 
 
 
                                               

75 %                                         
32 % 

Barnehagene har 
tilstrekkelig 
bemanning 

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

Barnehagenes 
rapportering i 
BASIL pr. 15.12 

 
 
 

6,5                                      
6,6 

 
 
 

6,0                                      
6,2 

 
                                                                
 

6,0                                       
6,0 

    
                                                             
 

6,0                                       
6,0 

Riktig kapasitet 
Alle med rett til plass 
får tilbud om plass  

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

Tall fra 
hovedopptaket 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Fremme god helse i 
befolkningen og 
redusere sosiale 
forskjeller 

God helse i 
befolkningen og små 
sosiale forskjeller 

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

SSB-statistikk 90,9 % 92,8 % 91 % 92 % 

Andel av minoritetsspråklige 
barn som går i barnehage  

SSB-statistikk 81,9 % 78,2 % 83 % 85 % 

Andel av barnehagebarn som 
har vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp  

Barnehagenes 
rapportering pr. 
15.12. 

3,1 % 3,6 % 3,4 % 3,2 % 
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Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2020 

Periodemål 
2023 

Andel av ansatte av 
grunnbemanningen i 
barnehagene som er menn 

Barnehagenes 
rapportering pr. 
15.12. 

9 % 8 % 9 % 10 % 

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

Attraktiv arbeidsgiver 
med myndiggjorte 
medarbeidere 

Effektive, 
kompetente 
medarbeidere som 
trives på jobb 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

90 % 92 % 91 % 92 % 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,4 4,4 4,2 % 
Nasjonalt 

nivå 

Økonomi og ressursutnyttelse 

Holde budsjettrammen Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -0,5 % -0,3 % 
Mindre 

enn +/- 1 
% 

Mindre enn 
+/- 1 % 

God ressursutnyttelse Utnytte IKT-verktøy 
Bruk av e-handelssystem - 
andel kjøp på e-
handelsplattform 

Økonomisystem 68 % 65 % 90 % 90 % 

 
Endringer i driften 

 

Barnehage 

  Handlingsplan 2020-2023 

  Endringer ift. handlingsplan 2019-2022 

  2020 2021 2022 2023 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   229 956 236 141 236 141 236 141 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 1 439 1 439 1 439 1 439 

Redusert tilskudd - økte satser og færre barn Utg. red. -5 701 -5 701 -5 701 -5 701 
Endring av sats og antall barn foreldrebetaling Innt. økn. -1 532 -1 532 -1 532 -1 532 

Videreføring av reduserte utgifter gjestebarn Utg. red. -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Redusert foreldrebetaling Innt. red. 500 500 500 500 

Råholtbråtan endret inntak av barn Utg. red. -2 157 -146 -195 -195 

Økning kostnader til mat barnehage Utg. økn. 724 946 946 946 

Økning kostpenger barnehage Innt. økn. -724 -946 -946 -946 

Økning personalforsikringer Utg. økn. 25 25 25 25 

    

    Sum konsekvensjustert ramme   220 530 228 726 228 677 228 677 

    

    Innsparingstiltak   

    Reduserte driftsutgifter, jf. finanskomiteen Utg. red. -100 -100 -100 -100 

Reduserte driftsutgifter effekt private bhg., jf. 
finanskomiteen Utg. red. 0 0 -200 -200 

    

    Ny ramme Barnehage   220 430 228 626 228 377 228 377 

 

Konsekvensjusteringer 

 Tilskudd til private barnehager totalt er beregnet utfra kommunens foreløpige sats for 

driftstilskudd. Beregningen er foreløpig da det pr. medio oktober ikke er kommet opplysninger 

fra staten om evt. nye pensjonssatser. Nasjonal satser for kapital for 2020 er redusert noe fra 

2019. Sum tilskudd er budsjettert til 133 mill. og baserer seg på en sats på kr. 203 797 pr. 

barn under 3 år og kr. 96 507 pr. barn over 3 år og til sammen 917 barn i private 

barnehager. Tilskudd til private barnehager er basert på at antatt antall barn pr. 15.12.2019 

er 24 færre enn pr. 15.12.2018. Selv med høyere sats for 2020 enn for 2019, er derfor totale 

kostnader til tilskudd redusert. Endelig barnetall framkommer ved rapportering 15.12.2019.  

I tillegg til økning som følge av lønnsøkninger, øker sats for tilskudd til private barnehager 

som følge av oppfyllelse av norm for pedagogisk personale og norm for grunnbemanning. 

Økningen er imidlertid noe mindre enn foregående år noe som i hovedsak skyldes 

effektiviseringsgevinst ved at Ankertunet barnehage er inne med helårseffekt, at det var 

mindreforbruk på 0,6 mill. i de kommunale barnehagene i 2018. FDV utgiftene var også 
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lavere enn året før. Tilskudd til private barnehager omfatter fra 2020 ikke lenger eget tilskudd 

knyttet til endring av norm for pedagogisk personale. Dersom det i private barnehager i løpet 

av året skjer store aktivitetsendringer vil tilskudd totalt øke. 

 Nasjonal sats for foreldrebetaling øker fra kr. 3 040 pr. mnd. til 3 135,- pr. mnd. fra 

1.1.2020. 

 Utgifter til gjestebarn er beregnet med utgangspunkt i 2019-nivå. Dersom antall Eidsvoll-barn 

i andre kommuner øker og/eller antall gjestebarn fra andre kommuner reduseres til 2018-

nivå vil totale kostnader øke. 

 Kostnader til redusert foreldrebetaling øker som følge av helårsvirkning av at ordningen også 

gjelder to-åringer. Kostnadene vil øke hvis varslede mulige endringer om at alle vedtak skal 

gjelde fra barnehageårets start, uansett når i barnehageåret vedtaket fattes. 

 Økning av antall barn i Råholtbråtan barnehage fra 1.8.2019 var lavere enn forventet. Fra 

1.8.2021 forventes full drift.  

 Kostpengene økes med kr. 30 pr. måned fra 1.1.2020. Fra 1.8.2020 skal de kommunale 

barnehagene tre dager pr. uke servere varm mat produsert på kjøkkenet på Vilberg helsetun. 

Barnehagenes totale kostnader til mat vil øke som følge av dette og foresattes kostpris vil 

derfor øke med kr. 60 pr. måned fra 1.8.2020. Unntaket er Brensmork barnehage som ikke 

vil få oppgradert sine kjøkken til å kunne servere varm mat fra Vilberg.  

 

Nye tiltak/innsparingstiltak/strategiske endringer 

 Driftsutgiftene til de kommunale barnehagene foreslås redusert med totalt 0,1 mill. 

Tilskudd til private barnehager vil som følge av dette reduseres fra 2022.  

 Det var i budsjettet for 2018 og 2019 kr. 95 000 pr. år til teatertilbud med to forestillinger pr. 

år i alle barnehagene, kommunale og private. Det er ønskelig å videreføre dette tilbudet, men 

det er det ikke funnet midler til.  
 

Driftskonsekvenser investeringer 

 Ferdigstillelse av Ås barnehage er utsatt til 2022. Dersom kommunen ved hovedopptaket 

2021 ikke får plass til alle med rett til plass må det påregnes leie av brakker. 
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5.4 Skole 

Virksomhet skole har ansvar for grunnskoleopplæring og voksenopplæring. Kommunen har til 

sammen elleve skoler, hvor en er privatskole; Steinerskolen. Antall elever på grunnskolenivå 

totalt i kommunen er 3 229 inkl. Steinerskolen. I voksenopplæringen er det 50 elever. 

 

Skole Årsverk skole 
Årsverk 

SFO 

Antall 

elever 

Gjennomsnittlig 

gruppestørrelse* 

Administrasjon/felles skole 3,7 -     

Dal skole 44,3 6,1 427 15,6 

Råholt skole 35,9 6,0 391 17,2 

Eidsvoll Verk skole 24,6 4,0 242 13,9 

Bønsmoen skole 38,7 5,6 323 14,4 

Ås skole 37,5 5,7 316 14,7 

Vilberg skole 33,0 4,3 344 13,9 

Langset skole 23,3 3,3 165 9,57 

Feiring skole 15,3 1,9 120 10,8 

Vilberg ungdomsskole 66,6 - 340 11,1 

Råholt ungdomsskole 48,6 - 501 11,2 

Årsverk konsekvensjustert 
budsjett 

371,5 37,1   
 

*Gjennomsnittlig gruppestørrelse er antall elever delt på undervisningsårsverk og er ikke reelle størrelser på klassene. Er 
forandret i år for å vær mer lik den lærernormen legger opp til. 

 

Sum årsverk 2020 inkl. nye tiltak, innsparinger og PS 95/19: 408,5. 

 

Måltavle 

 

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2020 

Periodemål 
2023 

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

Elever med gode 
grunnleggende 
ferdigheter 

Ledere og 
medarbeidere som 
vektlegger tilpasset og 
resultatorientert 
opplæring, og god 
vurdering for læring 

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

Resultat 
nasjonale prøver 

5. trinn: 70,2 64,3 % 75 75 

8. trinn: 57,9 55,2 % 60 70 

9. trinn: 64,1 71,9 % 75 80 

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

5. trinn: 79,6 68,6 % 75 75 

8. trinn: 65,7 63,9 % 70 70 

9. trinn: 74,2 82,2 % 80 80 

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

5. trinn: 71,4 77,5 % 75 75 

8. trinn: 64,1  62,3 % 70 70 

Andel elever med 
spesialunder-visning 
inkl. private skoler 

Rapporter fra 
fagsystem/ 
KOSTRA 

8,1 % 8,7 % 8 % 7 % 

Gjennomsnittlig 
grunnskolepoeng 

KOSTRA 39,4 39,1 40,0 41,0 

Elever som er 
motiverte for læring 

Elever med ledere og 
medarbeidere som 
vektlegger tilpasset og 
resultatorientert 
opplæring, og god 
vurdering for læring 

Er du interessert i å 
lære på skolen?  

Resultat elev-
undersøkelsen 

7. trinn: 4,1 3,9 4,2 4,3 

10. trinn: 3,6 3,5 3,7 3,8 

Lærerne hjelper meg 
slik at jeg forstår det 
jeg skal lære 

7. trinn: 4,4 4,5 4,6 4,7 

10. trinn: 3,9 3,8 4,0 4,1 

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

7. trinn: 4,0 3,8 4,1 4,2 

10. trinn: 3,5 3,5 3,6 3,7 

Får du nok utfordringer 7. trinn: 3,9 4,0 4,1 4,2 
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Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2020 

Periodemål 
2023 

på skolen?  10. trinn: 4,1 4,1 4,2 4,3 

Elever som trives på 
skolen 

Ledere og 
medarbeidere som 
vektlegger positivt 
læringsmiljø  

Trives du på skolen?  
Resultat elev-
undersøkelsen 

7. trinn: 4,3 4,0 4,4 4,5 

10. trinn: 4,0 4,0 4,1 4,2 

Det er god arbeidsro i 
timene. 

7. trinn: 3,4 3,3 3,5 3,6 

10. trinn: 3,1 3,2 3,3 3,4 

Lav forekomst av 
mobbing 

Ledere og 
medarbeidere som 
vektlegger arbeid mot 
mobbing.  

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

Resultat elev-
undersøkelsen 

7. trinn: 6,9 % 6,0 % 0 0 

10. trinn: 14 % 13,4 % 0 0 

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

Attraktiv arbeidsgiver 
med myndiggjorte 
medarbeidere 

Effektive, kompetente 
medarbeidere som 
trives på jobb 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

92,5 % 93,0 % 93,0 % 93,0 % 

Medarbeider-
tilfredshet 

Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,1 4,2 4,2 
Nasjonalt 

nivå 

Andel årstimer til 
undervisning gitt av 
undervisnings-
personale med 
godkjent utdanning 

Skoleporten/ 
GSI-telling 

93,0 % 92,6 % 93,5 % 94,0 % 

Økonomi og ressursutnyttelse 

Holde 
budsjettrammen 

Budsjettavvik 
%-avik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -1,1 % -1,3 % 
Mindre 

enn +/- 1 
% 

Mindre enn 
+/- 1 % 

God ressursutnyttelse Utnytte IKT-verktøy 

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

Økonomisystem 57,5 % 55,6 % 90,0 % 90,0 % 

 
Endringer i driften 
 

Skole 

  Handlingsplan 2020-2023 

  Endringer ift. handlingsplan 2019-2022 

  2020 2021 2022 2023 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   281 054 281 763 283 272 283 272 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 9 495 9 495 9 495 9 495 

Tilskudd lærernorm overført til rammetilskudd Innt. red. 8 745 8 745 8 745 8 745 

Nye læremidler, jf. ny læreplan Utg. økn. 1 000 1 000 1 000 1 000 

Økning gjestebarn Utg. økn. 1 000 1 000 1 000 1 000 

Forventet reduksjon 200 % lærer jf. lærernorm etter 

ny GSI-telling Utg. red. -1 289 -1 289 -1 289 -1 289 

Økt antall lærere 130 % som følge av lærernorm, Ås 

skole Utg. økn. 838 838 838 838 

Assistent spes.ped.vedtak 100 %, Råholt skole Utg. økn. 636 636 636 636 

Økt behov spes.ped.vedtak 100 %, Feiring skole Utg. økn. 614 614 614 614 

Økning lærernorm 90 %, Bønsmoen skole Utg. økn. 599 599 599 599 

Økt assistentbehov spes.vedtak 100 %, VUSK Utg. økn. 546 546 546 546 

Økt assistentbehov 50 %, RUSK Utg. økn. 322 322 322 322 

Redusert assistentbehov 75 %, RUSK Utg. red. -482 -482 -482 -482 

Økt behov 50 % bemanningsnorm SFO, Bønsmoen Utg. økn. 284 284 284 284 

Øremerket tilskudd leirskole innlemmes i 
rammetilskudd Innt. red. 170 170 170 170 

Redusert foreldrebetaling SFO 1. og 2. trinn Innt. red. 109 261 261 261 

Gratis SFO særskilte behov 5.-7. trinn Innt. red. 88 210 210 210 
Økning personalforsikringer Utg. økn. 77 77 77 77 

SFO - justert antall barn Innt. økn. -816 -816 -816 -816 
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Skole 

  Handlingsplan 2020-2023 

  Endringer ift. handlingsplan 2019-2022 

  2020 2021 2022 2023 

Sum konsekvensjustert budsjett   302 988 303 972 305 481 305 481 

    

    Innsparingstiltak   

    Avvikle innføringsklasser, jf. finanskomiteen Utg. red. -625 -1 500 -1 500 -1 500 

Reduksjon 200 % stilling læringsmiljøarbeider jf. 
finanskomiteen Utg. red. -700 -1 400 -1 400 -1 400 

Økning SFO-betaling, jf. finanskomiteen   -1 030 -2 065 -2 065 -2 065 

      

Endring kommunestyrevedtak PS 95/19         

PS 95/19 Ikke redusere læringsmiljøarbeidere skole Utg. økn. 700 1 400 1 400 1 400 

PS 95/19 Øke SFO mindre enn rådmannen Innt. red. 1 450 1 340 1 285 1 120 

    

    Ny ramme Skole   302 783 301 747 303 201 303 036 

 
Lønnsendringer 

 Lønnsendringer omfatter ordinær lønnsvekst inklusive kompensasjon for høyere kompetanse 

og ansiennitetsopprykk jf. tariffavtale. 

 

Konsekvensjusteringer 

 Statlige øremerkede midler til tidlig innsats og lærernorm vil fra 2020 bli gitt i rammetilskudd 

og er tatt inn i konsekvensjustert budsjett. 

 Det innføres reviderte læreplaner fra høsten 2020 og det er satt av midler til en gradvis 

utskifting av læremidler de kommende årene som følge av endrede læringsmål. 

 Forventet økning i betaling for Eidsvoll-barn i andre kommuner som følge av nye 

barnevernsplasseringer. 

 Reduksjon 200 % jf. lærernorm som følge av litt lavere gruppestørrelser dette skoleåret. 

 Økt bemanning spesialundervisning som følge av enkeltvedtak og lærernorm er lagt inn i 

konsekvensjustert budsjett på de enkelte skolene. 

 Redusert behov for assistent som følge av flytting er lagt inn med helårsvirkning fra 2020. 

 Øremerket tilskudd til leirskole er overført til rammetilskudd. 

 Redusert foreldrebetaling SFO 1. og 2. trinn er lagt med samme beløp som kommunen er 

tilført gjennom rammetilskuddet. 

 Gratis SFO særskilte behov 5.-7. trinn er budsjettet med faktisk barnetall i skoleåret 

2019/2020. 

 SFO inntekter er justert opp som følge av flere barn på SFO. 

 

Nye tiltak/innsparingstiltak/strategiske endringer 

 Det er lagt inn en avvikling av innføringsklasser for språklige minoriteter på Langset og Råholt 

ungdomsskole. Det forventes her en innsparing på skysskostnader.  

 Læringsmiljøarbeidere foreslås tatt ut igjen med besparelse av lønnskostnader. 

 Foreldrebetaling SFO økes med høyrere sats på både hel og halv plass. Hel plass vil etter 

økning koste kr. 31 170 i året og halv plass 22 240. I regjeringens budsjettforslag legges det 

opp til redusert foreldrebetaling, maks 6 % av familieinntekt. Barn med spesielle behov på 5. 

– 7. trinn vil få gratis plass etter samme forslag. 

 

Det er ikke lagt inn innsparingsforslag vedrørende Feiring skole, da en mulig etablering av 

privatskole vil medføre reduksjon i kommunes rammetilskudd tilsvarende innsparingspotensialet. 

 

IKS/Interkommunale samarbeid 

 Voksenopplæringen Øvre Romerike – Eidsvolls budsjettandel: 7,1 mill., 5,2 mill. finansieres 

gjennom statlige tilskudd. 
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Driftskonsekvenser investeringer 

Vekst i planperioden forventes dekket gjennom demografiutgiftene, jf. Felles inntekter og 

utgifter. 

 

Driftskonsekvenser økt elevtall/nye klasser 2020 2021 2022 2023 

Bønsmoen skole 625 2 125 3 625 6 125 

Eidsvoll verk skole   625 2 125 3 625 

Råholt skole       625 

Vilberg skole   625 2 125 3 625 

Råholt ungdomsskole   625 2 125 3 625 

Vilberg ungdomsskole     625 2 125 

Sum 625 4 000 10 625 19 750 
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5.5 Familiens hus 

 

Familiens hus gir tilbud til barn og unge i alderen 0-24 år innenfor helsestasjonstjenester, 

pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste) og barnevern. 

Familiens hus Årsverk Antall pr. oktober 2019 

Barnevern 
Antall nye meldinger fra 1.1.2019-1.10.2019 
Antall meldinger i aktiv sak fra 1.1.2019-1.10.2019 
Barn under omsorg 
Andel barn med hjelpetiltak 

24,6 239 
 

210 
57 
172 

PPT 10,0 620 aktive saker  

Helsestasjonen 20,0 280 fødte barn pr. årskull 

Virksomhetsleder, psykolog, tjenestestab 5,0  

Årsverk konsekvensjustert budsjett 59,6  

 
Sum årsverk 2020 inkl. nye tiltak, innsparingstiltak og PS 95/19: 62,6.  
 

Måltavle 
 

Strategiske utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2017 
Resultat 

2018 

Mål Periodemål 

2020 2023 

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

Barn og unge skal vokse 
opp i trygge og utviklende 
miljøer og gis mulighet til 
å bidra aktivt i 
lokalsamfunnet 

Kvalitativt gode 
tjenester - ved tidlig 
innsats og 
forebygging - 
gjennom fokus på 
barn og unge 

Overholde frister 
barnevern  
- Undersøkelser 

Kvartalsrapport til 
fylkesmannen 

98,2 % 96,3 % 100 % 100 %  

Overholde frister 
barnevern          
- Tiltaksplan 

Halvårsrapport 
fylkesmannen/ 
KOSTRA 

92,7 % 99,2 % 100 % 100 %  

Overholde frister 
barnevern           
- Omsorgsplan 

Halvårsrapport 
fylkesmannen/ 
KOSTRA 

100 % 100,0 % 100 % 100 %  

Overholde krav 
barnevern              
 - Oppfølgings-
besøk fosterhjem 

Halvårsrapport 
fylkesmannen/ 
KOSTRA 

100 % 97,0 % 100 % 100 %  

Overholde krav 
barnevern              
 - Tilsynsbesøk 
fosterhjem 

Halvårsrapport 
fylkesmannen/ 
KOSTRA 

100 % 100 % 100 % 100 %  

Antall barn med 
akuttvedtak pr. 1 
000 barn i 
befolkningen 

KOSTRA/Bufdirs 
kommunemonitor 

2,7  1,8 
1,3 

(landsgjenn
om-snitt) 

1,3 

Brukertilfredshet 
måles i 2018 

Brukerundersøkels
er barnevern 

  4,5 
Over lands-
gjennom-

snittet. 
Måles hvert 
3. år, neste 

i 2021 

 Over lands-
gjennomsnitt 

Brukerundersøkels
er helse-
stasjonstjenesten 

  5,4 
Over lands-

gjennomsnitt 

Barn og unge skal oppleve 
mestring og ha gode 
utviklingsmuligheter i et 
trygt læringsmiljø 

Kvalitativt gode 
tjenester - ved tidlig 
innsats og 
forebygging - 
gjennom fokus på 
barn og unge 

PPT: Overholde 
frist ift. sakkyndige 
vurderinger på nye 
henvisninger 

Manuell telling i 
fagsystem 

38,3 % 30,4 % 100 %  100 % 

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

Manuell telling av 
innmeldte saker 

18 14 12 12  

Fremme god helse i 
befolkningen og redusere 
sosiale forskjeller 

Kvalitativt gode 
tjenester - ved tidlig 
innsats og 
forebygging - 

Helsestasjon: 
Prosentandel 
gjennomførte 2-
årskonsul-tasjoner          

Telling i fagsystem/ 
KOSTRA 

Nytt mål  Nytt mål 100 % 100 % 
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Strategiske utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2017 
Resultat 

2018 

Mål Periodemål 

2020 2023 

gjennom fokus på 
barn og unge 

Skolehelse-
tjeneste: 
Prosentandel 
gjennomførte 1. 
klasse-
konsultasjoner 

Telling i 
fagsystem/KOSTRA 

Nytt mål   Nytt mål 100 % 100 % 

Helsestasjon: Tilby 
barselbesøk av 
jordmor etter 
hjemkomst til alle 
fødende 

Telling i 
fagsystem/KOSTRA 

Nytt mål 100 % 100 % 100 % 

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

Attraktiv arbeidsgiver med 
myndiggjorte 
medarbeidere 

Effektive, 
kompetente 
medarbeidere som 
trives på jobb 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

92,1 % 90,2 % 93,0 % 93,0 % 

Medarbeider-
tilfredshet 

Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,3 4,3 4,2 Nasjonalt nivå 

Økonomi og ressursutnyttelse 

Holde budsjettrammen Budsjettavvik 

%-avik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem 2,8 % -0,60 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
Mindre enn +/- 

1 % 

Overholde budsjett 
kjøpevikarer 

Økonomisystem Nytt mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

God ressursutnyttelse Utnytte IKT-verktøy 

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

Økonomisystem 38,8 % 87,2 % 90,0 % 90,0 % 

 
Endringer i driften 
 

Familiens hus 

  Handlingsplan 2020-2023 

  
Endringer ift. handlingsplan 2019-

2022 

  2020 2021 2022 2023 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   73 453 72 530 69 258 69 258 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 1 521 1 521 1 521 1 521 

Justering barnevern, jf. endringer i barn og tiltak Utg. økn. 14 844 14 769 11 976 9 360 

Økning barnevernvakt Utg. økn. 106 106 106 106 

Økning fengselslege Utg. økn. 29 29 29 29 

IKT-utstyr - helelektronisk PPT Utg. økn. 73 40 40 40 

Justering av bilgodtgjørelse Utg. økn. 45 45 45 45 

Økning medisinsk forbruksmateriell helsestasjon Utg. økn. 30 30 30 30 

Økt kjøregodtgjørelse helsestasjon Utg. økn. 60 60 60 60 

Økning personalforsikringer  Utg. økn. 6 6 6 6 

Reduksjon praksiskompensasjon Innt. red. -77 -77 -77 -77 

    

    Sum konsekvensjustert budsjett   90 090 89 058 82 994 80 378 

    

    Nye tiltak   

    100 % stilling barnevern omsorg Utg. økn. 342 684 684 684 

100 % stilling skolehelsetjeneste  Utg. økn. 0 0 0 697 

      

Endring kommunestyrevedtak PS 95/19         

PS 95/19 Avvikle frivillig rustest, til fordel for 
andre mer treffende rusforebyggende tiltak  Utg. red. -50 -50 -50 -50 

PS 95/19 To utekontakter/rusforebyggende  Utg. økn. 700 1 400 1 400 1 400 

    

    Ny ramme Familiens hus   91 082 91 092 85 028 83 108 
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Konsekvensjusteringer 

 Utgifter på barnevern er justert iht. antall barn, tiltak og satser pr. september 2019. Det er 

budsjettert med 57 barn plassert i fosterhjem og åtte barn på institusjon, en økning på tolv 

barn fra gjeldende ramme i 2020. På ettervern er det budsjettert 23 barn (herav fem på 

institusjon), en økning på seks barn i 2020. Ungdommene som fyller 18 år i 2019 ønsker 

ettervern. Reduksjonen utover i perioden skyldes at barna går ut av systemet pga. alder. 

