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Vedtak PS 20/111 Handlingsplan 2021-2024. Budsjett 2021 
 
1. I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3, skal følgende utskrivningsalternativ 

benyttes for eiendomsskatt i 2021: 

a) Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom, jf. 

esktl. § 3 g. 

b) Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger skal benyttes som metode for verdifastsettelse 

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

c) I medhold av esktl. § 7 fritas: 

 Eiendommer eller stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en 

kommune, et fylke eller staten (7 a).  

 Bygninger som har historisk verdi (7 b). 

 Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter esktl. § 7 c i 

tre år fra den tid boligen er ferdigstilt, eller til kommunestyret endrer eller 

opphever fritaket.  

 Fritidsboliger (7 e). 

d) Eiendomsskattesatsen er 1,9 promille i henhold til esktl. § 13. 

e) Eiendomsskatten skal for 2021 betales i fire terminer i henhold til esktl. § 25 og blir en del 

av regning for ordinære kommunale avgifter. 

f) Retningslinjer for nedsettelse eller fritak for eiendomsskatt forankres etter esktl. § 28: 

 Fritak kan innvilges på grunn av økonomiske forhold. Husstandens samlede inntekt 

må være under 3 G og husstandens samlede formue foruten egen bolig må være 

under 1 G, ikke medregnet innskudd i bank mindre enn 0,1 mill. Dokumentasjon i 

form av utskrift av siste års skattemelding for alle i husstanden må 

vedlegges/ettersendes.  

g. Det innføres bunnfradrag pr. bolig og fritidsbolig med kr. 100 000 i 2022, 2023 og 2024. 

 

2. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen 2021-2024 og budsjett 2021 

vedtas med SP, AP, MDG og SVs forlag til endringer i drifts- og investeringsbudsjett: 

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: 
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b. Årene 2022-2024 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: 
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2B “SPAPMDGSV endringer Kultur” er oppdatert med posisjonens forslag til endringer.  
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d. Handlingsplanen 2021-2024 utgjør handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i 

henhold til plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd siste punktum.  
 

3. Følgende handlingsregler for Eidsvoll kommune vedtas fram til økonomireglementet revideres:  

a. Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter: 1,75 % - anbefaling (TBU).  

b. Målet for disposisjonsfond i % av sum driftsinntekter er 17 % og disposisjonsfond skal 

aldri være under 9 % av sum driftsinntekter. 

c. Langsiktig mål for netto lånegjeld er under 75 % av brutto driftsinntekter.  
 

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

 

5. Låneopptak: 

a. Det tas opp lån til investeringer i 2021, inkludert tidsforskyvning fra 2020 på inntil 415 

mill., jf. kommunelovens § 14-15. 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 for refinansiering i 

budsjettåret 2021. Løpetid kan avtales av rådmannen i hvert tilfelle.  

c. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån for 2021 på inntil 50 mill., jf. punkt 7.4 og 7.5 

i rådmannens grunnlagsdokument. 

 

6. Gebyrregulativ og prisliste for 2021 vedtas som fremlagt, med tillegg av følgende: 

a. Navnet minnelund er et nytt tilbud i Eidsvoll kommune. Minnelunden er under 

bearbeidelse, og vil bli tatt i bruk i løpet av første halvår 2021. Gebyr for urne til navnet 

minnelund blir dermed nytt fra 2021. 

 

Satsene for navnet minnelund vedtas som en del av kommunens gebyrregulativ og tas inn 

i gebyrregulativet med følgende satser: 

 

Navnet minnelund 

Inkl. enkel 
navneplate 

 Pr. minnested 6 500  NY Engangssum som 

faktureres etter at urne er 

satt ned. Det tilbys enkle 

og doble navneplater, 

samt mulighet for å 

reservere plass ved siden 
av en urne. 