Budsjett for midlertidige plasseringer og tiltak er videreført med økte satser. Utgifter til tilsyn 

er økt jf. flere barn. Det avventes vedtak om omsorgsovertakelse på flere barn, disse er ikke 

innarbeidet i budsjettet. 

 Barnevernvakt er justert ift. varslet økning på 3 %. 

 Netto utgifter til fengselslege er korrigert som følge av reduksjon av tilskudd fra 

Helsedirektoratet, kommunen plikter likevel å gi helsetjenester. 

 Nytt fagsystem ØRU PPT, herunder digitalisering av PPT. 

 Bilgodtgjørelse er korrigert ut fra antall ansatte totalt, nye satser samt tilgang til leasingbiler 

for ansatte i barnevern. 

 Økning medisinsk forbruksmateriell helsestasjon pga. økning i antall brukere. 

 Kjøregodtgjørelse helsestasjon er korrigert ut fra antall ansatte. 

 Praksiskompensasjon leger helsestasjon er korrigert ut fra dagens ansatte. 

 

Nye tiltak 

 Barnevernsstillingen skal ivareta kommunens plikt til å følge opp økning i barn under omsorg, 

jf. barnevernloven. 

 Skolehelsetjenestestillingen øremerkes lovpålagte oppgaver innenfor psykisk helse for barn 

og unge i skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, jf. statlige føringer. Eidsvoll ligger 

lavere på tjenestetilbud ift. landet og sammenlignbare kommuner. 

 

IKS/interkommunale samarbeid 

 Døgnåpen barnevernvakt – Eidsvolls budsjettandel: 1,3 mill. 

 Romerike krisesenter – Eidsvolls budsjettandel: 2 mill. 
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5.6 Helse og bistand 

Helse og bistand tilbyr tjenester til innbyggere innen folkehelse, somatikk, rus, psykisk helse og 

til personer med ulike funksjonsnedsettelser. Tjenestene tilbys til alle aldersgrupper og arbeidet 

utføres i hjemmet, på institusjon, dagsenter/aktivitetssenter, arbeidsplass, barnehage/skole eller 

i kommunale lokaler.  

 

Avdeling 
Antall 

årsverk  
Antall brukere  

Folkehelse, fysio- og ergoterapi 
- Fysio- og ergoterapi 

- Glabakk aktivitetssenter 

- Frivilligsentral 

- Mestringstilbud 

- Hjelpemiddeltjeneste 

28,4  
 

1 367 pasienter fysio/ergo 
Ca. 1 300 besøkende Gladbakk  
Flere tusen deltakere på tiltak/møteplasser i regi 
av Frivilligsentralen 

8 179 utleverte/innleverte hjelpemidler 

Aktivitet og bistand 
- 8 boliger 

- BOA 

- Oppmuntringslønn/VTA 

- Fritidstilbud Myldreklubben 

93,6 
 

42 brukere i bemannede boliger  

38 faste plasser BOA + 1 ekstern bruker BOA 
13 brukere seniortilbudet BOA 

24 brukere med oppmuntringslønn 

42 VTA plasser + 3 brukere andre arbeidstilbud 

Ca. 30 brukere Myldreklubben 

Avlastning (inkl. botilbud) 
- Fagerhøy  

- Frankens bolig 

  

37,1 
 

14 brukere fordelt på 10 rom 
4 i private hjem 
5 privat institusjon 

9 beboere Fagerhøy/Frankens 

Rus og psykisk helse (voksne) 
- Rusomsorg og psykisk helse 

- Solsiden brukerstyrte senter 

- Mestringstilbud 

16,1  

Ca. 500 pasienter rus/psyk 
1 305 besøk brukerstyrt Solsiden 
39 dagsenterplasser Solsiden (enkeltvedtak) 

20 deltakere mestringstilbud 
45 deltakere aktivitetsgrupper 

Ambulerende miljøarbeid 
38,8 

Ca. 210 brukere 

- Bolig Gruehagan psykisk helse 20 beboere i bemannet bolig  

Koordinerende enhet, vurderingsteam og 
virks. leder 

6,2  
Koordinering/systemansvar, saksbehandling og 
tildeling av tjenester  

Sum årsverk konsekvensjustert ramme 220,2   

 

Sum årsverk 2020 inkl. nye tiltak, innsparingstiltak og PS 95/19: 220,2.  
 

Måltavle 
 

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2020 

Periodemål 
2023 

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

Riktig omsorgs- og 
behandlingstilbud for 
fysisk og psykisk syke, 
rusavhengige og 
personer med store 
funksjonshemninger 

Sikre tidlig 
intervensjon og 
mestring. Forebygge 
isolasjon. 

Antall frivillige aktivitetsvenner 
(demens) 

Manuell telling 16 14 16 18 

Antall selvhjelpsgrupper Manuell telling 3 4 5 6 

Hverdagsmestring og 
Recovery er 
tjenestenes 
tankesett med fokus 
på brukers ressurser, 
medvirkning og 
tilfrisknings-
prosesser (Jf. 
strategiplan helse og 
omsorg) 

Antall deltakere mestringstilbud 
i grupper 

Statistikk fagsystem 104 133 
164 

deltakere/
18 kurs 

228 
deltakere/2

6 kurs 

Antall brukere fulgt opp av 
hverdagsrehabiliteringsteam 

Statistikk fagsystem 
Nytt 

tilbud 
  60 100 

Antall brukere psykisk 
helsetilbud på Friskliv- og 
mestringssenteret* 

Statistikk fagsystem 
Nytt 

tilbud 
  130 150 

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

Statistikk fagsystem 21 26 24 24 

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

Statistikk fagsystem 
Nytt 

tilbud 
126 350 400 
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Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2020 

Periodemål 
2023 

Antall brukere, tidlig 
intervensjon, i samarbeid med 
politi 

Statistikk fagsystem 
Nytt 

tilbud 
  10 10 

Antall brukere i samarbeid med 
NAV ungdomsteam 

Statistikk fagsystem 32 55 50 70 

Sikre differensierte 
tjenester av god 
kvalitet, i tilstrekkelig 
omfang og til rett tid 

Brukertilfredshet 
rusavhengige/psykisk syke 

Brukerundersøkelse 3,5 - 3,8 4 

Brukertilfredshet fysio- og 
ergoterapi 

Brukerundersøkelse 5 - 5 5 

Brukertilfredshet 
utviklingshemmede 

Brukerundersøkelse 4,8 - 4,8 4,8 

Fremme god helse i 
befolkningen og 
redusere sosiale 
forskjeller 

Meningsfylt arbeids- 
og aktivitetstilbud 
for mennesker med 
funksjonshemming 

Antall plasser arbeids- og 
aktivitetstilbud 

Manuell telling 100 108 118 123 

Antall besøkende 
Myldreklubben 

Manuell telling 25   28 32 

Antall deltakere gatefotball for 
rusavhengige 

Statistikk fagsystem 
Nytt 

tilbud 
  12 20 

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

Attraktiv arbeidsgiver 
med myndiggjorte 
medarbeidere 

Effektive, 
kompetente 
medarbeidere som 
trives på jobb 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær registrert 
i økonomisystem 

90,5 % 91,0 % 91,0 % 91,0 % 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,4 4,4 4,2 
Nasjonalt 

nivå 

Fleksibel organisasjon 
som utnytter 
ressursene optimalt og 
sikrer høy kvalitet 

Endring av faste 
stillinger til høyere 
kompetansenivå 

Andel fagarbeidere eller høyere 
utdanning 

Årsverk 
ufaglært/sum 
årsverk faste ansatte 

84,0 % Nytt mål 91,0 % 91,0 % 

Andel årsverk med 
høyskoleutdanning 

Årsverk 
høyskole/alle faste 
årsverk 

28,5 % Nytt mål 35,0 % 35,0 % 

Andel ufrivillig deltid 

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

7,2 % Nytt mål 
Under 10 

% 
Under 10 % 

Økonomi og ressursutnyttelse 

Holde 
budsjettrammen 

Budsjettavvik %-avik på netto budsjettramme Økonomisystem -2,0 % -1,9 % 
Mindre 

enn +/- 1 
% 

Mindre enn 
+/- 1 % 

God ressursutnyttelse Utnytte IKT-verktøy 
Bruk av e-handelssystem - andel 
kjøp på e-handelsplattform 

Økonomisystem 85,6 % 74,0 % 90,0 % 90,0 % 

*Målet utgår hvis innsparingstiltak vedr. Frisklivssentralen vedtas. 

 

Endringer i driften 

 

Helse og bistand 

  Handlingsplan 2020-2023 

  Endringer ift. handlingsplan 2019-2022 

  2020 2021 2022 2023 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   168 022 169 269 169 269 169 269 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 5 325 5 859 5 859 5 859 

Effektivisering og nye behov   0 0 0 0 

Overføring av omsorgslønn fra 
Hjemmebaserte tjenester Utg. økn. 132 132 132 132 

403 % stilling økt behov overgang voksen Utg. økn. 2 500 2 500 2 500 2 500 

310 % stilling økt behov avlastning og 
overgang voksen Utg. økn. 2 121 2 121 2 121 2 121 

223,3 % stilling økt behov i ulike boliger Utg. økn. 1 500 1 500 1 500 1 500 

150 % stilling nye brukere avlastning barn  Utg. økn. 936 936 936 936 

50 % stilling servicetekniker pga. endret 

praksis NAV hjelpemiddelsentral Utg. økn. 250 250 250 250 

Økning ferievikarer inkl. sosiale utgifter Utg. økn. 1 077 1 077 1 077 1 077 

Økning driftsutgifter  Utg. økn. 459 334 334 334 
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Helse og bistand 

  Handlingsplan 2020-2023 

  Endringer ift. handlingsplan 2019-2022 

  2020 2021 2022 2023 

Økning 2 plasser VTA pga. tilflytting Utg. økn. 184 184 184 184 

Reduserte inntekter vederlag og matsalg Innt. red. 155 155 155 155 

Økning personalforsikringer  Utg. økn. 63 63 63 63 

Avvikle bruk av fond funksjonshemmede Innt. red. 60 60 60 60 

Økning refusjon ressurskrevende brukere Innt. økn. -3 710 -3 050 -3 050 -3 050 

Boligleder ny bolig funksjonshemmede 
utsatt 2021 Utg. red. -339 

       

    Sum konsekvensjustert ramme   178 734 181 389 181 389 181 389 

    

    Innsparingstiltak   

    Avvikle frisklivstilbudet 100 % sykepleier, 

jf. finanskomiteen Utg. red. -325 -650 -650 -650 

Oppsigelse av Alternativ til vold Utg. red. 

 
-300 -300 -300 

      
Endring kommunestyrevedtak PS 
95/19         

PS 95/19 Ikke avvikle frisklivstilbud, 
beholde 100% sykepleier Utg. økn. 325 650 650 650 

    

    Ny ramme Helse og bistand   178 734 181 089 181 089 181 089 

 
Lønnsjusteringer  

 Lønnsjusteringer inkluderer også økning av faste tillegg med 1,1 mill. med tillegg av sosiale 

utgifter etter korrigering av faste tillegg pr. ansatt.  

 

Konsekvensjusteringer 

 Omsorgslønn knyttet til en bruker er overført fra Hjemmebaserte tjenester for å samle 

tjenestetilbudet. 

 Effektiviseringstiltak og innsparinger ved flere avdelinger overføres til økte brukerbehov og 

stillinger i andre avdelinger tilsvarende 1,7 mill. Dette går til driftsutgifter og 1,2 årsverk. Når 

det gjelder endrede tjenestebehov så overføres budsjettet og følger bruker i overføringer 

mellom avdelinger. Som følge av ny omsorgsbolig på Dal til funksjonshemmede avvikles 

Hybelhuset på Fagerhøy til nåværende målgruppe. Hybelhuset benyttes videre som 

omsorgsbolig, vurderes for rusettervern og/eller andre målgrupper som er egnet til byggets 

utforming. 

 403 % stilling i Ambulerende miljøarbeid for å imøtekomme økte brukerbehov knyttet til ti 

ungdommer med omfattende enkeltvedtak. 

 310 % stilling i Aktivitet og bistand knyttet til omfattende avlastningstilbud til ungdom med 

kapittel 9 vedtak (bruk av tvang og makt) og omfattende enkeltvedtak for beboere som 

flytter hjemmefra. 

 223,3 % stilling i Aktivitet og bistand knyttet til brukerbehov for eldre og somatisk syke 

beboere med økende pleiebehov.  

 150 % stilling i Avlastning til økt ressursbehov knyttet til nye barn. 

 50 % stilling servicetekniker på grunn av betydelig økt arbeidsmengde knyttet til mottak og 

utlevering av hjelpemidler. Ny oppgave at hjelpemidlene nå monteres av kommunen.  

 Ferievikarbudsjett har tidligere vært underbudsjettert. 

 Ny lovpålagt oppgave om krav til utdeling av brukerutstyr for rusavhengige, økte kostnader til 

abonnement av alarm og sikkerkrav ovenfor personalet, inventar, bilgodtgjøring og HMS 

tilpasning. Husleie for leie av personalbase i privat boligkompleks. 

 Tilflytting av to brukere med VTA plass (enkeltvedtak om varig tilrettelagt arbeid). 

 Redusert vederlag som følge av overføring av bruker fra institusjon til heldøgns omsorg i bolig 

og noe reduserte inntekter på Gladbakk 

 Gammelt øremerket fond til funksjonshemmede er brukt opp i 2019. 

 Økning refusjon ressurskrevende tjenester er anslått med bakgrunn i tall for 2018 og nye 

brukere. 
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 Ferdigstillelse av ny bolig for funksjonshemmede på Dal er utsatt til 2021. Ny stilling som 

boligleder utsettes. 
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Innsparingstiltak 

 Frisklivstilbudet avvikles, men mestringstilbudet videreføres. Somatiske mestringstilbud 

videreføres av fysioterapeuten i avd. Folkehelse, fysio- og ergoterapi. Mestringstilbud knyttet 

til belastninger og lettere psykiske lidelser ivaretas med nåværende ressurser av avd. Rus og 

psykisk helse. Avdelingene samarbeider om det totale mestringstilbudet til befolkningen. 

 Kommunen kjøper tilbud om behandling for voldsutøvere fra stiftelsen Alternativ til vold. 

Avtalen sies opp og tilbudet utføres i det ordinære tjenesteapparat i kommunehelsetjeneste 

og spesialisthelsetjeneste. 
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5.7 Hjemmebaserte tjenester 

Hjemmebaserte tjenester yter pleie- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre med 

bistandsbehov på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse. 
 

Avdeling 
Antall 

årsverk 

Hjemmesykepleie – distrikt 1  25,7 

Hjemmesykepleie – distrikt 2 42,6 

Hjemmesykepleie – distrikt 3 21,3 

Praktisk bistand/matombringing 6,7 

Virksomhetsleder, avdelingsledere, 

merkantil funksjon, rådgivere tildeling 
10,0 

BPA inkl. ressurskrevende tjenester 12,1 

Trygghetsalarm   

Årsverk konsekvensjustert budsjett 118,4 
 

Sum årsverk 2020 inkl. nye tiltak, innsparingstiltak og PS 95/19: 124,9.  
 

Måltavle 
 
Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2020 

Periodemål 
2023 

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

Riktig kvalitet og 
kapasitet på alle 
tjenestenivåer 

Opprettholde 
funksjonsnivå gjennom 
tidlig intervensjon og 
mestring 

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

Antall registreringer i 
fagsystemet 

125 100 %  100 % 100 %  

Tjenestetilbudet er 
helhetlig, 
samordnet og 
fleksibelt 

Tilrettelegge og 
videreutvikle tjenester 
som bidrar til at 
innbyggerne kan få bo i 
eget hjem så lenge det 
er hensiktsmessig og 
forsvarlig 

Andel brukere over 
80 år som får 
hjemme-tjenester 

KOSTRA 67,2 % 69,3 % 70 %  75 % 

Helse- og omsorgs-
tjenester 
planlegges og 
gjennomføres i 
samsvar med 
brukernes 
ressurser og 
bedringsprosess 

Sikre differensierte 
tjenester av god kvalitet 
i tilstrekkelig omfang og 
til rett tid 

Brukertilfredshet 
målt ved 
brukerunder-søkelse 
(2018) 

Innbygger-
undersøkelse 

- 
Ikke 

gjennom-
ført i 2018 

4,1 
 

Undervisning til 
ressurssykepleiere og 
primærkontakter 

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

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

Endret 
mål 

Ikke kartlagt 100 % 100 % 

Hverdagsmestring og 
Recovery er tjenestenes 
tankesett med fokus på 
brukers ressurser, 
medvirkning og 
tilfrisknings-prosesser  

Antall brukere fulgt 
opp av 
hverdagsreha-
biliteringsteam 

Statistikk fagsystem Nytt tilbud 8 60 100 

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

Attraktiv 
arbeidsgiver med 
myndiggjorte 
medarbeidere 

Effektive, kompetente 
medarbeidere som 
trives på jobb 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær registrert 
i økonomisystem 

84,7 % 86,4 % 91,0 % 91,0 % 

Medarbeider-
tilfredshet 

Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,0 4,1 4,2 
Nasjonalt 

nivå 

Andel sykepleiere av 
alle faste ansatte - 
årsverk 

Rapport lønnssystem 29,5 % 29,0 % 46,0 % 50 % 

Videreutdanning 
sykepleiere 

Rapport lønnssystem 13,7 % 
 

27,0 % 30 % 

Økonomi og ressursutnyttelse 
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Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2020 

Periodemål 
2023 

Holde budsjett-
rammen 

Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -0,5 % -0,3 % 
Mindre 

enn +/- 1 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 

God ressurs-
utnyttelse 

Utnytte IKT-verktøy 

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

Økonomisystem 33,8 % 25,5 % 90,0 % 90,0 % 

 
Endringer i driften 

 

Hjemmebaserte tjenester 

  Handlingsplan 2020-2023 

  Endringer ift. handlingsplan 2019-2022 

  2020 2021 2022 2023 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   101 237 100 957 100 706 100 706 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 2 144 2 144 2 144 2 144 

Overføring av omsorgslønn bruker til Helse og bistand Utg. red.  -132 -132 -132 -132 

Overføring utkjøring mat til Eidsvoll helse- og 
omsorgssenter 15 % stilling Utg. red.  -82 -82 -82 -82 

Merforbruk lønn/kjøpevikarer ØR2 2019 - flere 
brukere/vikarmangel Utg. økn. 6 842 6 842 6 842 6 842 

Nye brukere BPA, jf. vedtak Utg. økn. 4 554 4 554 4 554 4 554 

Økning omsorgslønn, jf. vedtak Utg. økn. 456 456 456 456 

Merforbruk ferievikarer videreført ØR2 2019 Utg. økn. 161 161 161 161 

Økt tjenestevedtak ressurskrevende tjenester Utg. økn.  98 98 98 98 

Endret avtale ressurskrevende bruker Utg. red.  -296 -296 -296 -296 

Økt behov medisinsk forbruksmateriell Utg. økn. 520 520 520 520 

Økning biler Utg. økn. 708 708 708 708 

Økning personalforsikringer Utg. økn. 26 26 26 26 

Økt egenbetaling hjemmehjelp Innt. økn. -42 -42 -42 -42 

Økt egenbetaling velferdsteknologi - flere brukere Innt. økn. -263 -263 -263 -263 

    

    Sum konsekvensjustert ramme   115 931 115 651 115 401 115 401 

    

    Nye tiltak   

    200 % sykepleiere distrikt sør - indre og ytre Utg. økn. 1 519 1 519 1 519 1 519 

    

    Innsparingstiltak   

    Reduksjon 50 % stilling kreftkoordinator, jf. 
finanskomiteen Utg. red.  -175 -350 -350 -350 

650 % nye sykepleierstillinger, netto besparelse ved 

redusert bruk av kjøpevikarer og overtid   -2 696 -2 696 -2 696 -2 696 

Utsettelse nye hjemmetrenere 2*50 % Utg. red.  -573 -573 
        

Endring kommunestyrevedtak PS 95/19         
PS 95/19 Ikke 200 % sykepleiere distrikt sør - indre og 

ytre Utg. red.  -1 519 -1 519 -1 519 -1 519 

PS 95/19 Ikke redusere kreftkoordinator Utg. økn. 175 350 350 350 
PS 95/19 Trygghetssykepleier forebyggende i 
hjemmetjenesten Utg. økn. 760 760 760 760 

    

    Ny ramme Hjemmebaserte tjenester   113 421 113 141 113 464 113 464 

 

Lønnsjusteringer  

 Lønnsjusteringer inkluderer også økning av faste tillegg på 0,7 mill. med tillegg av sosiale 

utgifter etter korrigering av faste tillegg pr. ansatt.  

 

Konsekvensjusteringer 

 Ansvaret for en bruker er overført til Helse og bistand. 
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 Ansvaret for utkjøring av mat er overført til det nye storkjøkkenet på Vilberg helsetun. 

 Merbehovet som følge av økning i brukere og brukerbehov i 2019 er videreført planperioden. 

 Det er flere nye brukere med vedtak om brukerstyrt personlig assistent (BPA). Økningen er 

netto etter fratrekk for forventet refusjon ressurskrevende tjenester. 

 Økning i omsorgslønn til pårørende skyldes både flere vedtak og økt behov hos brukeren. 

 Budsjettet for ferievikarer har vært for lavt de siste årene. Budsjettet er justert opp ift. 

forventet merforbruk i 2019. 

 Det er mindre endringer på eksisterende ressurskrevende brukere. 

 Ny leverandør til ressurskrevende bruker har medført reduksjon i utgifter. Beløpet er netto 

etter fratrekk for redusert refusjon ressurskrevende tjenester. 

 Økt antall ansatte medfører behov for flere leasingbiler. Økningen tar høyde for fire nye 

leasingbiler i tillegg til justering av driftsutgifter på dagens 34 biler. Tre av bilene er el-biler. 

 Økt behov for medisinsk forbruksmateriell skyldes endringer hos bruker (flere 

sårbehandlinger/mer omfattende sårbehandling). 

 Økt brukerbetaling hjemmehjelp som følge av prisvekst. 

 Økt egenbetaling velferdsteknologi skyldes i hovedsak flere brukere av trygghetsalarmer. 

 

Nye tiltak 

 For å sikre sykepleierdekning på kveld og helg i de to distriktene i sør foreslås nytt tiltak med 

200 % sykepleiere. Tiltaket vil sikre fagkompetanse på ubekvem arbeidstid og forventes å 

kunne redusere behov for innleie av vikarer. 

 

Innsparingstiltak 

 Innsparing 50 % stilling av 100 % kreftkoordinator. Tiltaket vil kunne medføre flere 

innleggelser i institusjon og økt belastning på sykepleiere i distriktene. Ivaretakelse/støtte til 

hjemmeboende kreftpasienter vil bli betydelig redusert. 

 Det økte brukerbehovet i 2019 ble hovedsakelig dekket ved bruk av kjøpevikarer og 

overtid/forskjøvne vakter. Som innsparingstiltak foreslås ansettelse av 650 % sykepleiere. 

Tiltaket vil i tillegg trygge driften og øke kompetansen i virksomheten. 

 Økning fra to til fire hjemmetrenere i 50 % stilling utsettes til 2022. Utsettelsen vil kunne 

redusere forebyggende effekt, men tiltaket er i tidlig fase og utvikling. 

 



Side 53 
Kommunestyrets vedtak PS 95/19 av 10.12.2019 

 
 

5.8 Eidsvoll helse- og omsorgssenter 

Virksomheten yter helse- og omsorgstjenester i tilknytning til institusjon og bemannede boliger, 

samt øyeblikkelig hjelp.  

 

Eidsvoll helse- og omsorgssenter Antall 

årsverk 

Antall plasser 

Vilberg helsetun (sykehjem) 143,2 160* 

Pålsejordet bokollektiv 22,0 22 

Vilberg bosenter 19,8 44 

Legevakt/øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØH)  10,0 3  

Administrasjon 17,8  

Årsverk konsekvensjustert budsjett 212,7  
* Inkl. to avlastningsplasser ved Pålsejordet bokollektiv og to trygghetsplasser ved Vilberg bosenter. 

 

Sum årsverk 2020 inkl. nye tiltak, innsparingstiltak og PS 95/19 i løpet av året: 211,8.  

 

Måltavle  

 

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2020 

Periodemål 
2023 

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

Riktig kvalitet og 
kapasitet på alle 
tjenestenivåer 

  
  

Tilstrekkelig 
sykehjems-
kapasitet med 
ønsket kvalitet 

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

22 24 28 30 

Antall 
rehabiliteringsplasser 

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

4 4 8 8 

Antall særskilt 
tilrettelagte plasser til 
demente 

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

60 60 38 38 

Kjøp av sykehjemsplasser 
Registrering av faktisk 
gj.snitt 

27 21 15¤ 5¤ 

Brukertilfredshet målt 
ved brukerundersøkelse 

Resultat av 
undersøkelse, skala 1-
5 

Ikke 
målt 

Ikke målt 3,7  4 

Antall brukere dagsenter 
Vedtak gjennom 
året/KOSTRA 

45 54 60 60 

Oppfyllelse av krav til 
livsgledehjem (9 kriterier) 

Antall kriterier for 
sertifisering som er 
oppfylt 

    9 9 

Reduksjon av 
andelen av 
tjenester gitt i 
institusjon 

Andel innbyggere i 
institusjon eller heldøgns 
omsorg 80 år og over 

KOSTRA 
Nytt 
mål  

20 % 18 % 15 % 

God ernærings-
oppfølging 

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

Helsedirektoratet/ 
IPLOS 

  

  100 % 100 %  

Antall ansatte med 
gjennomført opplæring 

Antall ansatte med 
opplæring pr år/totalt 
antall ansatte 

35 % 
Ikke 
gjennom-
ført 

50 %  75 % 

Riktig pasientflyt 
på korttids-
/rehab.-plasser 

Gj.snittlig antall liggedøgn 
pr. korttidsopphold 

Månedlig statistikk 
fagsystem/KOSTRA 

29 26  22 18 

Andel rehab. pasienter 
med felles rehab. plan 
ved innleggelse 

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

100 % > 90 % 100 % 100 % 

Best mulig livskvalitet i 
livets sluttfase 

Riktig og verdig 
palliativ 
oppfølging for 
pasienter og 
pårørende 

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

0 0  3 3 
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Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2020 

Periodemål 
2023 

God akutt 
helseberedskap  

Bruk av KØH-
plassene   

Belegg i forhold til 
nasjonalt fastsatte 
liggedøgn pr. år 

Manuell månedlig 
statistikk 

44,0 % 49,0 % 60,0 % 70,0 % 

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

Attraktiv arbeidsgiver 
med myndiggjorte 
medarbeidere 

Effektive, 
kompetente 
medarbeidere 
som trives på 
jobb 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær registrert i 
økonomisystem 

84,7 % 88,8 % 91,0 % 91,0 % 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat medarbeider-
undersøkelse 

4,1 4,2 4,2 
Nasjonalt 

nivå 

Andel ansatte med 
høyskoleutdanning 

Fast antall årsverk 
med høyskole-
utdanning/totalt 
antall årsverk 

24,5 %   28,0 % 32,0 %  

Andel ansatte på ufrivillig 
deltid 

Oppgitt antall i h.t. 
spørreundersøkelse 
/totalt antall ansatte  

3-4 % 3-4 % < 10 % < 10 % 

Økonomi og ressursutnyttelse 

Holde budsjettrammen Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -0,5 % 0,1 % 
Mindre 
enn +/- 

1 % 

Mindre enn 
+/- 1 % 

God ressursutnyttelse 
Utnytte IKT-
verktøy 

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

Økonomisystem 33,8 % 53,5 % 90,0 % 90,0 % 

¤Korrigert iht. budsjetterte antall plasser i 2020 og 2023. 

 
Endringer i driften 

 

Eidsvoll helse- og omsorgssenter 

  Handlingsplan 2020-2023 

  Endringer ift. handlingsplan 2019-2022 

  2020 2021 2022 2023 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   156 886 154 336 154 761 154 761 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 5 731 5 731 5 731 5 731 

Overføring utkjøring mat fra Hjemmebaserte tjenester 
15 % stilling Utg. økn. 82 82 82 82 

Konsekvens ikke avvikling kjøp av plasser fra private Utg. økn. 7 650 5 950 4 250 2 550 
Videreført økt behov kjøp av sykehjemsplasser ØR2 
2019 Utg. økn. 3 400 2 550 1 700 1 700 

Økning ferievikarer Utg. økn. 873 873 873 873 

Livsgledehjem økning vikarer/opplæring Utg. økn. 700 700 700 700 
Redusert vikarbruk pga. vakante plasser inkl. sos. 
utg. Utg. red.  -1 389 -500 

  Utgifter og produksjon av mat til bhg. inkl. 80 % 
stilling kokk Utg. økn. 797 1 656 1 656 1 656 

Utkjøring/logistikk varehåndtering mm. 60 % stilling Utg. økn. 167 167 167 167 

Inntekter mat til barnehagene Innt. økn. -880 -1 764 -1 764 -1 764 
Årseffekt digitalt pasientvarslingssystem PS 41/19 
ØR1 Utg. økn. 676 676 676 676 

Nav tilretteleggingstilskudd avviklet Innt. red. 80 80 80 80 

Økning personalforsikringer Utg. økn. 55 55 55 55 

Innsparing driftsbudsjett Utg. red.  -308 -308 -308 -308 

Tilskudd til aktivisering ifm. livsgledehjem Innt. økn. -430 -430 -430 -430 

    

    Driftskonsekvenser investeringer   

    Driftsutgifter knyttet til etablering av SmartVakt 
institusjon ved helsetunet (hovedbygget) Utg. økn. 600 1 200 1 200 1 200 

    

    Sum konsekvensjustert ramme   174 690 171 055 169 429 167 729 
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Eidsvoll helse- og omsorgssenter 

  Handlingsplan 2020-2023 

  Endringer ift. handlingsplan 2019-2022 

  2020 2021 2022 2023 

Nye tiltak 

50 % stilling aktivitør Sundet dagsenter Utg. økn. 

  
288 288 

25 % økning servicevaktmester Utg. økn. 138 138 138 138 

    

    Innsparingstiltak   

    Reduksjon 50 % stilling aktivitør, jf. finanskomiteen Utg. red.  -192 -288 -288 -288 

Kommunal transport dagaktivitetstilbud Utg. red.  -550 -660 -660 -660 

Reduksjon 25 % stilling turnus Utg. red.  -138 -138 -138 -138 

Redusere ansvarsvaktordning 90 % stilling Utg. red.  -107 -214 -214 -214 

      

Endring kommunestyrevedtak PS 95/19         

PS 95/19 Ikke redusere aktivitør Vilberg Utg. økn. 192 288 288 288 

    

    Ny ramme Eidsvoll helse- og omsorgssenter   174 032 170 180 168 843 167 143 

 
Lønnsjusteringer  

 Lønnsjusteringer inkluderer også økning av faste tillegg og ekstra helger med 1,2 mill. med 

tillegg av sosiale utgifter etter korrigering av faste tillegg pr. ansatt.  

 

Konsekvensjusteringer 

 Overføring av 15 % stilling fra Hjemmebaserte tjenester vedr. utkjøring av mat til 

hjemmeboende.  

 Som en følge av vedtak i tilknytning til overflytting av pasienter fra de private sykehjemmene 

Bøn og Valstad, anslås det at ni av de 16 planlagte overflyttingene ikke kan gjennomføres. 

Det er på denne bakgrunn lagt inn budsjettmidler til kjøp av ni sykehjemsplasser i 2020, 

avtrappende til sju i 2021, fem i 2022 og tre i 2023. 

 På grunn av svikt i forutsetningene om overføring av pasienter fra de private sykehjemmene 

vil det for en tid være høyere grunnbemanning ved sykehjemmet enn pasientgrunnlaget 

tilsier. Så langt det er mulig benyttes denne kapasiteten til dekning av vakanser og vikar-

behov. Dette muliggjør en reduksjon i vikarbudsjettet. 

 På grunn av det samlede behovet for sykehjemsplasser har det vært ytterligere kjøp av fire 

sykehjemsplasser høsten 2019 (jf. ØR 2), og det er lagt til grunn behov for videreføring i 

2020 fordi pasienter/pårørende ikke ønsker overføring til Vilberg helsetun. Det er forutsatt en 

reduksjon til tre plasser i 2021 og to plasser i 2022 og 2023. 

 Utgiftene til ferievikarer har vært underbudsjettert. 

 Vedtatte og pålagte satsninger, i første rekke sertifisering som livsgledehjem, fører med seg 

behov for samlinger for de ansatte og økt vikarinntak. Økningen baseres på erfaringstall og 

forventede utgifter. 

 I forbindelse med økt produksjonsvolum ved kjøkkenet og levering av mat til barnehagene 

etableres det en ny 60 % assistentstilling ved kjøkkenet. Netto behov for ny finansiering 

gjelder 17 % stilling. 15 % av stillingen finansieres ved overføring fra barnehage 

(foreldrebetaling), 13 % innen gjeldende budsjettramme i tillegg til overføringen fra 

Hjemmebaserte tjenester. 

 Levering av mat til barnehagene dekkes gjennom foreldrebetaling. Dette overføres fra 

barnehage til dekning av utgiftene ved kjøkkenet på Vilberg helsetun. 

 Nytt pasientvarslingssystem ble innført ved nytt bygg og Vilberg bosenter høsten 2019. 

Helårseffekten av driftsutgiftene (lisenser, kundestøtte, vedlikehold m.m.) er innarbeidet. 

 Tilretteleggingstilskuddet fra NAV i forbindelse med forebyggende sykefraværstiltak er 

avviklet, mens tilretteleggingsplikten er opprettholdt.  

 Det er varslet øremerkede tilskudd til kommuner som aktivt følger opp reformen «Leve hele 

livet».  

 En post i driftsbudsjettet på 0,3 mill. som ikke lenger er aktuell er strøket. 

 Det er i grunnlaget for investeringsprogram lagt til grunn innføring av nytt digitalt pasient-

varslingssystem på øvrige deler av helsetunet fra 1.7.2020.  
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Nye tiltak/innsparingstiltak/strategiske endringer 

 I forbindelse med nytt dagsenter i Sundet vil det være behov for en koordinator/aktivitør-

funksjon.  

 Det er nå 50 % stilling som servicevaktmester ved Vilberg helsetun. Erfaringene tilsier at 

dette ikke er tilstrekkelig i forhold til oppgavene, og det har vært nødvendig å leie inn ekstra 

hjelp. Det er ut fra dette lagt inn en økning på 25 % stilling i rådmannens grunnlag. 

 Reduksjon av 50 % stilling som aktivitør/aktivitets-koordinator ved Vilberg helsetun, jf. 

finanskomiteen. 

 Ved leasing av to minibusser kan taxiutgifter til transport av brukere til/fra dagavdelingen ved 

Vilberg bosenter unngås.  

 Virksomheten vil ha en grundig gjennomgang av sin drift, herunder bemannings- og 

turnusplaner, med ekstern bistand. I denne forbindelsen er det forutsatt en mindre innsparing 

i første omgang (0,25 årsverk). Virksomheten har lave utgifter pr. plass i dag, og potensialet 

for innsparing er det vanskelig å vurdere nå. 

 Ved omgjøring av helsefagarbeiderstillinger til sykepleierstillinger og økt sykepleierdekning på 

de enkelte avdelingene, ser man muligheten for å redusere ordningen med ansvarsvakter i 

tillegg på tvers av avdelinger på kveld og helg (reduksjon med 0,9 årsverk fra 1.7.2020).  

 

Institusjonsplasser * 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Plasser Vilberg helsetun 140  **156 156 156 156 156 

Avlastningsplasser Pålsejordet 2 2 2 2 2 2 

Trygghetsplasser ViBo 2 2 2 2 2 2 

Kjøp av sykehjemsplasser 19  ***24 15¤ 10 7 5 

Sum institusjonsplasser til disposisjon 163 184 175 170 157 155 

      
 

* I tillegg er tre døgnplasser for øyeblikkelig hjelp lokalisert ved institusjonen. 

 
** Antall plasser er økt til 156 fra høsten 2019. 

*** Kjøpte plasser pr. 31.8.2019. 

¤ Korrigert iht. budsjetterte antall plasser i 2020. 

 

IKS/interkommunale samarbeid 

 Samhandlingskoordinator (for å ivare kommunenes interesser ovenfor AHUS), vertskommune 

Ullensaker – Eidsvolls budsjettandel: 0,24 mill.  
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5.9 NAV 

NAV-kontoret leverer både statlige og kommunale tjenester og har som hovedoppgave å bidra til 

at flere kommer i arbeid og aktivitet, færre på trygd og stønad. NAV-kontoret har ca. 700 klienter 

som mottar kommunale stønader og fatter omlag 2 700 enkeltvedtak årlig innen økonomisk 

sosialhjelp, flyktninger og kvalifiseringsprogram. 

 

NAV Antall årsverk 

Kommunale årsverk  25 

Årsverk konsekvensjustert budsjett 25 

 

Sum årsverk 2020 inkl. nye tiltak og innsparingstiltak: 24.  

 

Måltavle 

 

Strategiske utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2017 
Resultat 

2018 
Mål 
2020 

Periodemål 
2023 

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

Fremme god helse i 
befolkningen og redusere 
sosiale forskjeller 

Flere blir økonomisk 
selvhjulpne gjennom 
tettere oppfølging  

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

Socio 4 6,5 5 3 

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

Socio 82 40 40 30 

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

Socio 
Ikke 
målt 

Ikke 
målt 

5 4 

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

Socio/ NIR 62,5 % 76,0 % 70,0 % 75,0 % 

Sørge for at deltakere i 
kvalifiseringsprogrammet 
kommer nærmere arbeid og 
en selvstendig tilværelse 

God kartlegging og 
tett samarbeid med 
aktuelle 
samarbeidspartnere 

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

Socio /manuell 
gjennomgang 

Ikke 
målt 

Ikke 
målt 

70,0 % 70,0 % 

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

Attraktiv arbeidsgiver med 
myndiggjorte medarbeidere 

Effektive, kompetente 
medarbeidere som 
trives på jobb 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

97,8 % 94,5 % 93,0 % 93,0 % 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,4 4,5 4,2 
Nasjonalt 

nivå 

Økonomi og ressursutnyttelse 

Holde budsjettrammen Budsjettavvik 
%-avik på netto 
budsjettramme 

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

1 % 

Mindre enn 
+/- 1 % 

God ressursutnyttelse Utnytte IKT-verktøy 
Bruk av e-handelssystem - 
andel kjøp på e-
handelsplattform 

Økonomisystem 6,6 % 13,8 % 90,0 % 90,0 % 
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Endringer i driften 

 

NAV 

  Handlingsplan 2020-2023 

  Endringer ift. handlingsplan 2019-2022 

  2020 2021 2022 2023 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   44 491 42 082 42 256 42 256 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 675 675 675 675 

Overføring av jobbsenter fra Kultur   2 195 2 195 2 195 2 195 

Økte utgifter til økonomisk sosialhjelp Utg. økn. 3 300 3 300 3 300 3 300 

Flere brukere økonomisk sosialhjelp Utg. økn. 500 500 500 500 

Økt integreringstilskudd (PS 5/19 bosetting av 15 

flyktninger årlig) Innt. økn. -7 447 -10 020 -13 373 -13 945 

Økte utgifter introduksjonslønn (PS 5/19) Utg. økn. 2 809 5 057 5 619 5 619 

Økte utgifter økonomisk sosialhjelp flyktninger 

(PS 5/19) Utg. økn. 0 2 000 4 000 4 000 

Reversering reduksjon 200 % stilling 

flyktningetjenesten (PS 5/19) Utg. økn. 0 1 204 1 204 1 204 

DIGISOS Utg. økn. 30 30 30 30 

Redusert driftsbudsjett jobbsenter Utg. red. -800 -800 -800 -800 

Reduksjon 100 % stilling ungdomsteam Utg. red. -620 -620 -620 -620 

    

    Sum konsekvensjustert ramme   45 133 45 603 44 986 44 413 

    

    Innsparingstiltak   

    Reduksjon 100 % stilling flyktningetjenesten Utg. red. -620 -620 -620 -620 

    

    Ny ramme NAV   44 513 44 983 44 366 43 793 

 

Konsekvensjusteringer  

 Jobbsenteret med to årsverk er overført til NAV. NAV-kontoret har overtatt arbeidet med 

ungdom og aktivitetsplikt. De to stillingene som er overført til NAV vil jobbe med tett 

oppfølging av ungdom. 

 Økte utgifter økonomisk sosialhjelp. Økning i antall mottakere av økonomisk sosialhjelp blant 

annet pga. endring i regelverk for arbeidsavklaringspenger.  

 Økning i antall brukere som mottar økonomisk sosialhjelp. Befolkningsvekst forventes å gi en 

økning i utgifter til økonomisk sosialhjelp på omlag 2 %. 

 Endring integreringstilskudd jf. vedtak om bosetting av 15 flyktninger årlig (PS 5/19). 

 Endring introduksjonslønn, jf. PS 5/19. 

 Økning utgifter økonomisk sosialhjelp flyktninger, jf. PS 5/19. 

 Reversering av reduksjon 200 % stilling flyktningetjenesten fra 2021, jf. PS 5/19. 

 DIGISOS – elektroniske søknader på økonomisk sosialhjelp. Det hentes opplysninger fra flere 

offentlige register når bruker søker elektronisk. Søknaden kan behandles raskere når det 

umiddelbart er tilgang til nødvendige opplysninger.  

 Driftsbudsjettet til jobbsenter reduseres som en konsekvens av flytting til NAV. 

 Reduksjon 100 % stilling ungdomsteam på grunn av overføring av jobbsenter til NAV. Vakant 

stilling på ungdomsteamet blir ikke besatt på grunn av overføring av ressurser fra 

jobbsenteret. 

 

Innsparingstiltak 

 Reduksjon 100 % stilling flyktningeteam. Flyktningetjenesten vil etter dette bestå av fire 

årsverk. Det bosettes nå færre flyktninger enn tidligere bemanning tok høyde for.  

 

 



Side 59 
Kommunestyrets vedtak PS 95/19 av 10.12.2019 

 
 

5.10 Kultur 

Virksomheten har ansvar for bibliotek, kulturskole, Råholt Bad, fritidstilbud, Den Kulturelle 

Skolesekken, Den Kulturelle Spaserstokken og tilskudd til kultur- og idrettsformål. I tillegg har de 

samarbeid med lag/foreninger, samt kirke og trossamfunn (teknisk budsjett). Virksomheten er 

ansvarlig for søknader om spillemidler. 

 

Sum årsverk 2020 inkl. innsparingstiltak, nye tiltak og PS 95/19: 32,3.  

 

Måltavle 
 
Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2020 

Periodemål 
2023 

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

Alle skal gis mulighet til 
å oppleve og utøve 
kultur 

Kultur skal ha et variert 
tilbud som tar hensyn til 
kulturuttrykk i tiden 

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

Manuell telling   NY 115 115 

Biblioteket skal være en 
kunnskaps- og 
kulturarena, samt en 
uavhengig møteplass for 
offentlig samtale og 
debatt 

Utlån fysiske medier  Statistikk 38 992 40 482 42 000  42 000 

Fremme god helse i 
befolkningen og 
redusere sosiale 
forskjeller 

Antall rimelige/gratis 
lavterskeltilbud som 
markedsføres bredt i 
samarbeid med andre 
virksomheter og frivillige 
lag/foreninger 

Antall tilbud/prosjekt Manuell telling 6 6 2 2 

Råholt Bad skal ha et 
svømme-, trenings- og 
rekreasjonstilbud for alle 
brukergrupper 

Antall betalende gjester 
Telling i 
fagsystem 

93 926 68 451 90 000  90 000 

Barn og unge skal vokse 
opp i trygge og 
utviklende miljøer og 
gis mulighet til å bidra 
aktivt i lokalsamfunnet 

Kulturskolen skal gi 
elever undervisning av 
høy kvalitet i et godt 
læringsmiljø 

Prosentandel som fortsetter i 
kulturskolen påfølgende 
skoleår 

Telling i 
fagsystem 

80,0 % 80,0 % 82,0 %  82 % 

Kulturskoleelever skal 
oppleve mestring og selv 
bidra i lokalsamfunnet 
gjennom deltakelse på 
oppdrag og arrangement 

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 %  93,0 % 

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

Attraktiv arbeidsgiver 
med myndiggjorte 
medarbeidere 

Effektive, kompetente 
medarbeidere som trives 
på jobb 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

90,0 % 90,4 % 93,0 % 93,0 % 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,3 4,1 4,2 
Nasjonalt 

nivå 

Økonomi og ressursutnyttelse 

Holde budsjettrammen Budsjettavvik 
%-avik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -3,8 % -2,5 % 
Mindre 
enn +/- 

1 % 

Mindre enn 
+/- 1 % 

God ressursutnyttelse Utnytte IKT-verktøy 
Bruk av e-handelssystem - 
andel kjøp på e-
handelsplattform 

Økonomisystem 41,1 % 51,4 % 90,0 % 90,0 % 

Kultur  Årsverk Antall plasser/ besøkende 

Bibliotek og kino 5,8 68 735 besøk på biblioteket og 6 983 
kinobesøkende fordelt på 116 forestillinger 

Kulturskole og Ung fritid 12,6 420 kulturskoleelevplasser og snittbesøk 
på 45 pr. dag/kveld i Ung fritid. 

Råholt Bad 10,5 Ca. 90 000 betalende gjester 

Administrasjon og stab (virksomhetsleder, 

idrettskonsulent, rådgiver, lydtekniker) 

3,4  

Totalt  32,3  
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Endringer i driften 
 

Kultur 

  Handlingsplan 2020-2023 

  Endringer ift. handlingsplan 2019-2022 

  2020 2021 2022 2023 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   36 498 37 045 37 145 37 145 

Lønnsjusteringer Utg. økn.  762 762 762 762 

Overføring av jobbsenter til NAV Utg. red.  -2 195 -2 195 -2 195 -2 195 

Økning tilskudd trossamfunn Utg. økn. 420 420 420 420 

Økt tilskudd kirke deflator Utg. økn. 345 345 345 345 

Indeksregulering driftstilskudd Akershusmuseet Utg. økn. 20 20 20 20 

Ny TONO-avtale for DKS Utg. økn. 17 17 17 17 

Transport biblioteket Utg. økn. 2 2 2 2 

Økning personalforsikringer Utg. økn. 3 3 3 3 

    

    Sum konsekvensjustert ramme   35 873 36 420 36 520 36 520 

    

    Nye tiltak   

    Vedlikehold Eidsvoll bygdetun Utg. økn. 500 0 0 0 

Oppfølging av veteranplan Utg. økn. 30 30 30 30 

    

    Innsparingstiltak   

    Redusert tilskudd lag og foreninger, jf. 
finanskomiteen Utg. red.  -250 -250 -250 -250 

Reduksjon nabolagspott, jf. finanskomiteen Utg. red. -250 -250 -250 -250 

Avvikle tilskudd til dyrevelferdstiltak, jf. 

finanskomiteen Utg. red. -100 -100 -100 -100 

Avvikle drift av filial på Søndre Samfund høsten 2020 Utg. red. -40 -627 -627 0 

Redusere 17 % stilling til kursaktiviteter i 
kulturskolen Utg. red. -70 -70 -70 -70 

Redusert tilskudd Aas skoles musikkorps Utg. red. -60 -60 -60 -60 

      

Endring kommunestyrevedtak PS 95/19         

PS 95/19 Ikke kutte i kurstilbud kulturskolen Utg. økn. 70 70 70 70 

PS 95/19 Ikke kutte i tilskudd lag og foreninger Utg. økn. 250 250 250 250 
PS 95/19 Økt støtte til lag og foreninger som kjører 
skiløyper 

Utg. økn. 
0 200 200 200 

Ny ramme Kultur   35 953 35 613 35 713 36 340 

 
Konsekvensjusteringer 

 Overføring av jobbsenter fra kultur til NAV, jf. vedtak PS 26/19.  

 Økning av tilskudd til kirke som følge av budsjettforslag fra kirkelig fellesråd, sum tilskudd til 

kirken utgjør etter dette 11,8 mill. Tilskudd andre trossamfunn er økt med 0,4 mill. til 1,7 

mill. som følge av endring i antall medlemmer og økt tilskudd til kirken. 

 Indeksregulering av driftstilskudd til Museene i Akershus, jf. avtale. 

 TONO-avtale for Den Kulturelle Skolesekken. 

 Transportutgifter bibliotek som følge av indeksregulering på nasjonal transportavtale om 

bøker.   

 

Nye tiltak 

 Vedlikehold av Bygdetunet, utbedring av råteskader.  

 Oppfølging av veteranplan, jf. PS 28/19. Dette er en interkommunal veteranplan for 

Gardermoregionen. Planen skal synliggjøre kommunens ansvar for veteraner, samt oppfølging 

og ivaretakelse for personell som har vært i internasjonal tjeneste. 

 

Innsparingstiltak 



Side 61 
Kommunestyrets vedtak PS 95/19 av 10.12.2019 

 
 

 Reduksjon tilskudd lag og foreninger, jf. finanskomiteen. Budsjettet for tilskudd på Kultur er 

totalt på 4,2 mill. etter foreslått reduksjon. Deler av budsjettet fordeles av Hovedutvalg for 

oppvekst og kultur i årlig prioriteringssak.  

 Nullstille tilskudd til nabolagspotten, opprinnelig en ny ordning for 2019, jf. finanskomiteen, 

ordningen avvikles. 

 Nullstille tilskudd til dyrevelferd, første gang utdelt i 2018, jf. finanskomiteen, ordningen 

avvikles. 

 Avvikle drift av filial på Søndre Samfund fra høsten 2020. 

 Reduksjon av 17 % stilling kursaktivitet i kulturskolen innebærer at tilbudet kultur gir i form 

av kursaktivitet, f. eks teaterkurs, kodekurs, e-sport, gaming, ferietilbud osv, reduseres.  

 Reduksjon av tilskudd som følge av at Aas Skoles Musikkorps ikke er i aktivitet. 
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5.11 Kommunalteknikk 

 
Virksomheten har ansvar for selvkostområdene renovasjon, vann og avløp og for kommunens 

grøntområder og veger. 

 

Kommunalteknikk 
Antall 

årsverk 

Administrasjon 1 

Prosjekt 6 

Veg og park  14,2 

Avløp*  12,9 

Vann*  9,9 

Fagstab* 10 

Årsverk konsekvensjustert budsjett 53 

* inkludert nye tiltak selvkost i konsekvensjustert budsjett.  