Navnet minnelund 

Inkl. dobbel 
navneplate 

 Pr. minnested 10 250  NY 

   

7. Følgende områder finansieres med 100 % selvkostdekning gjennom brukerbetalinger: 

a. Vann 

b. Avløp 

c. Renovasjon 

d. Slam  

e. Feiing  

f. Byggesak 

g. Oppmåling 
 

8. Koronapandemi – bevilgning gjennom inntektssystemet på 22,188 mill. tilføres som utgift 

under kapitel 5.14 Felles inntekter og utgifter (budsjettskjema 1B), samt under kapitel 5.15 

Finans (budsjettskjema 1A) som inntekt med tilsvarende beløp.  

 

Spesifikasjon over hvordan kommunen fordeler midlene blir eget vedtakspunkt i Økonomisk 

rapportering 1/2021. 
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Verbalforslag fra SP, AP, MDG og SV: 

 

9. Eidsvoll kommune skal jobbe målrettet for å finne kostnadsbesparelser og inntekter for å 

holde eiendomsskatt på boliger så lav som mulig. Eiendomsskatten skal kun brukes til å 

dekke investeringer. 

 

Eiendomsskatten skal ha en mest mulig sosial profil. Det oppnår vi best ved å innføre 

bunnfradrag. Et bunnfradrag betyr relativt sett mer for boliger med lav markedsverdi enn for 

boliger med høy markedsverdi. Lavinntektsgruppene eier generelt sett boliger med lavere 

markedsverdi. Derfor skal bunnfradrag innføres i perioden. 

 

Eidsvoll kommune skal vurdere å søke medlemskap i Landssamanslutninga av 

Vasskraftkommunar (LVK) for å verdifastsette grunnlaget for eiendomsskatt på 

kraftanleggene i kommunen. Verdifastsettelsen legges frem for kommunestyret. En eventuell 

eiendomsskatt på kraftverkene skal målrettet gå til å redusere eiendomsskatt på bolig i 

Eidsvoll. Det bes også om at administrasjonen legger frem andre innsparingstiltak eller 

inntektsmuligheter på budsjettmøtet før sommeren i 2021, i den hensikt å holde 

eiendomsskatten så lav som mulig. Det være seg investeringer som kan utsettes, 

gevinstrealisering av digitaliseringsprosjekt eller endring i drift etter at eksternt firma har gått 

over noen av virksomhetene første halvår 2021. 

 

10. Administrasjonen bes om å kartlegge kommunens bruk av eksterne midler i forkant av 

budsjettarbeidet i 2021, for å synliggjøre hvordan kommunen benytter seg av 

tilskuddsordningene i dag, og hvorvidt en koordinatorstilling kan gi økte inntekter i fremtiden. 

En koordinering av søknader og hjelp til søknadsskriving kan bidra til at kommunen kan få 

økte inntekter gjennom eksterne midler. 

 

Det bes derfor om en vurdering om en prosjektkoordinator for å sikre en god oversikt over 

hvilke ordninger som finnes, skape samarbeid på tvers av virksomheter/avdelinger og veilede 

i søknadsprosessen. Eksterne midler vil gi økt innsats rettet mot f.eks. barn og unge, 

folkehelse, klima og miljø, fysisk og psykisk helse og lavinntektsfamilier. 

 

For å kunne kartlegge behovet skal en oversikt over følgende fremlegges for hovedutvalg for 

oppvekst, kultur og frivillighet, samt kommunestyret; 

 

 Hvilke avdelinger søker eksterne midler (tilskuddsmidler)? 

 Hvilke ordninger prøver kommunen å benytte seg av? 

 Hvor mye søker kommunen? 

 Hva innvilges og hvor stor andel av søknadssummen? 

 

11. Administrasjonen bes legge frem en sak over totalt vedlikeholdsetterslep, spesifisert på 

virksomheter og tiltak. 

 

12. Administrasjonen bes legge fram en sak for Utvalg for teknisk og kommunale prosjekter og 

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet, samt formannskapet, hvor det vurderes 

muligheter og kostnader knyttet til å renovere og bygge om Søndre Samfund slik det i dag 

står. Denne vurderingen må sees i sammenheng med – og ta opp i seg – de innspill som har 

kommet inn i høringsrunden om behovene knyttet til et folkets hus i sørbygda. Et nytt – eller 

eksisterende – Søndre Samfund skal ha høy prioritet, fordi kommunestyret ikke kan 

akseptere at vi har tomme bygg stående. 

 

13. Det bes om en sak til Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet, med henblikk på 

midlertidig og fremtidig bibliotekløsning, særlig knyttet til sørbygda. Nyttig inspirasjon kan 

her være RFID-kiosk eller liknende. Det bes særlig om å legge frem en plan for styrking av 

skolebibliotekene, samt alternative løsninger for at barnehager og øvrige småbarnsgrupper 

skal få et nært forhold til bibliotek og lesing. 

 

14. Eidsvoll kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver, og sikre et mangfold blant sine 

ansatte. Kommunen skal ha hele, faste stillinger i størst mulig grad. Det bes om at det 

igangsettes et heltidsprosjekt etter KS’ veileder, der administrasjonsutvalget er 
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styringsgruppe. Prosjektet skal ta for seg turnus, grunnbemanning, rekruttering og hvordan 

best mulig øke andelen heltidsstillinger i Eidsvoll kommune. Prosjektet skal også ta inn 

betraktninger og funn gjort i planlagt gjennomgang av virksomhetene Hjemmebaserte 

tjenester, Helse og bistand, samt Eidsvoll helse- og omsorgssenter med hensyn til 

turnusplanlegging og hvilke behov og kostnader dette utløser. 

 

15. Administrasjonen bes legge fram en sak for Formannskapet hvor seriøsitets- og 

miljøbestemmelser gjennomgås for innkjøp og anskaffelser i Eidsvoll kommune og hvordan vi 

kan sikre at dette er forankret i Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK). Det bes om at 

arbeidet gjøres med henblikk til Viken-modellen som skal behandles i fylkestinget i februar 

2021. 

 

16. Administrasjon skal gå i dialog med Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) og lokale 

matprodusenter i regionen, og utrede muligheter for å øke innkjøp av kortreist mat. En andel 

av dette bør være økologisk i henhold til nasjonale mål. 

 

17. Det bes om sak med gjennomgang av vårt interkommunale selskap Øvre Romerike Brann og 

Redning (ØRBR) med hensyn til hensiktsmessighet for Eidsvoll kommune. Slik gjennomgang 

skal skissere alternativ løsning til dagens. 

 

18. Administrasjon bes legge fram en sak vedrørende organiseringen av det man tidligere 

betegnet vaktmestertjeneste, særlig med hensyn til større stedstilknytning. 

 

19. Det skal legges frem en forpliktende plan for innfasing av nullutslippskjøretøy i kommunens 

avdelinger, der hovedregelen skal være at alle nye kjøretøy for persontransport skal være 

nullutslippskjøretøy. 

 

20. Kommunestyret ber om at det skal undersøkes om det er mulig å etablere minikraftverk 

istedenfor reduksjonsventil, tilsvarende slik vi har ved vannbehandlingsanlegget ved Tisjøen, 

når reduksjonsventil skal byttes ved Stenshol.  

 

21. Kommunestyret ber om en sak til formannskapet for å skrive intensjonsavtale med Eidsvoll 

1814’s om nytt anlegg for Amerikansk fotball på kommunens tomt på Manerud, og for å få 

satt i gang regulering av området. 

 

Verbalforslagene som ikke ble vedtatt, oversendes hovedutvalg og formannskap for behandling. 
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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.  

 

Handlingsplan for 2021-2024 tar utgangspunkt i vedtatt handlingsplan 2020-2023.  