 

Sum årsverk 2020 inkl. nye tiltak, innsparinger og PS 95/19: 52 (effekt på årsverk som følge av 

kommunestyrets vedtak om avvikling av løypekjøring, innarbeides fra 2021). 

 
Måltavle 
 

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2020 

Periodemål 
2023 

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

Trygge skoleveier 
langs kommunale 
veier og fylkesveger 

Gjennomføring av tiltak i 
trafikksikringsplanen 

Antall gjennomførte 
tiltak pr. år  

Manuell telling 2 2 2 8  

Gjennomføre 
veglysprosjekt iht. plan 

Antall soner og 
delstrekninger utført 

Manuell telling 0 4 2 
Ferdigstillelse 
veglysprosjekt 

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

Tilstrekkelig og stabil 
vannforsyning  

Rehabilitering i henhold 
til nasjonale 
forventninger 

Antall meter 
rehabiliterte ledninger  

Mattilsynet 1 502 4 034 6 400 18 400 

Begrense 
forurensning i grunn- 
og overflatevann  

Rehabilitering i henhold 
til nasjonale 
forventninger 

Antall meter 
rehabiliterte ledninger 

Fylkesmannen 1 184 2 886 4 010 
 11 500 

 

Begrense 
forurensning i grunn- 
og overflatevann  

Nyanlegg Antall meter nyanlegg 

Tiltaksplan for 
utvidelse av 
kommunalt 
avløpsnett 

Ny Ny 650  2 850 

Ivaretakelse av 
vegkapital, 25 års 
levetid 

Reasfaltering Antall meter 
Tiltaksplan for 
reasfaltering 

Ny Ny 4 200  16 800 

Fremme god helse i 
befolkningen og 
redusere sosiale 
forskjeller 

Løypepreparering og 
vedlikehold av stier 

Antall kilometer Manuell telling Ny Ny 100 400  

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

Attraktiv arbeidsgiver 
med myndiggjorte 
medarbeidere 

Effektive, kompetente 
medarbeidere som trives 
på jobb 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

95,4 % 95,4 % 93,0 % 93,0 % 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,1 4,2 4,2 Nasjonalt nivå 

Økonomi og ressursutnyttelse 

Holde 
budsjettrammen 

Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem 2,5 % 0,1 % 
Mindre 

enn +/- 1 
% 

Mindre enn +/- 
1 % 



Side 63 
Kommunestyrets vedtak PS 95/19 av 10.12.2019 

 
 

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2020 

Periodemål 
2023 

God 
ressursutnyttelse 

Utnytte IKT-verktøy 
Bruk av e-handelssystem 
- andel kjøp på e-
handelsplattform 

Økonomisystem 29,3 % 26,2 % 90,0 % 90,0 % 

 

Endringer i driften 
 

Kommunalteknikk 

  Handlingsplan 2020-2023 

  Endringer ift. handlingsplan 2019-2022 

  2020 2021 2022 2023 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   36 090 36 090 36 090 36 090 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 2 698 2 698 2 698 2 698 

ØRB IKS driftstilskudd Utg. økn. 2 519 2 519 2 519 2 519 

Asfaltering Utg. økn. 0 1 500 1 500 1 500 

Overvannshåndtering Utg. økn. 200 200 200 200 

KPI justering Norsk Gjennvinning Utg. økn. 122 122 122 122 

Endring IUA og 110-sentralen Utg. økn. 32 32 32 32 

Økning personalforsikringer Utg. økn. 7 7 7 7 

Korreksjon trafikksikkerhetstiltak, dobbeltbudsjettert Utg. red. -450 -450 -450 -450 

Redusert budsjett vedlikehold dammer Utg. red. -225 -225 -225 -225 

    

    Justeringer selvkost   

    Driftsovervåkning avløp og vann Utg. økn. 600 600 600 600 

ØRB IKS driftstilskudd feier Utg. økn. 138 138 138 138 

Mottak av slam fra Nes og Hurdal Innt. økn. -1 440 -1 440 -1 440 -1 440 

ØRAS IKS reduksjon driftstilskudd Utg. red. -1 366 -1 366 -1 366 -1 366 

Justeringer selvkost Utg. red. -883 -1 483 -1 483 -1 483 

Avvikling 100 % stilling sjåfør septikbil Utg. red. -576 -576 -576 -576 

    

    Nye tiltak selvkost   

    100 % stilling fagarbeider lekkasjesøk vann Utg. økn. 300 600 600 600 

100 % stilling innlekk avløp Utg. økn. 300 600 600 600 

50 % stilling ingeniør fagstab avløp Utg. økn. 375 375 375 375 

    

    Sum konsekvensjustert ramme   38 441 39 941 39 941 39 941 

    

    Nye tiltak   

    Tilstandsrapport veg Utg. økn. 500 0 0 0 

    

    Innsparingstiltak   

    Innsparing vedlikehold Skibladnerbrygga pga. ny 
Minnesundbru Utg. red. -30 -30 -30 0 

      

Endring kommunestyrevedtak PS 95/19        

PS 95/19 Ikke lage tilstandsrapport veg Utg. red. -500 0 0 0 

PS 95/19 Kutte midler Skjoldnestangen Utg. red. -650 -650 -650 -650 

PS 95/19 Kutte ut løypekjøring i kommunal regi fra 
høsten 2020, kun kjøre scooterløype ved skolene Utg. red. -200 -800 -800 -800 

PS 95/19 Redusere stilling Mjøstråkk og Vormtråkk Utg. red. -700 -700 -700 -700 

      

Ny ramme Kommunalteknikk   36 861 37 761 37 761 37 791 

 

Lønnsjusteringer 

Lønnsjusteringer omfatter i tillegg til ordinær lønnsvekst innarbeiding av nye vaktavtaler i tråd 

med arbeidsmiljøloven for både selvkostområdene og vegområdet.   
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Konsekvensjusteringer 

 Økning driftstilskudd Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB) er endret etter vedtak i 

representantskapet i 17.9. Styrets innstilling til representantskapet 3.12.2019 er innarbeidet.  

 Interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) og 110-sentral, jf. vedtak i 

representantskapet. 

 Det er behov for økte driftsmidler til asfaltering av kommunale veger for å forebygge 

etterslep. Investeringsmidlene til opprustning av kommunale veger er ikke videreført i 

planperioden etter 2020, slik at 2 mill. (økende til 3,5 mill. fra 2021) i driftsbudsjettet utgjør 

budsjettet til asfaltering. 

 Etter pålegg fra Fylkesmannen må sandfang langs kommunale veger tømmes. Økt fokus på 

overvannshåndtering fra overordnet myndighet.  

 Konsumprisindeksregulering iht. avtale om innsamling av husholdningsavfall. 

 Midler til trafikksikkerhetstiltak er dobbeltbudsjettert i gjeldende handlingsplan og korrigeres.  

 Utgifter til vedlikehold av dammer er lavere enn forutsatt og rammen foreslås redusert. 

 

Konsekvensjusteringer for selvkostområdene 

 Driftsovervåkning avløp og vann er lagt inn i driftsbudsjettet. Dette har tidligere ligget i 

investeringsbudsjettet.  

 Feier er justert iht. vedtak i representantskapet i ØRB. 

 Mottak av slam fra Nes og Hurdal kommuner fører til økte inntekter på selvkostområdet 

avløp. 

 Driftstilskudd Øvre Romerike avfallsselskap IKS (ØRAS) reduseres iht. vedtak i 

representantskapet.  

 Kapitalkostnader og indirekte kostnader innenfor selvkostområdene justeres iht. 

investeringsplanen og forventet renteutvikling. 

 Justering av inntekter og fond for å oppnå kostnadsdekning for selvkostområdene. 

 Jamfør vedtak i kommunestyret i PS 45/19 er innsamling av slam satt ut til ekstern 

renovatør. 100 % stilling som sjåfør på septikbil avvikles. 

 

Nye tiltak selvkost 
 Det er behov for 100 % stilling knyttet til søk etter lekkasjer på vannledningsnettet. Dette er 

for å sikre at tiltak blir satt inn på riktig sted.   

 Det er behov for 100 % stilling knyttet til søk etter innlekk på avløpsnettet. Innlekk er en av 

de største utfordringene på avløpsnettet. Fokus på dette vil gi mindre rensing av rent vann og 

Bårlidalen øker kapasitet med hensyn til fremtidig befolkningsvekst. 

 Det er behov for ingeniør avløp i 50 % stilling, med fokus på økt utbygging og miljøaspektet 

for planarbeid. 

 

Nye tiltak 

 Vegrapport fra 2011 er utdatert grunnet utbyggingstakten i kommunen. 

 

Innsparingstiltak 

 Vedlikeholdsbehovet ved Skibladnerbrygga reduseres i perioden hvor Skibladner ikke 

ankommer Eidsvoll pga. jernbaneutbygging på Minnesund. 

 

IKS/interkommunalt samarbeid 

 Øvre Romerike brann og redning (ØRB). Eidsvolls budsjettandel: 17,4 mill. Feier 3,6 mill.  

 Øvre Romerike avfallssentral (ØRAS). Eidsvolls budsjettandel: 15,6 mill.  
 

Gebyrer 

 
I forslag til nytt gebyrregulativ øker normalgebyr vann med 0 % og normalgebyr avløp med 3 % 

i 2020, basert på gjennomsnittsforbruk på ca. 150 m3 pr. husstand. Beregningen er gjort i 

samsvar med selvkostprinsippet. Både Fylkesmannen og Mattilsynet forutsetter foreslått 

utskiftingstakt på ledningsnettet for handlingsplanperioden. Normalgebyret for renovasjon 

reduseres 18,2 %. Se også kapittel 8 Dekningsgrader selvkost VAR og utvikling i normalgebyrer. 
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5.12 Kommunal forvaltning 

Virksomheten har ansvaret for kommuneplanlegging, reguleringsplaner, konsekvensutredninger, 

bygge- og delesaksbehandling, seksjonering, kart- og delingsforretninger, adressering, matrikkel, 

kommunens kartverk, kommunens GIS-system, meglerhenvendelser, naturvernloven, jordloven, 

konsesjonsloven, landbruk, skogbruk, viltforvaltning og veterinærvakt. 

 
Kommunal forvaltning Antall årsverk 

Plan  8,5 

Byggesak 8,1 

Landbruk og geodata 8,7 

Virksomhetsleder og stab 2,0 

Årsverk konsekvensjustert budsjett 27,3 

 

Sum årsverk inkl. nye tiltak og innsparingstiltak: 27,3. 

 

Måltavle 

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2020 

Periodemål 
2023 

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

Søknader skal 
behandles innenfor 
lovbestemte tidsfrister 

Tilstrekkelig 
bemanning med riktig 
kompetanse og 
saksbehandlings-
verktøy 

Saksbehandlingstiden for 
søknadspliktige tiltak 
med: 

          

- 3 ukers frist Manuell telling 6 uker 5 uker 3 uker 3 uker  

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

Omsøkte bygg bygges 
som godkjent 

Godt samarbeid med 
kommunal drift, 
ressurser til å drive 
med tilsyn 

Utføre tilsyn. 
Interkommunalt 
samarbeid om 
byggetilsyn 

Manuell telling 25 16 
30 tilsyn (ca. 
10 % av alle 
byggesaker) 

30 tilsyn (ca. 
10 % av alle 
byggesaker)  

Private 
reguleringsplanforslag 
skal behandles innenfor 
lovbestemte tidsfrister 

Tilstrekkelig 
bemanning med riktig 
kompetanse og 
saksbehandlings-
verktøy 

Kommunen skal senest 
innen 12 uker avgjøre om 
et mottatt privat 
reguleringsplanforslag 
skal sendes på høring og 
legges ut til offentlig 
ettersyn  

Manuell telling 6 uker 11 uker 10 uker 10 uker  

Høy kvalitet i 
saksbehandlingen 

Kompetanseutvikling 
gjennom kurs og 
opplæring 

Klagesaker sendt 
Fylkesmannen (FM) hvor 
FM opphever 
kommunens vedtak 

Manuell telling 

Ett vedtak 
opphevet 
og i retur 
fra FM 

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

Ingen saker Ingen saker  

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

Fremme god helse i 
befolkningen og 
redusere sosiale 
forskjeller 

Sikre opparbeidelse av 
uteoppholdsarealer, 
lekeplasser, 
friområder, gang- og 
sykkelveger, turveger. 

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

Manuell telling Nytt mål Nytt mål 
Ingen avvik 
fra vedtatte 
arealplaner 

Ingen avvik 
fra vedtatte 
arealplaner 

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

Attraktiv arbeidsgiver 
med myndiggjorte 
medarbeidere 

Effektive, kompetente 
medarbeidere som 
trives på jobb 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

92,8 % 94,7 % 93,0 % 93,0 % 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,2 4,3 4,2 
Nasjonalt 

nivå 

Økonomi og ressursutnyttelse 

Holde budsjettrammen Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -15,3 % -4,5 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
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Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2020 

Periodemål 
2023 

God ressursutnyttelse Utnytte IKT-verktøy 
Bruk av e-handelssystem 
- andel kjøp på e-
handelsplattform 

Økonomisystem 63,5 % 56,6 % 90,0 % 90,0 % 

 

Endringer i driften 
 

Kommunal forvaltning 

  Handlingsplan 2020-2023 

  Endringer ift. handlingsplan 2019-2022 

  2020 2021 2022 2023 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   12 808 12 826 12 826 12 826 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 47 47 47 47 

Økning personalforsikringer Utg. økn. 7 7 7 7 

Økte inntekter eiendomsforespørsler Innt. økn. -500 -500 -500 -500 

Økte utgifter Hurdalvassdraget/Vorma Utg. økn. 50 50 50 50 

    

    Sum konsekvensjustert ramme   12 412 12 429 12 429 12 429 

    

    Nye tiltak   

    Detaljregulering utvidelse av Råholt kirkegård Utg. økn. 250 0 0 0 

      

Endring kommunestyrevedtak PS 95/19        

PS 95/19 Kommunedelplan naturmangfold Utg. økn. 150 150 0 0 

PS 95/19 Rullere klima og energiplan og inkludere 
klimabudsjett, rullere klimabudsjett årlig Utg. økn. 300 50 50 50 

      

Ny ramme Kommunal forvaltning   13 112 12 629 12 479 12 479 

 

Konsekvensjusteringer 

 Anslag gebyrinntekter på eiendomsforespørsler er oppjustert. 

 Økning utgifter til Hurdalvassdraget/Vorma. 

 

Nye tiltak 

 Utgifter knyttet til detaljregulering for utvidelse av Råholt kirkegård. 

 

IKS/interkommunale samarbeid 

Interkommunalt byggetilsyn, vertskommune Ullensaker – Eidsvolls budsjettandel: 0,7 mill.
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Oversikt over planarbeid 

 
Rådmannens forslag 2020 2021 2022 2023 Merknad  P 

Kommuneplanen, kommunedelplanen, strategier og utredninger             

Kommunal planstrategi/planprogram                   400                600  Rullering hvert 4. år 1 

Kommuneplan samfunnsdel og arealdel           1 700                500      Rullering hvert 4. år 1 

Trafikksikkerhetsplan med handlingsdel                    50                300                100  Rullering hvert 4. år 1 

Kulturminnevernplan               500                500                   50                   50  Rullering hvert 4. år 1 

Utredning Grønnstruktur og lokal mobilitet Råholt               150                150        1 

Overordnet beredskapsplan                  50                   50                   50                   50    1 

Områdereguleringsplaner             

Områdereguleringsplan - Myrer               100          1 

Områdereguleringsplan Lundsjordet               300                200        1 

Prinsippsak parkering                 150        2 

Områderegulering Råholt                500                300        2* 

Reguleringsplaner             

Detaljregulering Ås skole og barnehage                100          1 

Detaljregulering Vilberg barneskole               200                100        1 

Detaljregulering Langset kirkegård               300                200        1 

Detaljregulering Eidsvoll Verk skole               100          1 

Detaljreguleringsplan for Fuglerudjordet               150          2 

Detaljreguleringsplan gbnr. 7/1 - Engerhagan               100          2 

Reguleringsplan for ny bru over jernbanen ved gamle Eidsvoll 
stasjon - gbnr. 63/96, 214 og 77 samt 336/2               150          2 

Reguleringsplan for Mo gård felt B3, B4 og B8 gbnr. 92/390 og 314                100                   50        2 

Detaljregulering av gbnr. 61/14 m.fl. - Garmovegen                   50          2 

Detaljregulering av gbnr: 96/208 - Tærudvegen 67, Råholt               100                   50        2 

Detaljregulering for gbnr. 10/153, 177 m.fl. - Solhøgda Styri               100                   50        2 

Detaljregulering for gbnr. 16/37 m.fl. - Sundgata 13-15                100                   50        2 

Detaljregulering av gbnr. 10/13 m.fl. - Styri               100          2 

Detaljreguleringsplan, gbnr 58/53, Holslia               100                100        2 

Detaljregulering Råholt terrasse                100                100        2 

Detaljregulering gamle Eidsvoll stasjon               100                100        2 

Detaljregulering Råholt kirkegård                 500        2 

Regulering Bekkedal                200                   50        2 

Regulering Tyskerud               200                   50        2 

Detaljregulering Dal omsorgsbolig/institusjon               100          2 

Detaljregulering "Wergelandskvartalet"               150                150        3 

Detaljreguleringsplan fv. 33 Skreikampen - rassikring               100                   25        3 

Detaljregulering gang- og sykkelveg i Feiring                100                100        3 

Detaljplan midlertidig massemottak på Mork gård gbnr. 147/1                  75                   75        3 

Annet planarbeid som kan komme             

Mindre planarbeid           2 000            2 000            2 000            2 000      

Nye innkomne reguleringsplaner           2 600            4 000            6 500            6 500      

Annet planarbeid som kan komme           2 000            3 000            4 000            4 000      

Infoland, saksbehandler               300                300                300                300      

Timer totalt         13 800         13 375         13 600         13 600      

*1 etter vedtak av kommuneplanen 

P (prioritet): 1 = Planer med høyeste prioritet, 2 = Viktige planer, 3 = Planer som ikke har 

samme krav til framdrift.  
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5.13 Eiendomsforvaltningen 

 

Eiendomsforvaltningen har ansvaret for oppfølging av forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 

av den kommunale eiendomsmassen, herunder ca. 350 utleieboliger. Virksomheten har ansvaret 

for kjøp og salg av grunneiendom og bygg/boliger, samt inn- og utleie av boliger, kontorlokaler 

og annen nødvendig bygningsmasse for kommunen. Virksomheten har byggherre- og 

prosjektlederansvaret for investeringsprosjekt vedtatt av kommunestyret. 

 

Eiendomsforvaltningen Antall årsverk 

Prosjekt 6,8 

Vedlikehold 7 

Drift 15,9 

Renhold 49,8 

Brann 1 

Bolig/Eiendom 2 

Virksomhetsleder/administrasjon 1 

Årsverk konsekvensjustert budsjett 83,5 

 

Sum årsverk i 2020 inkludert nye tiltak og innsparinger: 83,5. 

 
Måltavle  
 
Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 
2020 

Periodemål 
2023 

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

Fornøyde brukere 
av kommunale 
bygg 

Kommunikasjon 
mellom brukere 
og eiendom 

Avholde brukermøter 
mellom renhold og 
virksomhetene, og enkelte 
bygg. 

Prosentandel 
brukermøter 

Brukermøter 
er 

gjennomført 
15 

Alle 
Virksomheter 

og enkelte 
bygg (25 stk.) 

Alle 
Virksomheter 

og enkelte 
bygg (25 stk.) 

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

Prosentandel 
brukermøter 

Brukermøter 
er 

gjennomført 
5 

Alle 
virksomheter 

(11 møter) 

Alle 
virksomheter 

Få dager med 
tomgangsleie 

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

Manuell telling Nytt mål Nytt mål 90 % 95 % 

Kommunikasjon 
mellom brukere 
og eiendom 

Innkomne arbeidsordre skal 
være besvart innen ei uke 

Rapport fra 
internkontroll-
systemet 

Nytt mål Nytt mål 90 %  95 % 

Oppfølging av 
internkontroll 

Alvorlige avvik skal ha en 
plan for oppfølging innen ei 
uke  

Rapport fra 
internkontroll-
systemet 

Nytt mål Nytt mål 100 %  100 % 

Attraktiv 
arbeidsgiver med 
myndiggjorte 
medarbeidere 

Effektive, 
kompetente 
medarbeidere 
som trives på 
jobb 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

88,6 % 88,5 % 93,0 % 95,0 % 

Arbeidsnærvær renhold 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

84,0 % 84,6 % 91,0 % 93,0 % 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

3,9 3,9 4,2 Nasjonalt nivå 

Økonomi og ressursutnyttelse 

Holde 
budsjettrammen 

Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -1,4 % -0,7 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 

God 
ressursutnyttelse 

Utnytte IKT-
verktøy 

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

Økonomisystem 72,0 % 67,1 % 90,0 % 90,0 % 
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Endringer i driften  

 

Eiendomsforvaltningen 

  Handlingsplan 2020-2023 

  Endringer ift. handlingsplan 2019-2022 

  2020 2021 2022 2023 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan  70 274 69 858 66 858 66 858 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 1 665 1 880 1 880 1 880 

Nye brakker Vilberg barneskole fra 2020 - FDV, 
opprigging, nedrigging og leie Utg. økn. 2 297 1 194 1 694 0 

Vilberg barneskole brakker fra 2019 renhold Utg. økn. 179 179 179 0 

Prognose økning energiutgifter Utg. økn. 1 400 1 400 1 400 1 400 

Økte leieinntekter 2020 Innt. økn. -741 -347 -347 -347 

Videreført økte leieinntekter 2019 Innt. økn. -400 -400 -400 -400 

Økning husleieinntekter ØRB Innt. økn. -500 -500 -500 -500 

Nedleggelse av Søndre Samfund i påvente av salg Innt. økn. -300 -600 -600 -600 

Vask på NAV inntekter Innt. økn. -374 -374 -374 -374 
Reduserte utgifter kjemikalier Råholt bad etter 
overgang til klor Utg. red. -200 -200 -200 -200 

Redusert husleie statliggjøring av kemner Utg. red. 0 -163 -650 -650 

Reduserte leieinntekter statliggjøring AØR Utg. økn. 0 64 255 255 

Økning personalforsikringer Utg. økn. 35 35 35 35 

    

    Sum konsekvensjustert ramme   73 333 72 025 69 229 67 357 

    

    Nye tiltak   

    Brensmork administrasjonsbygg 3. etg. renovering Utg. økn. 750 0 0 0 

Bønsmoen skole brannsikring sprinkelanlegg Utg. økn. 500 0 0 0 

Gladbakk brannsikring Utg. økn. 500 0 0 0 

Haugtun trygdeboliger renovering av tak Utg. økn. 350 0 0 0 

Vilberg helsetun renovering av bad Utg. økn. 0 2 000 2 000 2 000 

Vilberg bosenter renovering innvendige flater Utg. økn. 0 800 0 0 

Råholt ungdomsskole brannsikring sprinkelanlegg Utg. økn. 0 500 0 0 
Eidsvoll Rådhus skifte eksisterende 
brannvarslingsanlegg Utg. økn. 0 0 0 500 

    

    Innsparingstiltak   

    Lokalleie voksenaktivitet, jf. finanskomiteen Innt. økn. -790 -790 -790 -790 

Ikke utbedre solskjerming på rådhuset Utg. red. -1 200 0 0 0 

Reduserte utgifter FDV planlegger Utg. red. -200 -200 -200 -200 

Ikke utbedre fasade Panorama Utg. red. 0 -3 000 0 0 

      

Endring kommunestyrevedtak PS 95/19         

PS 95/19 Ikke innføre leie voksenaktivitet Innt. red. 790 790 790 790 

PS 95/19 Solceller tak, utrede og investere Utg. økn. 50 200 200 200 

    

    Ny ramme Eiendomsforvaltningen   74 083 72 325 71 229 69 857 

 
Konsekvensjusteringer 

 Utvidelse av brakker ved Vilberg barneskole fra 2020 som følge av økt elevtall. I beregningen 

inngår opprigging, leie og nedrigging av brakkene samt FDV kostnader. 

 Renhold av eksisterende brakker på Vilberg barneskole oppsatt i 2019. 

 Energiutgifter er økt basert på prognoser. 

 Økte inntekter etter indeksregulering husleie boliger og næring i 2020. Det er korrigert for 

leieinntekter fra nye/solgte boliger. Økte leieinntekter fra 2019 er videreført.  

 Økning husleieinntekter ØRB som følge av overføring av ansvar for vedlikeholdsoppgaver ved 

brannstasjonen til ØRB. 

 Nedleggelse av driften ved Søndre Samfund etter vedtak om salg. 

 Vask på NAV generer inntekter for renholdsavdelingen. 
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 Reduserte utgifter kjemikalier Råholt bad som følge av omlegging til klor. 

 Redusert husleiekostnader etter statliggjøring av kemner. 

 Reduserte leieinntekter etter statliggjøring av AØR. 
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Nye tiltak 

 Det planlegges innvendige vedlikeholdstiltak som maling, gulvbelegg belysning i 

administrasjonsbygget i 3 etg. på Brensmork mens investeringsprosjektene med ombygging 

til helsetjenester pågår. 