 

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 2021-priser. Budsjettet 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 2020. 

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 2021-2024 forutsetter bruk av 

disposisjonsfond for å balansere i det første året i planperioden. År to har tilnærmet balanse og 

de to siste årene har avsetning til disposisjonsfond. 

Forhold som er tatt inn i økonomiske rapporteringer i 2020 og som har varige driftskonsekvenser, 

er videreført i planperioden.  

 

Nye tiltak i handlingsplanen er på 17,8 mill. i 2021. Nedenfor nevnes de største tiltakene, det 

gjøres oppmerksom på at noen av tiltakene ikke har helårseffekt i 2021. 

 
Tekst 2021 

400 % helsefagarbeider jf. økt brukerbehov 2 680 

Styrket bemanning på dag Vilberg helsetun 300 % sykepleier 1 809 

Avsetning til inventar og utstyr 1 800 

200 % økt brukerbehov sykepleier 1 510 
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Tekst 2021 

200 % stilling helsefagarbeider færre kortvakter på Vilberg helsetun 1 430 

210 % helsefagarbeider styrking av helgebemanning Vilberg helsetun  750 

210 % helsefagarbeider styrking Vilberg bosenter 710 

100 % stilling vedlikehold av grøntområder formålsbygg 600 

Økte vedlikeholdsmidler bolig 500 

100 % stilling miljø- og klimaplanleger 450 

75 % stilling internkontroll personal 425 

100 % avdelingsleder nytt distrikt nord 422 

100 % sykepleier styrking Vilberg bosenter 410 

100 % stilling jordmor etter prosjektstilling 402 

50 % stilling rådgiver e-skatt 402 

100 % stilling skolefaglig rådgiver fremskyndet 400 

100 % stilling saksbehandler veg 375 

100 % stilling familiekonsulent - fosterhjem og biologiske foreldre 369 

50 % stilling ergoterapeut barn inkl. sos. utg. 365 

 

Investeringsprogrammet i kommunen er ambisiøst og utgjør brutto inkl. mva. 2,6 mrd. i 

planperioden. Økningen gjør at kommunen øker netto lånegjeld fra dagens 2,1 mrd. til 3,7 mrd. I 

perioden øker netto finansutgifter fra 104,7 mill. i 2021 til 162,8 mill. i 2024, en økning på 58,1 

mill. 

1.4 Usikkerhetsfaktorer i handlingsplanen 

De største usikkerhetsfaktorene som er knyttet til handlingsplanen for 2021 – 2024 er: 

 Korona 

 Endringer i statlige rammevilkår 

 Endringer i nasjonal flyktningpolitikk 

 Lav befolkningsvekst/lavere inntekt 

 Renteutvikling/marginer lån 

 Antall omsorgsovertakelser i barnevernet 

 Ressurskrevende brukere 

 Antall sykehjemsplasser som kjøpes 

 Sammensetninger av barnegrupper/klasser i barnehage og skole 
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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.  

 

Pr 1/1 SSB - MMMM - Grunnlag 2020 2021 2022 2023 2024

Innbyggere i alt 25436 25792 26140 26482 26809

Innbyggere 0-1 år 557 558 551 549 550

Innbyggere 2-5 år 1209 1229 1223 1201 1198

Innbyggere 6-15 år 3295 3304 3347 3371 3381

Innbyggere 16-22 år 2004 2014 2034 2065 2059

Innbyggere 23-66 år 14731 14956 15130 15308 15479

Innbyggere 67-79 år 2822 2878 2950 3035 3122

Innbyggere 80-89 år 676 703 755 806 876

Innbyggere 90 år og over 142 150 150 147 144  
 

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 2020.  