 Sprinkleranlegg på Bønsmoen skole, Råholt ungdomsskole og Gladbakk må utbedres etter 

pålegg fra sprinklerkontrollen for å ivareta krav til brannsikkerhet. 

 Renovering av tak Haugtun trygdeboliger pga. hyppige lekkasjer og behov for omtekking av 

taket. 

 Renovering av innvendige flater på Vilberg bosenter innebærer maling, gulvbelegg belysning 

osv. 

 Renovering av bad på Vilberg helsetun som følge av at pasientrom er nedslitt og til dels 

utdatert etter 30 års bruk. Anslagvis åtte til 12 bad planlegges renovert pr. år. 

 Skifte av eksisterende brannvarslingsanlegg på Eidsvoll Rådhus i 2023. Anlegget er i ferd med 

å bli utdatert. 

 

Innsparinger 

 Innføre lokalleie voksenaktivitet, jf. finanskomiteen. 

 Solskjerming på rådhuset, som ble spilt inn som nytt tiltak i HP 2019-2022, blir ikke realisert.  

 Reduserte kostnader til innføring av digitalt FDV system. Kostnader knyttet til anskaffelse av 

nytt FDV system er rimeligere enn tidligere antatt.  

 Ikke utbedre fasade Panorama/Sundtomter. Prosjektet var opprinnelig tenkt som en 

kombinasjon av drift og investering og innsparingen innebærer at vedlikeholdsdelen av 

tiltaket ikke gjennomføres.  

 

Driftskonsekvenser av investeringer 

Ingen nye investeringsprosjekter som genererer FDV kostnader er planlagt ferdigstilt i 2020. 

 

Utgifter til FDV utover i perioden forutsettes dekket av demografiutgiftene. 
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5.14 Felles inntekter og utgifter 

 
Endringer i driften 

 

Felles inntekter og utgifter 

  Handlingsplan 2020-2023 

  Endringer ift. handlingsplan 2019-2022 

  2020 2021 2022 2023 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   -44 715 -55 234 -81 523 -81 523 

Justering pensjon inkl. premieavvik Utg. red. -21 109 0 0 0 

Demografiutgifter Utg. økn.  0 32 572 63 644 86 892 

Nullstill demografiutgifter HP 2019-2022 Utg. red. -30 248 -72 177 -112 648 -112 648 

Nullstill inntektsvekst HP 2019-2022 Innt. red. 50 100 90 700 143 700 143 700 

Endring kalkulatoriske renter og avskrivninger 

avløp Utg. økn.  5 815 4 718 4 779 2 802 
Endring kalkulatoriske renter og avskrivninger vann Utg. økn.  2 199 4 365 1 384 -1 752 

Justering lønnspott til årslønnsvekst 3,6 % Utg. red. -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Justering leieinntekter boliger, jf. investeringsplan Innt. red. 336 1 302 3 690 732 

Økning personalforsikringer Utg. økn.  5 5 5 5 

    

    Sum konsekvensjustert budsjett   -42 617 1 251 18 032 33 208 

      

Endring kommunestyrevedtak PS 95/19         
PS 95/19 Bilprosjekt - kommunens transportbruk, 
bilbruk og bilpark må gjennomgås med sikte på å 
spare klima og økonomi (kostnad legges inn i klima 

og energiplan) Utg. red. 0 -250 -250 -250 

PS 95/19 Rekrutteringstilskudd turnussykepleiere   300 300 300 300 

PS 95/19 Utnytte kommunal eiendom til 
massemottak og/eller masseuttak Innt. økn. 0 0 -4 000 -4 000 
PS 95/19 Økte inntekter (og/eller reduserte 
kostnader) om følge av samarbeid med 

nabokommuner 
Innt. økn. 
/utg. red. 0 -1 000 -1 000 -1 000 

    

    Ny ramme Felles inntekter og utgifter   -42 317 301 13 082 28 258 

 
Konsekvensjusteringer 

 Pensjon og netto premieavvik for KLP og SPK er korrigert iht. nye premieprognoser, se også 

kapittel 2.3. 

 Forventede utgifter til demografi nullstilt og budsjettert på nytt iht. nye forutsetninger, se 

kapittel 2.1. Beregnet inntekstvekst i HP 19-22 er tilbakeført. Ny beregnet inntektsvekst er 

budsjettert på finansområdet av budsjettekniske årsaker. 

 Utgiftsføring av kapital- og indirekte kostnader fra selvkostområder for å nøytralisere 

selvkostområdenes påvirkning på kommuneregnskapet. 

 Leieinntekter er nedjustert som følge av forskyvninger i investeringsplanen. 

 Lønnspott er redusert etter ny beregning for 2020, hensyntatt lønnsvekst på 3,6 % og 

lønnsoverheng fra 2019. 
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5.15 Finans 

 
Endringer i driften 

Finans  

Handlingsplan 2020-2023 

Endringer ift. handlingsplan 2019-2022 

2020 2021 2022 2023 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan -1 272 588 -1 265 206 -1 233 550 -1 233 550 

Økning skatt -33 289 -33 289 -33 289 -33 289 

Økning ramme -32 236 -32 236 -32 236 -32 236 

Økning inntektsutjevning -10 617 -10 617 -10 617 -10 617 

Reduksjon veksttilskudd 6 499 6 499 6 499 6 499 

Reduksjon skjønn 600 600 600 600 

Økning frie inntekter befolkningsvekst 0 -34 700 -81 100 -122 200 

Egenandel KLP redusert overføring fra drift -398 -398 -398 -398 

Endring forventet avkastning e-verksfond 0 -100 -2 500 -2 500 

Justering avsetning til e-verksfond 0 0 500 500 

Endring renteinntekter bankinnskudd -813 -203 1 182 1 692 

Rentekompensasjon Husbanken -95 28 151 264 

Nullstill tidligere saldering fra fond 54 278 76 501 80 197 80 197 

Saldering budsjett - bruk/avsetning disposisjonsfond -39 988 -41 421 -1 344 26 453 

    
  

  

Driftskonsekvenser av investeringer   
  

  

Konsekvensjustering renter og avdrag eksisterende 

lån -5 532 -33 216 -68 347 -69 398 

Avdragsutgifter nye investeringer 0 8 575 23 607 45 849 

Renteutgifter nye investeringer 3 639 11 974 18 863 21 807 

    
  

  

Sum konsekvensjustert budsjett -1 330 540 -1 347 209 -1 331 782 -1 320 326 

    
  

  

Innsparingstiltak   

  

  

Eiendomsskatt bolig -20 500 -41 000 -61 500 -82 000 

Eiendomsskatt fritidseiendom 0 -1 500 -2 250 -3 000 

Eiendomsskatt næring 0 -3 000 -4 500 -6 000 

     

Endring kommunestyrevedtak PS 95/19       
PS 95/19 Ikke innføre eiendomsskatt fritidsboliger og 
næring 0 4 500 6 750 9 000 

PS 95/19 Eiendomsskatt maks 3 promille 0 0 0 20 500 
PS 95/19 Budsjetteffekt av endret investeringer, ark 

2. -545 -200 210 0 

PS 95/19 Budsjetteffekt salg av kommunale 
eiendommer og eiendeler, se ark 2 - investeringer -825 -1 400 -1 300 -1 800 

PS 95/19 Eiendomsskatt boligdel landbrukseiendom -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

PS 95/19 Endret avkastning fond (3 %) 129 480 579 762 
PS 95/19 Endret fond til klima og miljøtiltak - rest 

fordeles i HNPM som i dag -500 -400 -250 -250 

PS 95/19 Økning bruk av fond 983 -6 338 -5 142 -27 200 

    
  

  

Ny ramme Finans -1 352 798 -1 397 067 -1 400 185 -1 411 315 

 
Konsekvensjusteringer 

 Skatt og ramme (frie inntekter) er beregnet ved hjelp av KS prognosemodell. 

 Egenkapitalinnskudd KLP er beregnet å utgjøre 0,3 % av premiereserven for fellesordningen 

og 0,7 % av lønnsgrunnlag for sykepleierordningen. 

 Avkastning fra e-verksfondet er justert til 5 mill. årlig i planperioden. Dette utgjør en 

avkastning på i overkant av 3 %. 
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 Avsetning fra avkastning på e-verksfondet er justert til 3 mill. årlig i planperioden.  

 Renteinntekter fra bankinnskudd er budsjettert ut i fra forventet 3 mnd. NIBOR med et påslag 

på 0,3 %. Gjennomsnittlig bankinnskudd forventes å utgjøre 500 mill. i hele planperioden. 

 Rentekompensasjon er justert etter prognose fra Husbanken. 

 Tilbakeføring av bruk/avsetning til disposisjonsfond og saldering av ny handlingsplan. 
 
Driftskonsekvenser investeringer 

 Renter og avdrag er justert ut i fra forventet låneportefølje 31.12.2019. 

 Renter og avdrag er justert med investeringsforslag 2020-2023. 

 
Innsparingstiltak 

 Eiendomsskatt innføres fra og med 2020 på primær- og sekundærboliger med 1 promille. 

Skatteetatens formuesgrunnlag (ligningsverdi x 4) for boliger skal benyttes som metode for 

verdifastsettelse. Formuesgrunnlaget reduseres deretter med 30 % før man multipliserer med 

promillesats.  

 

Beregning av gjennomsnittlig eiendomsskatt pr. bolig Tall i kroner

Total formuesverdi Eidsvoll kommune, i flg. Skatteetaten 29 200 000 000        

Total ligningsverdi (formuesverdi/4) 7 300 000 000          

Gjennomsnittlig ligningsverdi (10 800 boliger) 675 926                     

Gjennomsnittlig formuesverdi pr. bolig 2 703 704                  

Formuesverdi inkl. reduksjonsfaktor (30 %) 1 892 593                  

Gjennomsnittlig eiendomsskatt pr. bolig 1 promille 1 893                           
 

 Fra og med 2021 er det forutsatt utskriving av eiendomsskatt på fritidsboliger og på 

næringsvirksomhet. Grunnen til at denne fases inn først i 2021 er at disse må takseres og 

utgifter til taksering er lagt inn i forslaget. Det er ca. 650 fritidsboliger i kommunen. Beløpene 

som er lagt inn er grove anslag. 

 

 
Nye avdragsregler på innlån innføres fra 2020 og er hensyntatt i grunnlagsdokumentet. 

Kommunelovutvalget påpeker at dagens ordning med minimumsavdragsløsning ikke er 

tilfredsstillende på grunn av at dagens regler åpner opp for at kommunen sitter igjen med et 

restlån etter at anleggsmidlet er avskrevet i regnskapet. Dette vil ikke være mulig etter at ny 

ordning er innført, og dette gir økt avdragsbelastning i kommuneregnskapet.   
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6 Investeringsprogrammet i planperioden 
 
 

Prosjekt Ramme 
Tidsfor-

skvyning  

Ny 

bevilgning 
2020  

Budsjett 

2020 inkl. 
tidsforskyvn.  2021  2022  2023  

Total 

bevilget 
tom 2023  

 Egenkapitaltilskudd         
1 Egenkapitalinnskudd KLP 

  

3 457 3 457 3 457 3 457 3 457 

 Totalt Egenkapitaltilskudd 

  

3 457 3 457 3 457 3 457 3 457 

 Skoler 
        

2 Bønsmoen ressurssenter (skole, barnehage og 
helsestasjon) FR 4 000 

 
4 000 

   
4 500 

3 Bønsmoen skole 4 parallell FR 

 

5 000 5 000 40 000 110 000 45 000 200 000 

3 Bønsmoen skole 4 parallell inventar FR 
     

12 000 12 000 
4 Dal/Dal-området ungdomsskole FR 

 
10 000 10 000 

  
10 000 20 000 

5 Eidsvoll Verk skole to parallell FR 1 700 15 000 16 700 10 000 
  

27 000 
5 Eidsvoll Verk skole inventar FR 

   

1 500 

  

1 500 

6 Feiring skole garderobe OR 2 200 

 

2 200 

   

3 000 

7 Feiring skole ventilasjon FR 
 

1 600 1 600 
   

1 600 
8 Lekeapparater skole RU 805 500 1 305 500 500 500 

 9 Råholt barneskole tre-parallell FR 11 000 59 253 70 253 130 000 70 000 

 

290 000 

9 Råholt barneskole tre-parallell. Utstyr og 
inventar FR 

   
7 000 3 000 

 
10 000 

10 Råholt ungdomsskole automatikk for varme- og 
styringsanlegg OR 

 
1 000 1 000 

   
1 000 

11 Vilberg barneskole FR 14 000 
 

14 000 60 278 206 900 90 000 375 400 
11 Vilberg barneskole utstyr og inventar FR 

    

15 000 

 

15 000 

12 Vilberg ungdomsskole JT 7 000 

 

7 000 

   

212 017 

12 Vilberg ungdomsskole utstyr og inventar OR 3 000 
 

3 000 
   

15 000 
13 Ås skole og barnehage søppelcontainere FR 300 

 
300 

   
300 

Totalt Skoler 

 

44 005 92 353 136 357 249 278 405 400 157 500 
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Prosjekt Ramme 
Tidsfor-

skvyning  

Ny 

bevilgning 
2020  

Budsjett 

2020 inkl. 
tidsforskyvn.  2021  2022  2023  

Total 

bevilget 
tom 2023  

Barnehager 
14 Ankertunet barnehage utvidelse FR 

 

1 000 1 000 2 000 

  

3 000 

15 Barnehagetomt Sørbygda FR 8 000 
 

8 000 
   

8 000 
16 Lekeapparater barnehager RU 

 
250 250 250 250 250 

 17 Oppgradering av kjøkken i de kommunale 
barnehagene FR 500 

 

500 

   

700 

18 Råholtbråtan barnehage utvidelse JT 100 

 

100 

   

50 300 

19 Utvidelse av antall barnehageplasser i Vilberg 
området FR 

 
1 000 1 000 2 000 

  
3 000 

20 Ås barnehage FR 4 600 8 000 12 600 60 000 15 000 
 

89 000 
 Ås barnehage inventar FR 

    
3 000 

 
3 000 

Totalt Barnehager 

 

13 200 10 250 23 450 64 250 18 250 250 

  
Boliger 

        
21 Bolig til vanskeligstilte RU 11 000 10 000 21 000 10 000 10 000 10 000 

 22 Dal omsorgsboliger FR 5 000 15 000 20 000 13 000 

  

34 000 

22 Dal omsorgsboliger inventar FR 
   

200 
  

200 
23 Elstadbekken hardbruksbolig FR 2 900 

 
2 900 

   
3 000 

24 Fagerhøy hybelhus. Uteboder OR 300 
 

300 
   

300 
25 Feiring aldershjem ombygging til omsorgsboliger OR 4 078 16 875 20 953 13 000     38 000 

26 Fiber for sikker sone i privat boligkompleks med 
bemanning OR 

 
120 120 

   
120 

27 Frankens nye boliger funksjonshemmede OR 1 000 
 

1 000 
   

41 200 
28 Frankens parkeringsplass FR 

   
500 

  
500 

29 Frankens solskjerming og dørpumper OR 

 

300 300 

   

300 

30 Gruehagan boliger psykisk helse OR 200 
 

200 
   

48 700 
31 Nedre Vilbergveg utvidelse omsorgsboliger FR 

   
1 000 9 000 

 
10 000 

31 Nedre Vilbergveg utvidelse omsorgsboliger 
inventar FR 

    
150 

 
150 

32 Sundet dagsenter og omsorgsboliger FR 6 000 25 000 31 000 154 600 25 000 

 

210 600 

32 Sundet dagsenter og omsorgsboliger inventar FR 
    

2 000 
 

2 000 

Totalt Boliger 
 

30 478 67 295 97 773 192 300 46 150 10 000 
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Prosjekt Ramme 
Tidsfor-

skvyning  

Ny 

bevilgning 
2020  

Budsjett 

2020 inkl. 
tidsforskyvn.  2021  2022  2023  

Total 

bevilget 
tom 2023  

Helse og omsorg 

33 Brensmork carport hjemmetjenesten med ladere 
for el-bil FR 

     
6 500 6 500 

34 Brensmork hjelpemiddelsentral, lager, kontor, 
verkstedhall FR 

 
500 500 2 000 

  
2 500 

34 Brensmork hjelpemiddellager/hall inventar og 

utstyr FR 
   

1 500 
  

1 500 
35 Brensmork hybelbygg ombygging av hybler og 

fasaderehabilitering/balkonger OR 200 
 

200 
   

9 711 
36 Brensmork ombygging til helsetjenester. 

Byggetrinn 1 inventar OR 500 
 

500 500 
  

2 000 
36 Brensmork ombygging til helsetjenester. 

Byggetrinn 1 (2 etg.) OR 7 000 500 7 500 

   

16 750 

37 Brensmork ombygging til helsetjenester. 
Byggetrinn 2 (1. og underetg.) FR 

    
10 000 3 000 13 000 

38 Eidsvoll helse og omsorgssenter digitalt tilsyn FR 
 

450 450 
   

450 
39 Prestegårdstunet utvidelse BOA FR 15 000 

 

15 000 

   

16 200 

39 Prestegårdstunet, utvidelse BOA inventar FR 

   

600 

  

600 

40 Vilberg bosenter markterrasser OR 200 
 

200 
   

400 
41 Vilberg bosenter ny kjøkkenløsning 2 etg. FR 783 

 
783 

   
800 

42 Vilberg bosenter og Pålsejordet trådløst nett OR 100 
 

100 
   

500 
43 Vilberg helsetun byggetrinn 1 inventar OR 324 

 

324 

   

2 000 

44 Vilberg helsetun utvidelse byggetrinn 2. OR 11 000 
 

11 000 
   

97 000 
44 Vilberg helsetun utvidelse byggetrinn 2 inventar OR 200 

 
200 

   
3 200 

45 Vilberg helsetun ombygging av resepsjon OR 
 

250 250 
   

250 
46 Vilberg helsetun rehab/treningsrom FR 4 900 

 

4 900 

   

5 000 

46 Vilberg helsetun rehab/treningsrom inventar FR 150 

 

150 

   

150 

47 Vilberg helsetun tilrettelegging uteområde for 
demente OR 100 

 
100 

   
200 

48 Vilberg helsetun vaskeri utstyr og inventar FR 
 

2 500 2 500 
   

2 500 
49 Vilberg helsetun ventilasjon FR 

 
2 500 2 500 

   
2 500 

50 Vilberg helsetun utvidelse nødstrøm FR 300 
 

300 
   

300 
51 Vilberg kompetansesenter velferdsteknologi OR 2 500 2 500 5 000 

   
8 500 

Totalt Helse og omsorg 

 
43 257 9 200 52 457 4 600 10 000 9 500 
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Prosjekt Ramme 
Tidsfor-

skvyning  

Ny 

bevilgning 
2020  

Budsjett 

2020 inkl. 
tidsforskyvn.  2021  2022  2023  

Total 

bevilget 
tom 2023  

 
Kirker og gravplasser         
52 Eidsvoll kirke navnet minnelund OR 

 
650 650 

   
650 

52 Feiring kirke, brannvarslingsanlegg OR 
 

150 150 
   

150 
52 Langset kapell HMS tiltak og drenering OR 

 
250 250 

   
250 

52 Råholt utvidelse av gravplass, forprosjekt OR 

    

1 000 

 

1 000 

52 Langset gravplass minigraver OR 
     

400 400 
52 Langset gravplass multimaskin OR 

    
450 

 
450 

52 Langset gravplass strøm og vann til ny del OR 
   

650 
  

650 
52 Råholt gravplass navnet minnelund OR 400 

 
400 

   
400 

52 Råholt gravplass strøm og vann ny del OR 
     

650 650 

Totalt Kirker og gravplasser 

 
400 1 050 1 450 650 1 450 1 050 

  
Samferdsel og infrastruktur         
53 Aalborg bru FR 

   

4 000 

  

4 000 

54 Gullverksvegen bru FR 1 500 
 

1 500 
   

1 500 
55 Digitalisering veiprogram FR 

 
400 400 400 200 200 1 200 

56 Gater i Sundet FR 750 
 

750 
   

1 608 
57 Gressklippere OR 

 

400 400 

   

400 

57 PS 95/19 Ta ut gressklippere, programvare og 
lastebil til ny organisering er på plass og behov 
er vurdert    -400 400    

58 Gressklippere - programvare tracking FR 
 

250 250 
   

250 
 PS 95/19 Ta ut gressklippere, programvare og 

lastebil til ny organisering er på plass og behov 

er vurdert    -250 250    

59 Lastebil til vinterdrift OR 
 

2 750 2 750 
   

2 750 
 PS 95/19 Ta ut gressklippere, programvare og 

lastebil til ny organisering er på plass og behov 
er vurdert    -2 750 2 750    

60 Ramme opprustning av kommunale veger RU 
 

1 800 1 800 
    60 PS 95/19 Ikke oppruste kommunale veier utover 

vedlikehold drift og spesifiserte prosjekter    -1 800     
61 Ramme for oppgradering av veglyset RU 1 000 

 
1 000 
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Prosjekt Ramme 
Tidsfor-

skvyning  

Ny 

bevilgning 
2020  

Budsjett 

2020 inkl. 
tidsforskyvn.  2021  2022  2023  

Total 

bevilget 
tom 2023  

62 Ramme for trafikksikkerhet RU 900 5 000 5 900 5 000 5 000 5 000 
 63 Rehabilitering Gladbakkvegen  FR 

 
700 700 

   
700 

63 Rehabilitering Langsetvegen FR 

 

1 000 1 000 

   

1 000 

63 Rehabilitering Årnesvegen FR 
 

900 900 
   

900 
63 Rehabilitering Statsrådvegen  FR 

 
1 600 1 600 

   
1 600 

64 Sundet offentlig toalettanlegg FR 3 000 

 

3 000 

   

3 000 

Totalt Samferdsel og infrastruktur 

 
7 150 14 800 16 750 12 800 5 200 5 200 

  

 
 
Eiendom         
65 "Nye" Søndre Samfund FR 2 400 

 
2 400 

   
2 500 

66 Hovedbibliotek ombygging OR 200 

 

200 

   

1 500 

67 Inngangspartier i offentlige bygg RU 
 

300 300 300 300 300 
 68 Hms tiltak offentlige bygg RU 

 
600 600 600 600 600 

 69 Ladestasjon El-biler offentlige bygg RU 130 350 480 350 350 400 

 70 Maskiner og utstyr fdv RU 

   

500 500 500 

 71 Myhrer rus og psykisk helse. Mottak og alarm FR 
    

700 
 

700 
72 Myhrer rus og psykisk helse. Lydtetting mellom 

kontorer FR 
   

500 
  

500 
73 Myhrer rus og psykisk helse. Kontorplasser OR 150 

 
150 

   
150 

74 Rådhuset. Nye kontorer ved Familiens hus OR 

 

2 500 2 500 

   

2 500 

74 Rådhuset. Nye kontorer ved Familiens hus 
inventar OR 

 
250 250 

   
250 

75 Rådhuset. Nye kontorer planavdeling OR 50 
 

50 
   

200 
76 Sentralt driftsovervåkningsanlegg RU 

 

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

 77 Sundtomter/Panorama etterisolering FR 
   

1 500 
  

1 500 
78 Trollåsen infrastruktur FR 

 
2 500 2 500 

   
2 500 

Totalt Eiendom 

 
2 930 8 000 10 930 5 250 3 950 3 300 

  
Selvkost avløp 

        

79 Biler og maskiner avløp RU 
 

500 500 
    80 Pumpestasjon Bønsdalen P10 økt kapasitet FR 2 300 

 
2 300 

   
3 297 
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Prosjekt Ramme 
Tidsfor-

skvyning  

Ny 

bevilgning 
2020  

Budsjett 

2020 inkl. 
tidsforskyvn.  2021  2022  2023  

Total 

bevilget 
tom 2023  

81 Pumpestasjon Bønsdalen rehab P10 OR 1 200 
 

1 200 
   

5 000 
82 Pumpestasjon Dal bygg P45 FR 2 100 

 
2 100 

   
4 100 

83 Pumpestasjon Ormlia P61 OR 300 3 500 3 800 

   

4 000 

84 Pumpestasjon Stenshol P26 FR 3 000 
 

3 000 
   

3 000 
85 Pumpestasjoner beskyttelse mot 

tilbakestrømming av forurenset vann RU 

 

400 400 400 400 400 

 86 Pumpestajoner sammenslåing P14-P17 FR 
 

3 500 3 500 3 500 3 000 
 

10 000 
87 Bårlidalen renseanlegg, oppgradering JT 4 900 

 
4 900 

   
292 697 

88 Feiring renseanlegg (RA) FR 
 

3 000 3 000 27 000 
  

30 000 
89 Minnesund renseanlegg (RA) FR 450 

 
450 

   
450 

90 Kartlegging innlekk avløpsnett FR 
 

150 150 
    91 Nyanlegg saneringsplan avløp RU 14 000 5 000 19 000 
    92 Rehabilitering avløpsledninger Styri  FR 

 
10 000 10 000 4 000 

  
14 000 

92 Rehabilitering avløpsledninger Minnesund FR 
 

14 600 14 600 5 000 
  

19 600 
92 Rehabilitering avløpsledninger Haugenfeltet FR 

 
7 600 7 600 3 000 

  
10 600 

93 Rehabiliteringsplan avløpsnett 1,5 % 

utskiftingstakt jf. fylkesmannen RU 
   

32 000 32 000 32 000 
 94 Rehabilitering avløpsnett planleggingsmidler RU 

 
4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

 95 Rehabilitering avløpsnett utforutsatte prosjekter 
(ramme) RU 

 
4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

 Totalt Selvkost avløp 

 
28 250 56 250 84 500 82 900 43 400 40 400 

  
Selvkost vann 

        
96 Biler og maskiner vann RU 500 600 1 100 

    97 Damtjern vannbehandlingsanlegg OR 3 000 

 