 

Følgende boligbygging er lagt til grunn: 
Område Skole 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Hele perioden

Feiring Feiring 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40

Nordbygda Langset 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90

Ås 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 320

Vilberg 100 100 125 125 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1650

Eidsvoll Verk 40 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1510

Bønsmoen 90 90 90 70 70 70 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 980

Råholt 35 35 35 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 300

Dal 40 30 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 370

332 360 412 372 332 332 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 5260

Midtbygda

Sørbygda

Totalt  
Øvrige prognoser, kommentarer, grafer og tabeller finner en i befolkningsprognosen 2020-2035 

fra Norconsult. 

 

Norconsult sin befolkningsframskriving korrigert med faktiske folketall pr. 1.7.2020 viser følgende 

utvikling: 

 
Norconsult 1.7.2020 1.7.2021 1.7.2022 1.7.2023 1.7.2024 

Eidsvoll kommune 
     Innbyggere i alt 25 654 26 220 26 842 27 469 28 023 

Innbyggere 0-1 år 561 575 592 610 628 

Innbyggere 2-5 år 1 220 1 243 1 262 1 293 1 328 

Innbyggere 6-15 år 3 303 3 350 3 417 3 475 3 520 

Innbyggere 16-22 år 2 018 2 062 2 114 2 154 2 202 

Innbyggere 23-66 år 14 860 15 160 15 455 15 734 15 955 

Innbyggere 67-79 år 2 851 2 927 3 031 3 152 3 256 

Innbyggere 80-89 år 686 730 789 860 936 

Innbyggere 90 år og over 155 174 183 192 200 
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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 de 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: 

 

50/50 Norconsult-SSB 1.7.2020 1.7.2021 1.7.2022 1.7.2023 1.7.2024 

Eidsvoll kommune 

     Innbyggere i alt 25 653 26 102 26 585 27 064 27 501 

Innbyggere 0-1 år 561 567 573 581 592 

Innbyggere 2-5 år 1 220 1 234 1 236 1 245 1 261 

Innbyggere 6-15 år 3 303 3 340 3 389 3 426 3 446 

Innbyggere 16-22 år 2 018 2 044 2 077 2 098 2 130 

Innbyggere 23-66 år 14 860 15 104 15 346 15 576 15 768 

Innbyggere 67-79 år 2 851 2 921 3 015 3 119 3 210 

Innbyggere 80-89 år 686 720 769 831 900 

Innbyggere 90 år og 

over 155 174 182 189 196 

 

Innbyggertall pr. 1.7.2020 danner grunnlaget for inntektsprognose for 2021 i prognosemodellen 

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

1000 kroner): 

 

Endring             SUM 

utgiftsbehov 

per 1.1 

Pleie- og 

omsorg 
Grunnskole Barnehage Sosial 

Kommune-

helse 
Barnevern EIDSVOLL 

2021 14 176 1 320 4 163 1 852 1 482 447 23 439 

2022 16 301 6 307 -1 646 1 503 1 681 479 24 623 

2023 15 640 3 520 -4 632 1 643 1 671 136 17 978 

2024 19 012 1 467 -556 1 250 1 721 75 22 967 

2025 20 498 -2 493 -994 1 365 1 659 -68 19 968 

2026 24 073 -8 213 -1 140 1 462 1 652 -358 17 477 

2027 22 037 -3 667 -260 1 280 1 555 -161 20 784 

2028 24 936 147 1 322 1 288 1 485 144 29 321 

2029 21 525 -1 613 2 202 1 144 1 490 59 24 807 

2030 25 087 -7 773 2 553 1 151 1 512 -313 22 217 

 