3 000 

   

14 500 

98 Rehabilitering hovedledning vann Feiring FR 
 

30 000 30 000 
   

30 000 
98 Rehabilitering vannledninger Bønsdalen- 

Svenkerud  FR 
 

5 160 5 160 
   

5 160 
98 Rehabilitering vannledninger Finstad FR 

 
1 070 1 070 

   
1 070 

98 Rehabilitering vannledninger Hagavegen  FR 
 

1 725 1 725 
   

1 725 
98 Rehabilitering vannledninger Langsetenga FR 

 
5 700 5 700 9 700 9 000 

 
24 400 

98 Rehabilitering vannledninger Lysdammen FR 
 

4 160 4 160 
   

4 160 
98 Rehabilitering vannledninger Røkholt FR 

 
6 580 6 580 6 580 

  
13 160 
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Prosjekt Ramme 
Tidsfor-

skvyning  

Ny 

bevilgning 
2020  

Budsjett 

2020 inkl. 
tidsforskyvn.  2021  2022  2023  

Total 

bevilget 
tom 2023  

98 Rehabilitering vannledninger Stenerudvegen FR 
   

6 880 
  

6 880 
98 Rehabilitering vannledninger Styri FR 

 
6 100 6 100 

   
6 100 

98 Rehabilitering vannledninger Tisjøen FR 

   

12 000 

  

12 000 

98 Rehabilitering vannledninger Tunneltoppen FR 
 

4 055 4 055 4 055 
  

8 110 
99 Rehabilitering vannledninger planlegging RU 

 
4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

 100 Rehabiliteringsplan vannledningsnett, 2% 

utskiftingstakt jf. mattilsynet RU 
   

58 000 58 000 58 000 
 101 Ramme rehabilitering vannledningsnett 

uforutsatte prosjekter RU 
 

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 
 102 Tisjøen dam FR 

 
9 000 9 000 

   
10 000 

103 Tisjøen Vba fullrensing FR 21 000 10 000 31 000 25 000 
  

62 200 
104 Vannledning Østsiden (Minnesund-Elstadlia) OR 

 
10 000 10 000 

   
50 000 

Totalt Selvkost vann  24 500 102 150 126 650 130 215 75 000 66 000  

Selvkost oppmåling 

        

105 Utstyr oppmåling RU 228 
 

228 250 
 

250 
 Totalt Selvkost oppmåling  228  228 250  250  

  
         

Sum investeringsutgifter 
 194 396 364 805 554 001 745 950 612 257 296 907  

Sentraladministrasjonen 

        
106 Avdrag formidlingslån 

  
7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 

 106 Startlån 

  

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

 Totalt Sentraladministrasjonen 

  

57 500 57 500 57 500 57 500 57 500 

  
Sum investeringsutgifter inkl. formidlingslån 

 
194 396 422 305 611 501 803 450 669 757 354 407 
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Prosjekt Ramme 

Tidsfor-
skvyning  

Ny 
bevilgning 

2020  

Budsjett 
2020 inkl. 

tidsforskyvn.  2021  2022  2023  

Total 
bevilget 

tom 2023  

Finansiering         

106 Finansiering. Startlån  
 

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 
 106 Mottatte avdrag på utlån  

 
-7 500 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 

 107 Egenkapitaltilskudd KLP  

 

-3 457 -3 457 -3 457 -3 457 -3 457 

 108 Trafikksikkerhetstiltak/ aksjon skoleveg  -500 -500 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

 109 Salg av eiendom  
 

-35 000 -35 000 
    

109 
PS 95/19 Salg av utstyr kommunalteknikk, inkl. 
løypemaskin    -1 000 -2 000    

109 PS 95/19 Selge kommunale eiendommer    -15 000 -25 000 -25 000 -35 000  

109 

PS 95/19 Skogteiger som ikke lar seg drive 
rasjonelt selges til tilgrensende eiendommer, 

budrunde    -500 -1 000 -1 000 -1 000  

110 Spillemidler Langset skole  
    

-700 
  110 Spillemidler Råholt barneskole tre parallell  

    
-600 -600 

 

110 

Spillemidler Råholt barneskole tre parallell 

tilskudd hall  

     

-10 750 

 110 Spillemidler Vilberg barneskole tre parallell  
     

-600 
 

110 
Spillemidler Vilberg barneskole tre parallell 
tilskudd hall  

     
-10 750 

 110 Spillemidler Vilberg ungdomsskole  
 

-600 -600 
    111 Husbanktilskudd Bolig til vanskeligstilte  -600 -600 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 

 111 Husbanktilskudd Dal omsorgsboliger  
    

-8 952 
  

111 
Husbanktilskudd Feiring aldershjem ombygging 
til omsorgsboliger  

    
-11 936 

  

111 

Husbanktilskudd Sundet dagsenter og 

omsorgsboliger  
    

-71 616 
  112 Mva kompensasjon  -46 210 -40 300 -86 509 -105 586 -94 750 -37 160 

 113 Bruk av lån  -147 087 -284 348 -431 435 -631 307 -418 046 -231 390 
 113 PS 95/19 Redusert låneopptak    21 700 24 600 26 000 36 000  

Totalt Finansiering 
 

-194 396 -422 305 -611 501 -803 450 -669 757 -354 407 
  

 
Begrepsavklaringer fra økonomireglementet: 
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Rullerende investeringer (RU): Bevilgning til påkostninger som for eksempel oppgradering av veger, vann og avløpsnett samt årlige bevilgninger til maskiner og utstyr. 
Foreløpig ramme (FR): Vedtatt ramme basert på estimat før anbud og kontraktsinngåelse. Opprinnelig ramme (OR): Vedtatt ramme ved oppstart av prosjektet (ved 
kontraktsinngåelse). Justert totalramme (JT): Sum opprinnelig ramme og tilleggsbevilgning. 
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6.1 Prosjektbeskrivelser 

 

1 Egenkapitaltilskudd 

Egenkapitalinnskudd KLP beregnes utfra størrelse på premiereserve. 

Skoler 

2 Bønsmoen ressurssenter (skole, barnehage og helsestasjon) 

Bønsmoen ressurssenter (for skole, barnehage og helsestasjon) har behov for større 

areal som følge av flere barn. Ressurssentret har som oppgave å kunne gi et best mulig 

skoletilbud for multihandicappede i hele kommunen. 

Det er behov for økning av areal på dagens ressurssenter. Det er tatt utgangspunkt i en 

utvidelse på 80 m2 som et tilbygg og noe mindre ombygging i eksisterende.  

 

Budsjettet er tidsforskjøvet fra 2019. Foreløpig ramme 4,5 mill. 

3 Bønsmoen skole 4 parallell inkl. inventar 

Kommunestyret vedtok i PS 58/19 å utvide Bønsmoen skole fra en to-parallell til en fire-

parallell skole med følgende vedtakspunkt (1 av 3):  

 

«Det forutsettes avsatt midler til prosjektering av utvidelse av Bønsmoen skole med 16 

nye klasserom og tilhørende grupperom, spesial rom og fellesareal i Handlingsplan 

2020–2023, Budsjett 2020.». 

 

Som følge av dette er investeringsmidler satt av i hele planperioden fra 2020 til 2023.  

 

Foreløpig ramme: 200 mill. Inventarbudsjettet kommer i tillegg med foreløpig ramme 12 

mill. i 2023. 

4 Dal/Dal-området ungdomsskole 

Befolkningsframskriving viser at det er behov for utvidet kapasitet på ungdomsskole i 

Sørbygda. Det er avsatt midler til tomtekjøp i 2020 og planleggingsmidler i 2023. 

Endelig valg av tomt avklares ifm. rullering av kommuneplanens arealdel i 2020. Det er 

foreløpig ikke vedtatt verken størrelse eller konkret beliggenhet. Inventarbudsjett ligger 

ikke i budsjettet i planperioden. 

5 Eidsvoll Verk skole to parallell inkl. inventar 

Prosjektet omfatter utvidelse med to klasserom og SFO arealer. Skolen er i dag en to-

parallell skole for syv trinn, men er bygd for seks trinn. Skolen trenger en oppgradering 

for å tilpasses syv trinn med SFO. Prosjektet gir en kapasitetsøkning på 50-60 elever i 

tillegg til at det vil gjøre lokalene til småskolen tilfredsstillende. Prosjektet ble vedtatt i 

2019-2022 og planlegging pågår. For øvrig vises til PS 58/19 som også omhandlet 

Eidsvoll verk skole.  

 

Foreløpig ramme: 27 mill. Det er i tillegg avsatt midler til inventar i 2021 med foreløpig 

ramme 1,5 mill. 

6 Feiring skole garderobe 

Prosjektet innebærer ombygging og restaurering av idrettsgarderobe inkludert universell 

utforming. Arbeidet er planlagt gjennomført i februar/mars 2020. Priser er innhentet og 

entreprenør kontrahert.  

 

Opprinnelig ramme: 3 mill. 

7 Feiring skole ventilasjon 

Skolebygget har ikke balansert ventilasjon og har behov for en oppgradering for å 

tilfredsstille dagens krav.  

 

Foreløpig ramme: 1,6 mill. 

8 Lekeapparater skole 

Årlig sum til nye lekeapparater. Rullerende prosjekt.  
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9 Råholt barneskole tre parallell inkl. utstyr og inventar 

Det vises til sak 31/19 hvor utvidelse av skolen ble behandlet og foreløpig ramme satt til 

290 mill. Det planlegges en flerbrukshall i tilknytning til skolen.  Skolen bygges som en 

tre parallell skole med mulighet for to fire parallelle trinn iht. befolkningsprognose.  

 

Inventarbudsjettet har en foreløpig ramme på 10 mill.  

 

Det vil bli søkt om spillemidler til flerbrukshallen og uteområder. Dette ligger i budsjettet 

som finansiering mot slutten av planperioden. 

10 Råholt ungdomsskole automatikk for varme- og styringsanlegg 

Nytt automatikk anlegg for styring av varme og ventilasjon på skolen som skal være 

kompatibelt med kommunens SD anlegg. Prosjektet forventes å redusere 

energikostnadene i skolebygget.  

 

Opprinnelig ramme: 1 mill. 

11 Vilberg barneskole inkl. utstyr og inventar 

Skolen er besluttet bygd som en tre parallell skole med flerbrukshall på Tynsåkjordet, jf. 

PS 14/19. Prosjektet er justert med lønns- og prisstigning og forskjøvet i forhold til 

realistisk gjennomføring. Det forventes at skolen tas i bruk fra januar 2023. Det er lagt 

inn 15 mill. i 2022 til utvidelse av veg fra Hagalykkja til ny skoletomt på Tynsåkjordet 

for bygging av gang- og sykkelveg.  

 

Det vil bli søkt om spillemidler til flerbrukshallen og uteområder. Dette ligger i budsjettet 

som finansiering mot slutten av planperioden. 

 

Foreløpig ramme: 375,4 mill. (økt fra 350,4 mill.)  

Inventarbudsjettet er i tillegg foreløpig estimert til 15 mill. 

12 Vilberg ungdomsskole inkl. utstyr og inventar 

Bygget er tatt i bruk sommer 2019. Gjenstående midler er for sluttoppgjør og 

garantiarbeider.  

 

Justert totalramme: 212 mill. 

Inventarbudsjettet for skolen er i tillegg totalt 15 mill.  

13 Ås skole og barnehage søppelcontainere 

Prosjektet omhandler nedgravde søppelcontainere og sykkelparkering. Gjenstående 

arbeider avventer regulering av skoletomta ifm. ny barnehage ved Ås skole. 

 

Barnehager 

14 Ankertunet barnehage utvidelse 

Befolkningsprognoser for Eidsvoll Verk skolekrets viser at behovet for nye 

barnehageplasser i området vil øke. Utbygging av Lundsjordet er særlig årsak til dette. 

Befolkningsprognosene for perioden 2018 - 2033 fra Norconsult viser at antall barn i 

alderen 0-5 år vil mer enn fordobles i området i perioden. 

 

Antall barnehageplasser på Ankertunet bør dobles ved at det bygges 4 nye avdelinger, 

alle med direkte utgang til bakkeplan. I tillegg må areal til ansatte utvides. Det foreslås 

derfor ny personalavdeling i 2. etg. i nytt bygg. Nåværende personalavdeling i gammelt 

bygg kan da bygges om eksempelvis til arbeidsplasser for pedagogene samt rom for 

spesialpedagogisk hjelp m.m.  

 

Det er avsatt planleggingsmidler i perioden med 3 mill. Det er ikke avsatt midler til 

bygging eller inventar i denne planperioden.  

15 Barnehagetomt Sørbygda 

Kommunen har ingen aktuell tomt for framtidig barnehage i Sørbygda og har avsatt 

midler til anskaffelse av dette. Tomtevalget må avklares i kommuneplanprosessen.   

 

Det er foreløpig avsatt 8 mill. til kjøp. 
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16 Lekeapparater barnehager 

Årlig sum til nye lekeapparater. Midlene for 2020 fordeles etter at rapportene etter 

kontroll av utelekeplassene i 2019 er ferdigstilt.  

 

Rullerende prosjektet. 

17 Oppgradering av kjøkken i de kommunale barnehagene 

Kjøkken ved de ulike barnehagene må utbedres for å kunne tilberede mat som er 

prefabrikkert ved kjøkkenet ved Vilberg helsetun. Prosjektet vil gi bedre matkvalitet i 

barnehagene.  

 

Budsjettmidler er tidsforskjøvet fra 2019 og foreløpig ramme er 0,7 mill. 

18 Råholtbråtan barnehage utvidelse 

Barnehagen er bygget og tatt i bruk sommer 2019. Resterende midler er knyttet til 

sluttoppgjør, utomhus arbeid og evt. garantisaker.  

 

Justert totalramme er 50,3 mill.  

19 Utvidelse av antall barnehageplasser i Vilberg området 

Befolkningsprognoser for Vilberg skolekrets viser at behovet for nye barnehageplasser i 

området vil øke. 

 

Ny barnehage ved Ås vil ta av for noe av det økte behovet, men nye plasser i Vilberg-

området er likevel nødvendig. Antall barnehageplasser i Vilberg-området er allerede for 

få i forhold til behovet. Befolkningsprognosene fra Norconsult 2018-2033 viser at barn i 

alderen 0-5 år om lag vil dobles i Vilberg skolekrets i perioden. Nye plasser i Vilberg 

området vurderes når ny befolkningsprognose foreligger. Behovet totalt antas å være 8-

10 avdelinger.  

 

Det er foreløpig avsatt planleggingsmidler i perioden med 3 mill. Det er ikke avsatt 

midler til bygging eller inventar i denne planperioden. 

20 Ås barnehage inkl. inventar 

Det etableres ny barnehage nær Ås skole med åtte til ni avdelinger. Brensmork 

barnehage legges ned ved ferdigstillelse. Saken er utsatt etter politisk behandling i 

planutvalget og prosjektet er skjøvet noe ut i tid og har hovedsakelig midler i 2021 og 

2022 og ventes tatt i bruk i 2022 forutsatt at reguleringsplanen vedtas.  

 

Prosjektets ramme er økt med tre mill. og foreløpig ramme er økt fra 86 til 89 mill. 

Inventarbudsjett kommer i tillegg med 3 mill.  

Boliger 

21 Bolig til vanskeligstilte 

Prosjektmidlene er ment å ivareta boligbehovet for de vanskeligstilte i kommunen. 

 

En bolig er kjøpt i Vilbergskogen, overtas 3. kvartal 2020.  

Videre planlegges det i perioden å investere i nye(re) boliger og selge eldre, 

uhensiktsmessige boliger med vedlikeholdsetterslep. Boliger som skal erverves 

planlegges i samråd med Helse og bistand/flyktningetjenesten. Dersom det vedtas at 

nye omsorgsboliger skal bygges på Vormtun (tomta bak Shell) må det etableres annet 

botilbud til nåværende beboere. Se også investeringstiltak 32. 

 

Det er budsjettert med husbanktilskudd til boligene. Rullerende prosjekt. 

22 Dal omsorgsboliger inkl. inventar 

Det skal bygges seks omsorgsboliger for personer med stort omsorgsbehov i Dalsliene. I 

tillegg til boligene omfatter prosjektet personalbase. Prosjektet vil genere tilskudd fra 

Husbanken pt. 1,5 mill. pr. bolig. I tillegg kommer husleieinntekter. Prosjektet har 

endret navn fra «Nye boenheter funksjonshemmede». I handlingsplanen for 2019-2022 

utgjør budsjettet 31 mill. Beløpet er justert med lønns- og prisvekst.  

 

Foreløpig ramme 34 mill. Inventarbudsjettet har foreløpig ramme 0,2 mill.  
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23 Elstadbekken hardbruksbolig 

En tomannsbolig til erstatning for bolig som tidligere er revet planlegges på kommunal 

eid tomt. Det er sendt søknad om disposisjon for bruk av LNF område og prosjektet er 

avhengig av slik dispensasjons for å kunne realiseres.  

 

Foreløpig ramme: 3 mill. 

24 Fagerhøy hybelhus. Uteboder 

Midler til utebod ved Fagerhøy hybelhus og brukere. Det planlegges 4 uteboder til 4 

brukere, og 1 felles.  Brukere ved Hybelhuset har sykler (som hjelpemiddelsentralen 

eier) av høy verdi som må stå innendørs om vinteren. 

 

Opprinnelig ramme; 0,3 mill. Budsjettet er tidsforskjøvet. 

25 Feiring aldershjem ombygging til omsorgsboliger 

Feiring aldershjem skal bygges om til omsorgsboliger, jf. PS 15/104.  Åtte boliger 

planlegges. Prosjektet har vært ute på anbud for andre gang, og budsjettet er oppjustert 

iht. anbud. Bevilgningen er skjøvet fram i tid. Prosjektet er behandlet av 

byggekomiteen, som vil komme nærmere tilbake til hvordan saken bør følges opp. Det 

er budsjettert med tilskudd fra Husbanken til investeringene på 11,9 mill.  

 

Opprinnelig ramme er økt til 38 mill. 

26 Fiber for sikker sone i privat boligkompleks med bemanning 

Seks brukere har bygget egne leiligheter med en liten personalbase til disposisjon for 

kommunen. Det er inngått leiekontrakt på lokalet. Det er en personalgruppe tilknyttet 

stedet og de må ha tilgang til sikker sone for effektiv drift og dokumentasjonskrav. 

Trådløs oppkobling mot sikker sone fungerer ikke.  

 

Opprinnelig ramme: 0,12 mill. 

27 Frankens nye boliger funksjonshemmede 

Det er bygget nye boliger for funksjonshemmede på Frankens. Boligene ble tatt i bruk i 

2019 og garantiarbeid og noe komplettering gjenstår.  Tilskudd er mottatt i 2018 med 

11,3 mill.  

 

Opprinnelig er ramme: 41,2 mill.  

28 Frankens parkeringsplass 

Det er i dag fem parkeringsplasser og en plass for funksjonshemmede på Frankens. Det 

er felles parkering for Ankertunet barnehage, Frankens, Fagerhøy hybelbygg og 

Fagerhøy hybelbygg.  Det er behov for å bygge flere plasser.   

 

Foreløpig ramme: 0,5 mill.  

29 Frankens solskjerming og dørpumper 

Det er ingen solskjerming i bygget i dag og det er behov for dørpumper pga. 

brukerbehov.  

 

Opprinnelig ramme: 0,3 mill. 

30 Gruehagan boliger psykisk helse 

14 boenheter for psykisk syke og rusavhengige og personalbase, er overtatt og tatt i 

bruk på Gruehagan. Sluttoppgjør er ikke ferdigstilt.  

Prosjektet har mottatt tilskudd fra Husbanken i 2019 på 17,9 mill.  

 

Opprinnelig ramme: 48,7 mill. 

31 Nedre Vilbergveg utvidelse omsorgsboliger inkl. inventar 

Etter fengsel eller langtidsbehandling i rusinstitusjon er et rusfritt og skjermet botilbud 

med bistand vesentlig for å oppnå vedvarende rusfrihet. Kommunen har ikke dette i dag. 

Det er behov for personalbase/fellesareal og ytterligere to boenheter som utvidelse av 

eksisterende tilbud. Prosjektet ventes å kunne generere tilskudd fra Husbanken, men 

foreløpig ikke budsjettert eller søkt.  

 

Foreløpig ramme: 10 mill. Det er i tillegg satt av 0,15 mill. til inventar i prosjektet.   
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32 Sundet dagsenter og omsorgsboliger inkl. inventar 

Prosjektet er basert på 48 omsorgsboliger og servicesenter på størrelse med Gladbakk, 

1500 m2 brutto areal. Boligdelen anslås til 150 mill. og servicesenter til 61 mill. 

Boligdelen antas å være selvfinansierende gjennom tilskudd, mva-kompensasjon og 

husleie. Prosjektet kan frigjøre plass på Vilberg bosenter for å kunne bruke dette til 

sykehjem. 

 

To aktuelle kommunale tomter vurderes i området ved Vilberg barneskole. Tomt bak 

Shell stasjonen (Vormtun): Denne tomten vil i forhold til forslag til områderegulering for 

Sundet kunne benyttes.  Boligene som står her er av dårlig kvalitet og er i ferd med å bli 

oppbrukt.  Alternativt vurderes plassering på tomt etter LHL. Det vil bli fremmet egen 

politisk sak om lokalisering og romprogram.  

 

Foreløpig ramme: 210,6 mill. 

Inventarbudsjettet kommer i tillegg med 2 mill. og er tenkt til dagsenter og felles 

arealer.  

Helse og omsorg 

33 Brensmork carport hjemmetjenesten med ladere for el-bil 

Etter politisk interpellasjon i politisk behandling av handlingsplanen for 2018-2021, er 

administrasjonen bedt om å utrede kostnad og mulighet for å bygge en carport for de 

hjemmebaserte tjenestene sine biler på Brensmork. Som lokalisering foreslås på 

sørsiden av bygget, når barnehagen flytter ut. I kalkylene ligger trafo slik at det 

tilrettelegges for lading av el-biler. Prosjektet er skjøvet til 2023 i påvente av regulering 

for barnehage på Ås. 

 

Foreløpig ramme: 6,5 mill. 

34 Brensmork hjelpemiddelsentral, lager, kontor, verkstedhall inkl. inventar 

Hall til lagring/oppbevaring, reparasjon/montering, parkering og vasking av hjelpemidler 

hos hjelpemiddeltjenesten. Kontorplass til fire personer tilknyttet fysio- og 

ergoterapeuter og Hjemmebaserte tjenester. Inkl. nødvendig inventar til hall og kontorer 

hjelpemiddelsentralen. 

 

Foreløpig ramme for prosjektet er 2,5 mill. og for inventar 1,5 mill. 

35 Brensmork hybelbygg ombygging av hybler og 

fasaderehabilitering/balkonger 

Prosjektet inneholder ombygging av åtte små hybler og fellesarealer til seks toroms 

leiligheter med bad og kjøkken, samt oppgradering av bl.a. fasade og etterisolering. Det 

er tidsforskjøvet 0,2 mill. fra 2019 til 2020 for ferdigstillelse.  

 

Opprinnelig ramme 9,7 mill. 

36 Brensmork ombygging til helsetjenester. Byggetrinn 1 (2. etg.)  inkl. 

inventar 

Ombygging/rehabilitering av Brensmork for fysio-/ergo-/hjelpemiddeltjenesten og 

hjemmetjenesten.  

 

Nødvendig inventar i forbindelse med ombygging, med etablering av nytt distrikt og økt 

antall ansatte i hjemmebaserte tjenester på Brensmork er tidsforskjøvet til 2020.  

 

Opprinnelig ramme: 16,75 mill. I tillegg kommer opprinnelig ramme for inventaret på 2 

mill. 

37 Brensmork ombygging til helsetjenester. Byggetrinn 2 (1. og u. etg.) inkl. 

inventar 

Prosjektet innbefatter ombygging av første- og underetasje. Brukere av bygget vil være 

Hjemmebaserte tjenester og Helse – og bistand. 

Ombyggingen ved Brensmork er delt i to byggetrinn. Byggetrinn 2 forutsetter overføring 

av barnehagen ved Brensmork til barnehage ved Ås og avhenger av framdrift på dette 

prosjektet. 
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Inventarbudsjett til byggetrinn 2 ved Brensmork er foreløpig ikke lagt inn i budsjettet, 

men vil beregnes i neste rullering av handlingsplanen for 2024. 

 

Foreløpig ramme er 13 mill. og siste bevilgning i 2023. 

38 Eidsvoll helse og omsorgssenter digitalt tilsyn 

I forhold til en del pasienter er det behov for å kunne følge med på deres bevegelser på 

rommet relativt kontinuerlig, uten at personale må gå til rommet. Dette gjelder bl.a. 

urolige pasienter/pasienter med fallfare. Ikke minst er det på natt ønskelig å kunne ha 

tilsyn med pasienter uten å vekke/uroe pasienten. Løsningen baseres på IR-sensorer 

(infrarødt lys) som viser pasientens posisjon. Annen funksjonalitet som f.eks. toveis 

samtale er også tilknyttet. Utprøving ved Pålsejordet bokollektiv for demente (8 rom) og 

nytt bygg ved helsetunet (8 rom). Etter utprøvingen ved de to avdelingene blir det 

evaluert og vurdert om det er tjenlig å bruke dette også på andre avdelinger.  

 

Foreløpig ramme 0,45 mill. 

39 Prestegårdstunet utvidelse BOA inkl. inventar 

Aktivitet flyttes fra dagens lokalisering i Badebakken til Prestegårdstunet for å kunne yte 

et bedre tilbud til brukerne og utnytte personellressursen på en bedre måte.  

Det er utarbeidet skisseprosjekt som viser arealbehov, dersom alle aktiviteter skal 

samles på Prestegårdsjordet. Alternativet er drøftet med vernemyndighetene i fylket og 

det antas at planene godkjennes. Kostnaden, dersom skisseprosjektet legges til grunn, 

vil være vesentlig høyere enn foreløpig ramme/bevilgning på 16,2 mill. Det vil bli 

fremmet en egen politisk sak hvor man tar stilling til videre framdrift, utforming og 

økonomi i prosjektet.  

 

Prosjektet er flyttet fra investeringsområde «Eiendom» i handlingsplanen for 2019-2022 

til «Helse og omsorg» i handlingsplanen for 2020-2023. 

 

Foreløpig ramme: 16,2 mill. Inventarbudsjettet har i tillegg foreløpig ramme på 0,6 mill. 

40 Vilberg bosenter markterrasser 

Markterrasser utenfor leilighetene ved Vilberg bosenter ferdigstilles. Midler er 

tidsforskjøvet fra 2019.  

 

Opprinnelig ramme: 0,4 mill. 

41 Vilberg bosenter ny kjøkkenløsning 2 etg. 

Prosjektet gjelder bygging av ny kjøkkenløsning i 2 etg. på bosenteret. Prosjektet skal 

bygges slik at det tilrettelegges for å motta mat fra nytt kjøkken ved Vilberg helsetun og 

hoveddelen av budsjettmidlene er overført fra 2019 til 2020.  

 

Foreløpig ramme 0,8 mill. 

42 Vilberg bosenter og Pålsejordet trådløst nett 

Etablering av trådløst nettverk, bl.a. som en forberedelse til investeringer i 

velferdsteknologi.  Etableringen er nær ferdigstilt ved bosenteret og midlene overført fra 

2019 benyttes hovedsakelig ved Pålsejordet.  

 

Opprinnelig ramme: 0,5 mill.  

43 Vilberg helsetun byggetrinn 1 inventar 

Inventaret kompletteres sammen med byggetrinn 2 ved Vilberg helsetun. Beløpet er 

tidsforskjøvet fra 2019 og skal benyttes til ansatte-garderober etter at vaskeriet er 

reetablert. Ferdigstilles i 2020.  

 

Opprinnelig ramme 2 mill. 
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44 Vilberg helsetun utvidelse byggetrinn 2 inkl. inventar 

16 sengerom ved byggetrinn 2 og overgang til bosenteret, er ferdigstilt og tatt i bruk i 

oktober 2019. Budsjettet for 2020 er knyttet til sluttoppgjør og ombygging av 

underetasje, etter flytting av kjøkken.  

Husbanktilskudd er mottatt i 2019 og utgjør 28,1 mill.  

 

Opprinnelig ramme: 97 mill. Inventarbudsjettet har opprinnelig ramme 3,2 mill. 

45 Vilberg helsetun ombygging av resepsjon 

Deling av resepsjonen og tilrettelegging av hensiktsmessig arbeidsplass med tilhørende 

inventar/utstyr, er planlagt. Riving av vegg og etablering av mer åpen skrankeløsning i 

den andre delen i eksisterende lokaler.  

 

Opprinnelig ramme: 0,25 mill. 

46 Vilberg helsetun rehab/treningsrom inkl. inventar 

Tilbud tilpasset laveste nivået i omsorgstrapp for å kunne drive rehabilitering etter 

sykehjemsopphold. Dagens treningsrom er for lite. Utbyggingen omfatter treningsareal, 

kontorplasser mv. nær dagens treningsrom for fysioterapi under eksisterende 

takoverbygg. Området er i dag uteplass avsatt til trening.  

 

Foreløpig ramme: 5 mill. I tillegg er foreløpig ramme på inventarbudsjett 0,15 mill.  

47 Vilberg helsetun tilrettelegging uteområde for demente 

Tilrettelegging av uteområder for demente utenfor opprinnelig bygg. Gjenstående 

arbeider planlegges etter at riggområdet for byggetrinn 2 er ryddet.  Endret fra foreløpig 

til opprinnelig ramme. 

 

Opprinnelig ramme: 0,2 mill. 

48 Vilberg helsetun vaskeri utstyr og inventar 

Innkjøp av nødvendig vaskeriutstyr til nytt vaskeri. I tillegg kommer inventar til nytt 

seremonirom og lagerrom. Nødvendige midler til bygningsmessige arbeider inngår i 

budsjettet for byggetrinn 2 og skal lokaliseres i kjeller etter ombygging av gammelt 

kjøkken.  

 

Foreløpig ramme: 2,5 mill.  

49 Vilberg helsetun ventilasjon 

Oppgradering av ventilasjonsanlegg med kjøling og nye styringer, for å oppnå 

akseptabelt inneklima og akseptabel temperatur i bygget.   

 

Foreløpig ramme 2,5 mill.  

50 Vilberg helsetun utvidelse nødstrøm 

Behov for nødstrøm, avbruddsfri elektrisk energiforsyning, som dekker strengt 

nødvendig behov dersom det vanlige forsyningssystem svikter.   

 

Foreløpig ramme 0,3 mill.  

51 Vilberg kompetansesenter velferdsteknologi 

Nytt pasientvarslingssystem for å ivareta pasientsikkerhet og rasjonell bruk av 

personalressursene er planlagt. Et digitalt pasientvarslingssystem og digitale pasientrom 

er planlagt i tilknytning til byggetrinn 2.  Deler av midlene fra HP 2019 -2022 er 

tidsforskjøvet til 2020.  

 

Prosjektrammen er økt med 2,5 mill., og er endret fra foreløpig til opprinnelig ramme på 

8,5 mill.  

Kirker og gravplasser 

 52 Eidsvoll kirke navnet minnelund: Det er 40 % kremasjoner. Opparbeidelse av 

minnelund kan gi plassbesparelse. Det er avsatt areal ved Eidsvoll gravplass. Midlene 

er knyttet til opparbeidelse og minnesmerke. 

 52 Feiring kirke, brannvarslingsanlegg: Det er stort behov for at Feiring kirke 
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fortsatt sikres med brann og innbruddsikring. Dagens anlegg er foreldet modell, slik 

at reparasjon og deler dessverre ikke er mulig lengre. Direkte varsling av brann og 

innbrudd til vaktsentral og driftsleder. Alternativ løsninger med mobilt vakthold er 

ikke formålstjenlig, da det kan ta lang tid før brann blir oppdaget.  

 52 Langset kapell HMS tiltak og drenering: Kapellet mangler drenering. 

Utbedring av diverse råte/svertesopp.  

 52 Langset gravplass minigraver: Det er behov for en ny minigraver til Langset 

gravplass. 

 52Langset gravplass multimaskin: Maskinens bruksområder er klipping, 

snøfreser, frakting av utstyr og jord, samt slette graver. 

 52 Langset gravplass strøm og vann til ny del: Det er behov for å utvikle ny 

gravplass ved å tilføre vann og strøm. 

 52 Råholt gravplass navnet minnelund: Det er 40 % kremasjoner. Opparbeidelse 

av minnelund kan gi plassbesparelse. Det er avsatt areal ved Råholt gravlund på den 

nye delen som ikke er opparbeidet. Midlene er knyttet til opparbeidelse og 

minnesmerke. 

 52 Råholt gravplass strøm og vann ny del: Det er behov for å etablere vann og 

strøm på ny del mot Læringsverkstedet. 

 52 Råholt utvidelse av gravplass, forprosjekt: Utvidelse av gravplass ved Råholt 

kirke. 

Samferdsel og infrastruktur 

53 Aalborg bru 

Aalborg bru oppgraderes jf. tilstandsrapport og øker bruksklasse (bk8) til (bk10). 

 

Foreløpig ramme: 4 mill.  

54 Gullverksvegen bru 

I 2020 planlegges Gullverksvegen bru oppgradert, jf. rapport fra SafeControl AS.  

Prosjektet har skiftet navn fra «Oppgradering bruer» til «Gullverksvegen bru» i denne 

handlingsplanen.  

 

Foreløpig ramme 1,5 mill.  

55 Digitalisering veiprogram 

Forberedelser og anskaffelser av veiprogram med kommunikasjon mot kommunalteknikk 

sitt FDV program. 

 

Foreløpig ramme: 1,2 mill.  

56 Gater i Sundet 

Prosjektet avventes og vurderes nærmere i sammenheng med detaljregulering og 

utbygging av sentrum. 

 

Planleggingsmidler: 1,6 mill. Midler til gjennomføring ble slettet i HP 2018-2021. 

57 Gressklippere 

De gamle manuelle sitteklippere er nedslitte og må skiftes ut. To nye sitteklippere skal 

kjøpes.  

 

PS 95/19 Ta ut gressklippere, programvare og lastebil til ny organisering er på plass og 

behov er vurdert. 

 

Opprinnelig ramme: 0,4 mill. 

58 Gressklippere - programvare tracking 

Robotklippere og programvare med mulighet for samtidsdata i forbindelse med 

vedlikehold på drift. Dette kan også omfatte tracking av brøytebiler med mer. 
 

Opprinnelig ramme: 0,25 mill. 

 

PS 95/19 Ta ut gressklippere, programvare og lastebil til ny organisering er på plass og 

behov er vurdert. 
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59 Lastebil til vinterdrift 

Innkjøp av ny lastebil til vinterdrift. 

 

Opprinnelig ramme: 2,75 mill. 

 

PS 95/19 Ta ut gressklippere, programvare og lastebil til ny organisering er på plass og  

behov er vurdert. 

60 Ramme opprustning av kommunale veger 

Rullende prosjekt hvor de kommunale vegene prioriteres etter tilstand og bruksklasse.  

 

Investeringene innebærer lagvis masseutskifting som en forsterkning av vegkroppen. 

Gjenoppbygging av veg i henhold til felles kommunal vegnorm med nytt bærelag, samt 

bindlag og slitelag av asfalt i Myhrersvingen og Myhrervegen planlegges i 2020. 

 

PS 95/19 Ikke oppruste kommunale veier utover vedlikehold drift og spesifiserte 

prosjekter. 

61 Ramme for oppgradering av veglyset 

Videreføre opprinnelig utskiftingsplan. For 2020 er det planlagt sluttføring av sone 3 og 

4, hvor sone 3 er Eidsvoll Verk til Eidsvoll Stasjon og sone 4 er Sundet-Styri-Gullverket. 

Prosjektet omhandler ombygging til LED og målerskap. 

Rullerende prosjekt. 

62 Ramme for trafikksikkerhet 

Trafikksikkerhetstiltak i henhold til plan i kommunens trafikksikkerhetsplan.  For 2020 

skal droppsone ved skolene på Langset og Eidsvoll verk etablereres. Gang- og sykkelveg 

Bønsdalsvegen og fortau Årnesvegen skal etableres.  

 

Tilskudd fra aksjon skoleveg er lagt inn i finansieringsdelene av investeringsoppsettet. 

63 Rehabilitering veger 

Følgende strekninger er prioritert for 2020: Gladbakkgutua/vegen, Langsetvegen, 

Årnesvegen og Statsrådvegen. Følgende planer foreligger:  

 Gladbakkgutua/vegen: Behov for oppgradering som omfatter lagvis masseutskifting. 

Forsterking av veglegemet. Endring av kantstein og fortau. 

 Langsetvegen: Behov for oppgradering som omfatter lagvis masseutskifting. 

Forsterking av veglegemet. 

 Statsrådvegen: Behov for oppgradering som omfatter lagvis masseutskifting. 

Forsterking av veglegemet. Etablering av nytt overvannsystem. 

 Årnesvegen: Behov for oppgradering som omfatter masseutskifting og endring fra 

BK8 klasse til BK10 klasse. 

64 Sundet offentlig toalettanlegg 

Prosjektet sees i sammenheng med pumpestasjon P22. Det planlegges anlegg for båt og 

septik. Prosjektet sees i sammenheng med utviklingen av Sundet.  

 

Foreløpig ramme:3 mill. 

Eiendom 

65 "Nye" Søndre Samfund 

I PS 60/19 vedtok kommunestyret følgende: «Søndre Samfund legges ut for salg. Før 

salgsprosessen starter, skal det være et politisk vedtatt romprogram som angir hvor 

mange kvm2 som kommunen skal eie, eventuelt leie. Det utlyses konkurranse i 

forbindelse med salget, der forslag til utforming av «nye Søndre Samfund», tillegges 

vekt ved valg av kjøper.» Beløpet avsatt i budsjett dekker kun planleggingsmidler. Det 

er ikke lagt inn midler til tilbakekjøp av arealer da ikke er gjort noe vedtak om hva 

bygget skal inneholde.  Det er heller ikke lagt inn salgsinntekter.  

Foreløpig ramme: 2,5 mill. 

66 Hovedbibliotek ombygging 

Ombygging til meråpent bibliotek innebærer en selvbetjeningsløsning for  bruk utover 

ordinær åpningstid. Midler er tidsforskjøvet fra 2019 og 0,2 mill. står igjen til sluttføring i 

2020.  
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Opprinnelig ramme: 1,5 mill.  

67 Inngangspartier i offentlige bygg 

Prosjektet tar for seg ombygging med renholdssoner i inngangspartier. I 2020 er det 

planlagt renholdssoner på Vilberg barneskole.  

 

Rullerende prosjekt. 

68 Hms tiltak offentlige bygg 

Oppgradering av eksisterende bygg for å tilfredsstille vernerunder/ HMS krav. Det er 

planlagt solskjerming ved Fagerhøy, Vilberg barneskole og HMS tiltak på Råholtbråtan 

barnehage.  

 

Rullerende prosjekt.  

69 Ladestasjoner El-biler offentlige bygg 

Årlig bevilgning for å etablere ladestasjoner ved offentlige bygg for å tilrettelegge for el-

biler i tjenestekjøring. Prosjektet ligger inne med en årlig bevilgning. Ordningen 

innebærer mulighet for tilskudd fra Staten under gitte betingelser.  

 

For 2020 prioriteres videreføring av el-billadere ved skoler og barnehager.  

70 Maskiner og utstyr fdv 

Det ligger inne en årlig bevilgning fra 2021 til innkjøp av biler og utstyr for 

Eiendomsavdelingen. Rullerende prosjektet. 

71 Myhrer rus og psykisk helse. Mottak og alarm 

Avd. Rus og psykisk helse gir tjenester til flere og flere pasienter med ustabil psykisk 

helse og rusproblematikk. Det er i dag et mottak som ikke ivaretar sikkerheten til 

pasienter som oppholder seg i venteområdet. Dette krever investeringer i ombygging i 

mottaksområdet og anskaffelse av alarmsystem og kamera. 

 

Det er også behov for å hindre at personer kan ta seg inn i kontor/ behandlings- 

landskapet. Prosjektets tidsplan avhenger av når fysio/ergo flytter til Brensmork, da 

endringer i bemanning vil gi nye sikkerhetsutfordringer. 

 

Foreløpig ramme 0,7 mill.  

72 Myhrer rus og psykisk helse. Lydtetting mellom kontorer 

Det er svært lytt mellom alle kontorene i 2 etg. på Myhrer der det blant annet gis 

terapeutiske behandlingssamtaler. Samtalene kommer inn under regler for sensitiv 

informasjon. Det er også behov for lydtetting mellom møterom og omgivelsene.  

 

Foreløpig ramme 0,5 mill. 

73 Myhrer rus og psykisk helse. Kontorplasser 

Lokalene som avdelingene Folkehelse, fysio- og ergoterapi og Rus og psykisk helse 

benytter har behov for åtte kontorplasser og samtalerom slik at tjenestene kan utføres 

på en forsvarlig måte for bruker og ansatte.  Det ble avsatt 0,15 mill. til prosjektet i HP 

2019-2022. Disse midlene er tidsforskjøvet til 2020 for gjennomføring.   

 

Opprinnelig ramme, 0,15 mill. 

74 Rådhuset. Nye kontorer ved Familiens hus inkl. inventar 

Ombygging ved Familiens hus på rådhuset for å få flere kontorplasser. Inventarbehovet 

er møbler tilpasset de nye kontorene. Arbeidet utføres i 2020. 

 

Foreløpig ramme for ombyggingen er 2,5 mill. og inventarbehovet anslås til 0,25 mill.  

75 Rådhuset. Nye kontorer planavdeling 

Ombygging ved planavdelingen i Kommunal forvaltning på rådhuset for å få flere 

kontorplasser. Arbeidet er igangsatt i 2019 og ferdigstilles i 2020.  

 

Opprinnelig ramme: 0,2 mill. 
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76 Sentralt driftsovervåkningsanlegg 

Prosjektet har tidligere blitt kalt «Brannsikring og SD anlegg» og endrer navn til 

«Sentralt driftsovervåkningsanlegg». Prosjektet omfatter; felles adgangskontrollsystem/ 

innbruddsalarm, inklusive toppsystem for kommunale bygg. SD anlegg for styring av 

teknisk anlegg er også en del av prosjektet. Prosjektet er et utviklingsprosjekt som 

innebærer både programvare og utstyr.  

Rullerende prosjekt. 

77 Sundtomter/Panorama etterisolering 

For Sundtomter/Panorama planlegges etterisolering og ny fasade.  

 

Foreløpig ramme: 1,5 mill.  

78 Trollåsen infrastruktur 

Etter vedtak i PS 83/17 er det besluttet kostnadsdeling for opparbeidelse av infrastruktur 

som er felles rekkefølgebestemmelser for planområdene Styriåsen og Trolldalen. 

Kommunen får en andel av kostnadene, men beløpet er stipulert i påvente av 

ferdigstillelse fra entreprenør.  

 

Foreløpig ramme: 2,5 mill. 

Selvkost avløp 

79 Biler og maskiner avløp 

Innkjøp av mannskapsbil er planlagt i 2020.  

 

80 Pumpestasjon Bønsdalen P10 økt kapasitet 

Prosjektet vil gi økt kapasitet ved hoved pumpestasjonen P10 inkl. pumper, ledningsnett 

og overføringsledning Andelva. P10 pumper avløp fra sørbygda til RA1, miljøanlegget 

Bårlidalen. Kvaliteten på ledningsnettet er ikke tilfredsstillende og må skiftes ut med økt 

dimensjon. Prosjektet forutsetter samarbeid mellom vann– og avløpsprosjekter da 

mange av ledningene skal i samme grøft.  

 

Foreløpig ramme: 3,3 mill.  

81 Pumpestasjon Bønsdalen rehab P10 

Pumpestasjonen er gjenstand for rehabilitering og tiltaket gjelder nødvendig 

oppgradering av pumpestasjon og HMS tiltak knyttet til driften. Prosjektet er i en 

avsluttende fase og det er ikke nye midler i prosjektet og forventes avsluttet i 2020. 

 

Opprinnelig ramme: 5 mill. 

82 Pumpestasjon Dal bygg P45 

Hele pumpestasjonen ved Dal bygg skal oppgraderes og rehabiliteres. Pumpestasjonen 

tar imot avløpsvann og spillvann fra Dalområdet for så å pumpe dette videre. 

 

Opprinnelig ramme: 4,1 mill.  

83 Pumpestasjon Ormlia P61 

Hele pumpestasjonen ved Ormlia skal oppgraderes og rehabiliteres. Pumpestasjonen tar 

imot avløpsvann og spillvann fra industriområdet og omliggende arealer for så å pumpe 

dette videre.  Prosjektet har behov for økt bevilgning i forhold til tidligere estimat.  

Budsjettet er økt med 3,5 mill. og overgang fra foreløpig ramme til opprinnelig ramme. 

 

Opprinnelig ramme: 4 mill. 

84 Pumpestasjon Stenshol P26 

Prosjektet vil gi økt kapasitet ved hoved pumpestasjonen P26 inkl. pumper og 

ledningsnett. P26 pumper avløp fra Minnesund området til Minnesund renseanlegg. 

Kvaliteten på ledningsnettet er ikke tilfredsstillende og må skiftes ut med økt dimensjon. 

Prosjektet forutsetter samarbeid mellom vann– og avløpsprosjekter da mange av 

ledningene skal i samme grøft. 

 

Foreløpig ramme: 3 mill.  
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85 Pumpestasjoner beskyttelse mot tilbakestrømming av forurenset vann 

Pr. i dag er pumpestasjonene i kategori fire, men de må oppgraderes til kategori 5, brutt 

vannspeil, som innebærer fysisk skille mellom avløpsvann og vanntilførsel i hver enkelt 

pumpestasjon.  

 

Investeringen kan innebære at det må etableres ny vanntilførsel til pumpestasjonen. 

Oppgraderingene er omfattende og kommunen har ca. 50 pumpestasjoner.  I 2020 er 

pumpestasjoner i Sundet (P22), industrifeltet på Dal (P44) og ved Løkvegen (P53) 

planlagt gjennomført. Kommunen starter arbeidet med tilbakestrømsbeskyttelse i 2020. 

 

Rullerende prosjekt. 

86 Pumpestasjoner sammenslåing P14-P17 

Pumpestasjonene ved Bøn sykehjem (P14), Nygårdskrysset (P15), Kalsegghagan øst 

(P16) og Kalsegghagan (P17) ligger uhensiktsmessig plassert og er vanskelige å drifte 

og vedlikeholde. Det er et mål å samle pumpestasjonene og gi dem bedre plassering.  

Foreløpig er dette en mulighetsstudie for å se på mulighetene for slå sammen en eller 

flere av disse pumpestasjonene som vil medføre en mer effektiv drift.  

 

Foreløpig ramme: 10 mill. 

87 Bårlidalen renseanlegg, oppgradering 

Oppgradering av miljøanlegget i Bårlidalen. Bårlidalen renseanlegg RA 01 er nå overtatt 

av kommunen i sin helhet. Det pågår utbedringer på enkelte deler og inntrimming av 

anlegget. Det vises til PS 57/19 «Orienteringssak om planlagte tiltak i Bårlidalen 

renseanlegg». 

Det er tvistesaker som ikke er avsluttet.  

 

Justert totalramme: 292,7 mill.  

88 Feiring renseanlegg (RA) 

Renseanlegg for avløp for Feiring, anlegget tar imot spillvann fra innbyggerne. Det er pr. 

i dag ikke foretatt prosjektering og utgiftene er derfor et estimat. Fullstendig 

kostnadsbilde vil foreligge etter anbudsprosess.  

 

Foreløpig ramme: 30 mill. 

89 Minnesund renseanlegg (RA) 

Minnesund renseanlegg har behov for oppgradering. Det er avsatt midler til 

prosjektering, øvrig budsjettbehov avklares gjennom forprosjektering. 

 

Foreløpig ramme: 0,45 mill.  

90 Kartlegging innlekk avløpsnett 

Prosjektet skal avdekke innlekk av fremmedvann.  

 

Foreløpig ramme: 0,15 mill.  

91 Nyanlegg saneringsplan avløp 

Etablering av avløpsledningsanlegg i områder uten offentlig avløp iht. vannforskriften.  

 

Prioriteringsliste følger av saneringsplan avløp, som er behandlet i formannskapet i 

oktober 2019.  

 

Rullerende prosjekt. 

92 Rehabilitering avløpsledninger 

Rehabilitering/utskifting av avløpsledninger på grunn av: 

- Ledningsbrudd. I mange tilfeller ligger spillvannsledninger i nærheten av 

vannledninger og gir risiko for at skitt/bakterier suges inn i vannledningen og inn 

på vannledningsnettet. 

- Ved langvarige ledningsbrudd kan det bli undergraving av for eksempel vei og 

medføre synkehull. Ved brudd på spillvannsledninger kan sand og grus føres inn i 

ledningene og videre til renseanlegget og belaste dette unødig. 

- Svanker (nedbøyninger) som gjør at papir og uønsket materie hoper seg opp og 
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skaper en kloakkstopp. Dette vil kunne samle seg på steder med lav hastighet 

eller der ledningene er sammenklemt. 

- Deformerte ledninger.  

- Områder der folk har fått kloakk i kjelleren. Dette skyldes gjerne de ovennevnte 

sakene. 

 

Prioriterte områder i 2020 er Minnesund, Styri og Haugenfeltet. 

93 Rehabiliteringsplan avløpsnett 1,5 % utskiftingstakt jf. fylkesmannen 

Det er vanlig å forutsette at VA-anlegg som legges i dag skal ha en levetid på 100 år. 

Dette benyttes som vurderingsgrunnlag av Fylkesmannen, norske kommuner og blant 

annet Norsk vann som er en nasjonal interesseorganisasjon for vannbransjen. 

Mangel på utskifting av ledningsnettet har ført til et vedlikeholdsetterslep. Vann og 

avløpsledninger ligger til de ikke lenger har den tiltenkte funksjonen. For å ta igjen det 

nevnte etterslepet må vi ha en utskiftningstakst på over 1 % av ledningsnettet pr. år. 