Demografimodellen tar utgangspunkt i driftsutgiftene til individrettede tjenester, slik som 

barnehage, grunnskole, pleie og omsorg og sosiale tjenester. Dette representerer om lag 75 % 

av kommunesektorens samlede driftsutgifter (eks. finansutgifter) og er tjenester hvor det vil 

være nødvendig å øke ressursbruken tilnærmet proporsjonalt med antall brukere for å 

opprettholde tjenestetilbudet når antall nye brukere øker. Modellen bygger på forutsetninger som 

det er viktig å presisere. Blant annet legges det til grunn konstante gjennomsnittskostnader, 

uendret standard, uendret produktivitet og uendret dekningsgrad. Høyere dekningsgrad eller 

høyere standard vil isolert sett trekke i retning av økte utgifter, mens økt produktivitet vil trekke 

i retning av reduserte utgifter. I be regningene tas det ikke hensyn til mulige endringer i 

befolknings helsetilstand og funksjonsevne, arbeidsledighet, innvandrerandel, bosettingsmønster 

m.m. Slik endringer vil kunne ha betydning for etterspørsel og kostnader for kommunale 

tjenester. 

 

2.2 Nasjonale mål og økonomiske rammebetingelser (kilde: 

Fylkesmannen i Oslo og Viken) 

 

I kommuneproposisjonen for 2021 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens 

samlede inntekter på mellom 1,4 og 1,9 mrd. kroner. I tråd med etablert praksis regnes veksten 

i inntektene i utgangspunktet fra anslått nivå på kommunesektorens inntekter i 2020 etter 

Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2020. Ekstraordinære bevilgninger i 

forbindelse med virusutbruddet holdes utenom beregningsgrunnlaget når veksten skal beregnes, 

slik ekstraordinære bevilgninger vanligvis behandles.  

 

Det som avviker fra vanlig praksis, er at regjeringen foreslår at det i år, som et særskilt tiltak i 

forbindelse med virusutbruddet, skal gis et særskilt tillegg i frie inntekter som kompensasjon for 

den reelle skattesvikten gjennom 2020 utover det som automatisk kompenseres gjennom at 

kostnadsveksten også er lavere. Dette tillegget holdes utenfor den beregnede veksten 

sammenliknet med anslått nivå fra revidert nasjonalbudsjett. Tillegget er fastsatt til 1 926 mill. 

kroner. I praksis betyr dette at kommunesektoren i 2021 tilføres i overkant av 1,9 mrd. kroner ut 

over regjeringens forslag til vekst i frie inntekter. Dette er midler som gir en varig økning i 

sektorens inntekter, og de bidrar dermed til styrking av det kommunale tjenestetilbudet.  

 

Holdes det særskilte tillegget utenom, legges det nå opp til en reell vekst i de samlede inntektene 

på 1,7 mrd. kroner. Dette tilsvarer en reell vekst på 0,3 pst. Ved beregning av realvekst i 

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

tjenesteyting på 2,7 pst. 

 

I kommuneproposisjonen for 2021 varslet regjeringen en realvekst i kommunesektorens frie 

inntekter i 2021 på mellom 2,0 og 2,4 mrd. kroner. Det ble varslet at kommunene ville få mellom 
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1,6 og 2,0 mrd. kroner av veksten, og at fylkeskommunene ville få 0,4 mrd. kroner. Regjeringen 

legger nå opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter i 2021 på 2,0 mrd. kroner. Dette 

tilsvarer en realvekst på 0,5 pst. Siden veksten beregnes fra anslått inntektsnivå i revidert 

nasjonalbudsjett, påvirker ikke oppjusteringen av skatteanslaget for 2020 med 2,25 mrd. kroner. 

  
Frie inntekter 
Regjeringen foreslår at veksten i frie inntekter på 2 mrd. kroner for sektoren samlet sett. For 

kommunene utgjør veksten 1,6 mrd. kroner. 

 

Av veksten i frie inntekter til kommunene skal følgende dekkes: 

 

 100 mill. kroner til satsing på barn og unges psykiske helse 

 

Veksten i frie inntekter i 2021 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte 

merutgifter som følge av befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Det tekniske 

beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) viser merutgifter for 

kommunesektoren i 2021 på 1,4 mrd. kroner som følge av den demografiske utviklingen. Av 

dette er det anslått at om lag 1,1 mrd. kroner må finansieres 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 2021 ble det anslått en nedgang i kommunesektorens samlede 

pensjonskostnader i 2020 på rundt 1,9 mrd. kroner sammenliknet med anslaget i statsbudsjettet 

for 2020. Det ble anslått en vekst i kommunesektorens pensjonskostnader i 2021 på om lag 300 

mill. kroner.  