Etter Fylkesmannens forventninger skal Eidsvoll kommunes utskiftingstakt  ligge på 

1,5 % på avløpsnettet.   

 

Rullerende prosjekt som endres til konkrete prosjekter med bakgrunn i hovedplan avløp 

og utarbeidede prioriteringslister fra og med 2021. 

94 Rehabilitering avløpsnett planleggingsmidler 

Planleggingsmidler for prosjekter til gjennomføring i 2021 og hvilke prosjekter som skal 

prioriteres ved neste rullering av handlingsplanen. 

 

Rullerende prosjekt. 

95 Rehabilitering avløpsnett uforutsette prosjekter (ramme) 

Midlene er planlagt brukt til uforutsette hendelser og skader som avdekkes ved 

ledningsbrudd. Som eksempel kan nevnes at ved oppgraving av bruddet, viser det seg 

at resten av eksisterende ledning er i for dårlig stand til å kunne kobles på med 

vedlikeholdsmidler/moffe. I de tilfellene kan det være nødvendig å grave opp strekk fra 

kum til kum og legge ny ledning.  

 

Rullerende prosjekt. 

Selvkost vann 

96 Biler og maskiner vann 

Innkjøp av mannskapsbil. 

 

97 Damtjern vannbehandlingsanlegg 

Overtakelse av Damtjern vannverk er vedtatt i PS 19/16. Høydebasseng og 

oppgradering av tilhørende ledningsnett gjenstår i 2020. Det er ikke avsatt nye midler i 

handlingsplanen, men prosjektet er tidsforskjøvet fra 2019 til 2020.  

 

Opprinnelig ramme: 14,5 mill.  

98 Rehabilitering vannledninger 

Rehabilitering/utskifting av vannledninger på grunn av:  

 Brudd/hull i ledningene. Dette medfører vannlekkasje og trykktap, og i verste fall så 

vil skitt/bakterier suges inn i ledningen og inn på nettet. 

 Ved ledningsbrudd som får «stå i fred» over lang tid kan vi få undergraving av for 

eksempel vei og synkehull. 

 Asbestledninger. Disse er ikke farlige slik de ligger, men de bør byttes under 

kontrollerte former så de ikke bli farlige. 

 Alder. Alle ledninger uansett materiale blir gamle og vil bli gjenstand for gjengroing 

og dårlig trykk og risikere ledningsbrudd.  

 

Prioriterte strekninger er følgende: Rehabilitering hovedledning vann Feiring.  

Øvrige arbeider planlegges på vannledninger i følgende områder: Bønsdalen- Svenkerud, 

Finstad, Hagavegen, Langsetenga, Lysdammen, Røkholt, Stenerudvegen, Styri, Tisjøen 

og Tunneltoppen.  
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99 Rehabilitering vannledninger planlegging 

Det er satt av årlige budsjetter til planleggingsmidler på vannledninger, herunder 

grunnundersøkelser, grunneieravtaler m.m. 

 

100 Rehabiliteringsplan vannledningsnett, 2 % utskiftingstakt jf. mattilsynet 

Det er vanlig å forutsette at VA-anlegg som legges i dag skal ha en levetid på 100 år. 

Dette benyttes som vurderingsgrunnlag av Fylkesmannen, norske kommuner og Norsk 

vann, som er en nasjonal interesseorganisasjon for vannbransjen. 

Mangel på utskifting av ledningsnettet har ført til et vedlikeholdsetterslep. Vann og 

avløpsledninger ligger til de lengre ikke har den tiltenkte funksjonen. For å ta igjen det 

nevnte etterslepet må vi ha en utskiftingstakt på over 1 % av ledningsnettet pr. år. 

Mattilsynets forventinger til utskiftingstakt i norske kommuner er 2 % på 

vannledningsnettet frem til 2035, med bakgrunn i vedlikeholdsetterslepet. 

 

Rullerende prosjekt som endres til konkrete prosjekter med bakgrunn i hovedplan vann 

og utarbeidede prioriteringslister fra og med 2021. 

101 Ramme rehabilitering vannledningsnett utforutsatte prosjekter 

Midlene er planlagt brukt til uforutsette hendelser og skader som avdekkes f.eks. ved 

ledningsbrudd. Som eksempel kan nevnes at ved oppgraving av bruddet, viser det seg 

at resten av eksisterende ledning er i for dårlig stand til å kunne kobles på med 

vedlikeholdsmidler/moffe. I de tilfellene kan det være nødvendig å grave opp strekk fra 

kum til kum og legge ny ledning. 

 

102 Tisjøen dam 

Oppgradering av dammen ved Tisjøen er under planlegging, hvor også tekniske planer 

og vurdering av løsninger skal foretas.  Dette innebærer blant annet grunnundersøkelser 

og annet før prosjektering av oppgraderingen. 

 

Foreløpig ramme: 10 mill. 

103 Tisjøen Vba fullrensing 

Mattilsynet stiller krav om fullrensing av Tisjøen vannbehandlingsanlegg. Tisjøen 

vannbehandlingsanlegg ombygges med nytt rensetrinn for å oppnå kravene til 

Mattilsynet. Både hovedvann – og reservevannleveranser vurderes for kjøp fra 

Ullensaker kommune. Prosjektet vil bli forelagt byggekomiteen.  

Foreløpig ramme: 62,2 mill. 

104 Vannledning Østsiden (Minnesund-Elstadlia) 

Kommunens ledningsnett har høy lekkasjeandel.  Ledningen og tilhørende kummer 

rehabiliteres. Det er behov for en bedre dekning med vann på sørsiden av Sundet på 

grunn av økt utbygging og prosjektet er startet i 2019. Prosjektet er i rute etter oppstart 

og ventes ferdigstilt i 2020. 

 

Opprinnelig ramme: 50 mill.  

Selvkost oppmåling 

105 Utstyr oppmåling 

Midler til innkjøp av måle- og beregningsutstyr. 
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Sentraladministrasjonen/Finansiering 

106 Avdrag formidlingslån og startlån 

Rammen for opptak av startlån til videreformidling settes til 50 mill. årlig. Erfaringer fra 

de siste årene viser at det er stor etterspørsel etter slike lån. Ordningen finansieres ved 

avdrag og renter på videreformidling. 

 

107 Egenkapitaltilskudd KLP 

Egenkapitalinnskuddet KLP kan ikke finansieres med lån og det overføres tilsvarende 

beløp fra driftsregnskapet for å dekke dette. 

 

108 Trafikksikkerhetstiltak/aksjon skoleveg 

Som bidrag til trafikksikkerhetstiltak mottar kommunen støtte fra Statens vegvesen. 

Støtten pr. år avhenger av hvilke prosjekter som ferdigstilles og kommunen søker om og 

utgiftene på disse. Det er budsjettert med årlig tilskudd på 1 mill. Første år i 

planperioden er det budsjettert med 0,5 mill., men i tillegg kommer tidsforskjøvet 

tilskudd som ikke er mottatt i 2019. 

 

109 Salg av eiendom 

Det er budsjettert med følgende inntekter for salg: 

2020: 35 mill. Lundsjordet. Endelig oppgjør blir foretatt iht. inngått kontrakt.   

 

PS 95/19 Salg av utstyr kommunalteknikk, inkl. løypemaskin 

PS 95/19 Selge kommunale eiendommer 

PS 95/19 Skogteiger som ikke lar seg drive rasjonelt selges til tilgrensende eiendommer, 

budrunde 

110 Spillemidler 

Det er budsjettert med finansiering i form av spillemidler knyttet til Langset 

skole/Minnesundhallen, Råholt barneskole (hall og flerbruksflater), til Vilberg barneskole 

(hall og flerbruksflater) og Vilberg ungdomsskole (flerbruksflater). 

 

111 Husbanktilskudd 

Det forventes tilskudd fra Husbanken knyttet til bolig for vanskeligstilte, Dal 

omsorgsboliger, Feiring aldershjem ombygging til omsorgstjenester og Sundet dagsenter 

og omsorgsboliger. 

 

112 Mva kompensasjon 

Merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer vil i sin helhet regnes som inntekter 

knyttet til investeringsprosjekter og budsjetteres i investeringsregnskapet. 

 

113 Bruk av lån 

Bruk av lån til finansiering av investeringer. 

 

PS 95/19 Redusert låneopptak 
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Vedlegg 

7 Tallbudsjett (oppdatert PS 95/19) 

7.1 Økonomisk oversikt drift 

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2018

Regulert 

budsjett 2019

Økonomiplan 

2020

Økonomiplan 

2021

Økonomiplan 

2022

Økonomiplan 

2023

Driftsinntekter

1. Rammetilskudd -667 602 -700 414 -736 168 -770 868 -817 268 -858 368

2.Inntekts- og formuesskatt -626 457 -631 248 -664 537 -664 537 -664 537 -664 537

3. Eiendomsskatt 0 0 -21 500 -42 000 -62 500 -62 500

4. Andre skatteinntekter -411 -350 -350 -350 -350 -350

5. Andre overføringer og tilskudd fra staten -55 441 -45 367 -29 749 -27 833 -28 889 -29 349

6. Overføringer og tilskudd fra andre -148 488 -129 307 -64 731 -64 225 -64 072 -64 225

7. Brukerbetalinger -60 303 -63 139 -64 250 -66 657 -66 925 -67 090

8. Salgs- og leieinntekter -163 894 -177 802 -185 363 -192 473 -207 547 -210 505

9. Sum driftsinntekter -1 722 596 -1 747 627 -1 766 648 -1 828 943 -1 912 087 -1 956 923

Driftsutgifter

10. Lønnsutgifter 805 353 872 749 865 868 867 316 867 920 866 991

11. Sosiale utgifter 228 176 213 379 222 455 244 442 244 376 244 243

12. Kjøp av varer og tjenester 515 480 525 457 510 549 541 760 567 675 589 544

13. Overføringer og tilskudd til andre 98 253 87 318 88 132 88 287 84 355 83 641

14. Avskrivninger 72 305 86 472 102 578 118 914 142 023 142 023

15. Sum driftsutgifter 1 719 568 1 785 374 1 789 582 1 860 719 1 906 349 1 926 442

16. Brutto driftsresultat -3 028 37 747 22 934 31 777 -5 739 -30 482

Finansinntekter/Finansutgiter

17. Renteinntekter -11 714 -16 605 -15 289 -14 256 -13 015 -12 505

18. Utbytter 0 0 0 0 0 0

19. Gevinster og tap på finansielle 

omløpsmidler 1 848 -10 950 -4 871 -4 520 -4 421 -4 238

20. Renteutgifter 31 646 40 001 48 233 54 737 60 601 61 784

21. Avdrag på lån 50 512 58 346 80 413 88 988 104 020 126 262

22. Netto finansutgifter 72 293 70 792 108 486 124 950 147 185 171 303

23. Motpost avskrivninger -72 305 -86 472 -102 578 -118 914 -142 023 -142 023

24. Netto driftsresultat -3 040 22 067 28 842 37 812 -577 -1 202

25. Overføring til investering 5 303 4 038 3 457 3 457 3 457 3 457

26. Netto avsetninger til eller bruk av 

bundne driftsfond 1 040 4 821 6 251 2 936 -99 -5 213

27. Netto avsetninger til eller bruk av 

disposisjonsfond 15 781 -14 240 -38 550 -44 205 -2 782 2 958

28. Dekning av tidligere års merforbruk -35 770 -16 686 0 0 0 0

29. Sum disponeringer eller dekning av 

netto driftsresultat -13 647 -22 067 -28 842 -37 812 577 1 202

30. Fremført til inndekning i senere 

år (merforbruk) -16 687 0 0 0 0 0

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
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7.2  Bevilgninger drift, netto pr. område (Budsjettskjema 1B) 

Virksomhet

Regnskap 

2018

Rev. budsjett 

2019

Budsjett 

2020

Øk.plan 

2021

Øk.plan 

2022

Øk.plan 

2023

Politisk ledelse 9 735 11 134 10 213 10 359 9 383 10 359

Sentraladministrasjonen 90 156 95 580 99 899 97 221 96 171 96 221

Familiens hus 75 737 78 964 91 082 91 092 85 028 83 108

Helse og bistand 152 920 169 652 178 734 181 089 181 089 181 089

Hjemmebaserte tjenester 99 773 109 077 113 421 113 141 113 464 113 464

Eidsvoll helse- og omsorgssenter 166 409 180 566 174 032 170 180 168 843 167 143

NAV 40 082 43 550 44 513 44 983 44 366 43 793

Barnehage 210 384 218 186 220 430 228 626 228 377 228 377

Skole 267 671 281 629 302 783 301 747 303 201 303 036

Kultur 35 609 34 481 35 953 35 613 35 713 36 340

Kommunalteknikk 34 942 37 145 36 861 37 761 37 761 37 791

Kommunal forvaltning 12 076 13 100 13 112 12 629 12 479 12 479

Eiendomsforvaltning 69 484 76 217 74 083 72 325 71 229 69 857

Felles utgifter og inntekter -35 741 -57 634 -42 317 301 13 082 28 258

Sum bevilgninger drift, netto 1 229 238 1 291 647 1 352 798 1 397 067 1 400 186 1 411 315

Avsetninger bundne fond virksomheter 1B -13 243 -7 373 -6 184 -6 311 -6 872 -4 894

Bruk av bundne driftsfond virksomheter 1B 12 373 2 952 333 3 774 7 370 10 507

Forsinkelsesrenteutgifter -20

Avsetning disposisjonsfond -5 240

Overføring investeringsregnskapet -1 073

Renteinntekter (forsinkelsesrenter) 1

Mottatte avdrag på lån 55

Bruk av disposisjonsfond 1 005

Justeringer disposisjonsfond AØR -149 100

Sum korrigeringer av rente, avdrag, 

avskrivning og fond som er ført i 1B -6 292 -4 321 -5 851 -2 536 499 5 613

Sum bevilgninger drift, netto, korrigert 

og overført til 1A (linje 6) 1 222 946 1 287 326 1 346 947 1 394 531 1 400 684 1 416 928

Korrigering av rente, avdrag, avskrivning og fond som er ført i 1B:

 
 
 



Side 101 
Kommunestyrets vedtak PS 95/19 av 10.12.2019 

 
 

7.3 § 5-4. Bevilgningsoversikt – drift (Budsjettskjema 1A) 

Tall i 1 kroner

Regnskap 

2018

Regulert 

budsjett 2019

Økonomiplan 

2020

Økonomiplan 

2021

Økonomiplan 

2022

Økonomiplan 

2023

Generelle driftsinntekter

1. Rammetilskudd -667 602 -700 414 -736 168 -770 868 -817 268 -858 368

2. Inntekts- og formuesskatt -626 457 -631 248 -664 537 -664 537 -664 537 -664 537

3. Eiendomsskatt 0 0 -21 500 -42 000 -62 500 -62 500

4. Andre generelle driftsinntekter -4 220 -4 389 -4 386 -4 263 -4 141 -4 028

5. Sum generelle driftsinntekter -1 298 278 -1 336 051 -1 426 591 -1 481 668 -1 548 446 -1 589 433

Netto driftsutgifter

6. Sum bevilgninger drift, netto 1 222 946 1 287 326 1 346 947 1 394 531 1 400 684 1 416 928

7. Avskrivninger 72 305 86 472 102 578 118 914 142 023 142 023

8. Sum netto driftsutgifter 1 295 251 1 373 798 1 449 525 1 513 445 1 542 708 1 558 951

9. Brutto driftsresultat -3 028 37 747 22 934 31 777 -5 738 -30 481

Finansinntekter/Finansutgifter

10. Renteinntekter -11 714 -16 605 -10 889 -9 856 -8 615 -8 105

11. Utbytter 0  -   0 0 0 0

12. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 1 848 -10 950 -4 871 -4 520 -4 421 -4 238

13. Renteutgifter 31 646 40 001 43 833 50 337 56 201 57 384

14. Avdrag på lån 50 512 58 346 80 413 88 988 104 020 126 262

15. Netto finansutgifter 72 293 70 792 108 486 124 949 147 185 171 303

16. Motpost avskrivninger -72 305 -86 472 -102 578 -118 914 -142 023 -142 023

17. Netto driftsresultat -3 040 22 067 28 842 37 812 -577 -1 202

18. Overføring til investering 5 303 4 038 3 457 3 457 3 457 3 457

19. Netto avsetninger til eller bruk av bundne 

driftsfond
1 040 4 821 6 251 2 936 -99 -5 213

20. Netto avsetninger til eller bruk av 

disposisjonsfond 15 781 -14 240 -38 550 -44 205 -2 782 2 958

21. Dekning av tidligere års merforbruk -35 770 -16 686 0 0 0 0

22. Sum disponeringer eller dekning av 

netto driftsresultat -13 647 -22 067 -28 842 -37 812 577 1 202

23. Fremført til inndekning i senere år -16 686 0 0 0 0 0

§ 5-4. Bevilgningsoversikt – drift

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
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7.4 § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering (Budsjettskjema 2A) 

§ 5-5. Bevilgningsoversikt – investering

Tall i 1 kroner

Regnskap 

2018

Rev. budsj. 

2019

Økonomiplan 

2020

Økonomiplan 

2021

Økonomiplan 

2022

Økonomiplan 

2023

Investeringsutgifter

Investeringer i varige driftsmidler 331 948 366 892 549 094 741 843 607 350 292 400

Tilskudd til andres investeringer 148 550 1 450 650 1 450 1 050

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 4 130 3 408 3 457 3 457 3 457 3 457

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 336 226 370 850 554 001 745 950 612 257 296 907

Investeringsinntekter

Kompensasjon for merverdiavgift -56 341 -41 947 -86 509 -105 586 -94 750 -37 160

Tilskudd fra andre -30 458 -52 769 -2 800 -2 200 -96 004 -24 900

Salg av varige driftsmidler -7 751 -11 671 -51 500 -28 000 -26 000 -36 000

Salg av finansielle anleggsmidler -59 0 0 0 0 0

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0

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

Bruk av lån -234 906 -259 921 -409 735 -606 707 -392 046 -195 390

Sum investeringsinntekter -329 514 -366 308 -550 544 -742 493 -608 800 -293 450

Videreutlån

Videreutlån 86 760 35 316 50 000 50 000 50 000 50 000

Bruk av lån til videreutlån -72 075 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Avdrag på lån til videreutlån 8 894 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Mottatte avdrag på videreutlån -17 779 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500

Netto utgifter videreutlån 5 799 -14 684 0 0 0 0

Overføring fra drift og netto avsetninger

Overføring fra drift -5 303 -4 038 -3 457 -3 457 -3 457 -3 457

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 7 759 -203 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -283 -300 0 0 0 0

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

Sum overføring fra drift og netto avsetninger 2 173 10 143 -3 457 -3 457 -3 457 -3 457

Fremført til inndekning i senere år (udekket 

beløp) 14 684 0 0 0 0 0  
 
 

7.5 Investeringsrammer pr. område § 5-5, 2. ledd 

Investeringsområde
Budsjett 2020 inkl. 

tidsforskyvninger 
Øk. plan 2021 Øk.plan 2022 Øk.plan 2023

Egenkapitaltilskudd 3 457 3 457 3 457 3 457

Skoler 136 357 249 278 405 400 157 500

Barnehager 23 450 64 250 18 250 250

Boliger 97 773 192 300 46 150 10 000

Helse og omsorg 52 457 4 600 10 000 9 500

Kirker og gravplasser 1 450 650 1 450 1 050

Samferdsel og infrastruktur 16 750 12 800 5 200 5 200

Eiendom 10 930 5 250 3 950 3 300

Selvkost avløp 84 500 82 900 43 400 40 400

Selvkost vann 126 650 130 215 75 000 66 000

Selvkost oppmåling 228 250 250

Sum investeringer i 

anleggsmidler
554 001 745 950 612 257 296 907

Sentraladministrasjonen 57 500 57 500 57 500 57 500

Sum investeringsutgifter og 

videreutlån
611 501 803 450 669 757 354 407
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7.6 Utvikling i netto lånegjeld (oppdatert PS 95/19) 

 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

Inngående balanse  1 690 475  1 929 391  2 258 712  2 776 432  3 064 458 

Min.avdrag - 58 345 - 80 413 - 88 988 - 104 020 - 126 262 

Låneopptak  297 261  409 735  606 707  392 046  195 390 

Utgående balanse  1 929 391  2 258 712  2 776 432  3 064 458  3 133 585 
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7.7 Ordinære innlån pr. 31.10.2019 

 
Långiver / Motpart Lånenr./ISIN Utestående restgjeld Rente 

Husbanken 11514345  1 618 1,65 % 

Husbanken 11350789  747 0,64 % 

Kommunalbanken 20180074  250 000 1,89 % 

Kommunalbanken 20190035  250 000 1,84 % 

Kommunalbanken 20190387  250 000 1,71 % 

Danske bank NO0010824949  250 000 2,00 % 

Nordea NO0010830458  250 000 1,66 % 

Kommunalbanken 20160449  269 196 2,02 % 

Kommunalbanken 20190221  150 000 1,69 % 

Dnb NO0010735004  157 887 1,98 % 

Danske bank NO0010864911  100 000 1,85 % 

Sum lån investeringer   1 929 448  

    

    

Husbanken 11500734-30  2 865 1,62 % 

Husbanken 11503538-10  3 937 1,65 % 

Husbanken 11512794-10  4 877 1,65 % 

Husbanken 11520225-10  5 185 1,65 % 

Husbanken 11520225-20  5 593 1,65 % 

Husbanken 11520225-30  5 710 1,65 % 

Husbanken 11520225-40  5 538 1,65 % 

Husbanken 11524495-10  11 616 1,62 % 

Husbanken 11524495-20  6 511 1,62 % 

Husbanken 11524495-30  4 884 1,62 % 

Husbanken 11529068-10  7 125 1,63 % 

Husbanken 11529068-40  6 680 1,63 % 

Husbanken 11529068-50  6 848 1,63 % 

Husbanken 11532025-10  15 680 1,65 % 

Husbanken 11535057-20  19 554 1,62 % 

Husbanken 11535057-40  9 773 1,62 % 

Husbanken 11537640-10  29 671 1,63 % 

Husbanken 11537640-50  19 780 1,63 % 

Husbanken 11539889-10  49 490 1,62 % 

Husbanken 11541537-10  50 000 1,65 % 

Husbanken 11516409-10  7 114 1,65 % 

Husbanken 11516409-40  8 932 1,65 % 

Husbanken 11516409-50  4 878 1,65 % 

Sum lån investeringer   292 240  

    

    Sum lån totalt    2 221 688   
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8 Dekningsgrader selvkost VAR og utvikling i normalgebyrer 
 
Gebyrgrunnlag vann 

 
 
Gebyrgrunnlag avløp 
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Gebyrgrunnlag renovasjon 

 
 
Gebyrgrunnlag feiing 
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Utvikling selvkostfond 

 
 
Utvikling i normalgebyrer 
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Område Normalgebyr 2019 2020 %-endring 

Vann Normalgebyr ink. mva. (150 m3 forbruk) 3 131  3 131  0,0 % 

Avløp Normalgebyr ink. mva. (150 m3 forbruk) 7 205  7 420  3,0 % 

Renovasjon Standard abonnent 140 L ink. mva. 2 999  2 453  -18,2 % 

Feiing Feie- og feietilsynsgebyr ink. mva. 459  415  -9,5 % 

Sum   13 794  13 419  -2,7 % 

 
Normalgebyret er beregnet ut i fra en husstand med et vannforbruk på 150 m3 og tilsvarende 

utslipp til avløpsnettet. I tillegg har husstanden standardabonnement for renovasjon og feie- og 

feietilsynsgebyr.
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9 Husbankens virkemidler   
Boligsosial strategi og bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger. 

 

Arbeidet med en egen boligsosial strategi er i sluttfasen, men strategien vil ikke bli vedtatt før 

årsskiftet 2019/2020 og får derfor ikke full effekt i 2020. Strategien foreslår å videreføre bruk av 

Husbankens låne- og tilskuddsordninger, i tillegg til forslag om en del nye tiltak, som skal bidra til 

å styrke det boligsosiale arbeidet. 

 

Det foreslås et opptak av startlån med en ramme på inntil 50 mill. pr. år i planperioden. 

 

Eidsvoll kommunestyre vedtok 16.6.2015 i sak 53/15 følgende lokale retningslinjer for tildeling 

av startlån: 

  

1. Fra 1.7.2015 innføres krav om minst 2 års botid i kommunen for søknad om startlån uten 

grunnfinansiering i bank. Krav om botid kan gis dispensasjon når «særlige grunner» bidrar 

til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger. 

2. Eidsvoll kommune opprettholder husbankrenten med 0,25 % til dekning av administrative 

kostnader. 

  

Eidsvoll kommune benytter videre Forskrift om startlån fra Husbanken FOR-2014-03-12-273. 

 

Fra 2020 er tilskudd til etablering og tilpasning av bolig innlemmet i kommunens rammetilskudd. 

Tilskuddene benyttes til å anskaffe/kjøpe, eller tilpasse bolig for gruppene funksjonshemmede, 

flyktninger og andre økonomisk vanskeligstilte. Tilskuddene er sterkt behovsprøvd.  

 

2018, status Startlån Boligtilskudd 

Antall søknader 153   

Innvilget og utbetalt 46 
2 (til tilpasning)  

11 (til etablering m/startlån)  

Avslag 107   

Totalt låneopptak fra Husbanken Kr. 50 000 000   

 
 