 

Nedgangen i pensjonskostnadene i 2020 er nå justert til rundt 1,7 mrd. kroner sammenliknet 

med statsbudsjettet for 2020. Veksten i pensjonskostnadene i 2021 anslås nå til om lag 600 mill. 

kroner. Veksten i pensjonskostnadene for 2020 og 2021 må ses i sammenheng.  

 

Kommunesektorens handlingsrom anslås å øke med om lag 700 mill. kroner i 2021. Da er det 

tatt hensyn til merutgifter som følge av den demografiske utviklingen på 1,1 mrd. kroner, og 

satsinger finansiert innenfor veksten i frie inntekter på 200 mill. kroner.  

 

Regjeringens budsjettopplegg innebærer at kommunesektoren får økt handlingsrom, men det er 

fortsatt nødvendig å prioritere og sikre god ressursbruk. Det gjennomføres i dag et betydelig 

omstillings- og effektiviseringsarbeid i kommunesektoren, og bedre organisering av tjenestene 

kan frigjøre midler som vil styrke handlingsrommet ut over veksten i frie inntekter. 

 

 Kommunenes handlingsrom: 
   Mrd.    

Kroner 

Vekst i frie inntekter utover særskilt tillegg 1,6 

- merkostnader til demografi -0,9 

- satsinger innenfor veksten i frie inntekter -0,1 

Økt handlingsrom  0,6 

 

I neste tabell er realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2021 på rundt 1,7 mrd. 

kroner dekomponert:  

  Mrd. kroner 

Frie inntekter 2,0 

Særskilt tillegg 1,9 

Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver1 0,1 

Øremerkede tilskudd  -0,8 

Gebyrinntekter 0,5 

Realvekst samlede inntekter2 3,6 
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- Særskilt tillegg i frie inntekter  
1,9 

Realvekst samlede inntekter uten særskilt tillegg 1,7 

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

siden midlene er knyttet til endringer i pålagte oppgaver. Midlene medregnes i veksten i de 

samlede inntektene. 

2) Veksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås til om lag 3,6 mrd. kroner inkludert 

det særskilte tillegget. 

Øremerkede tilskudd reduseres med netto 0,8 mrd. kroner. Dette må ses i sammenheng med 

blant annet bortfall av havbruksinntekter i 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljert anslag på frie inntekter:  

    

 Mill. kr. Nominelle 

priser1 

 

             Kommunene2 Fylkeskommunene2 Kommunesektoren i alt 

 20203 2021 Pst.  

   

endr. 

20203 2021 Pst.  

endr

. 

20203 2021 Pst.  

end

r. 

Skatter i alt 184 363 195 496 6,0 34 540 37 

500 

8,6 218 

903 

232 

996 

6,4 

Herav skatt på  

inntekt og formue 

169 560 180 700 6,6 34 540 37 

500 

8,6 204 

100 

218 

200 

6,9 

Rammetilskudd  140 957 139 560 -1,0 39 529 39 

262 

-0,7 180 

486 

178 

822 

-0,9 

Sum frie inntekter 325 320 335 056 3,0 74 069 76 

762 

3,6 399 

389 

411 

817 

3,1 

1 Prisveksten i kommunesektoren i 2021 (deflator) er anslått til 2,7 pst. 

2 Oslo er delt i en kommunedel og en fylkeskommunedel.  

3 Anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer og virkninger av virusutbruddet. 

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

 
Fra 2020 til 2021 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 3,0 

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

de frie inntektene på 3,5 prosent. 

Med en kommunal deflator for 2021 beregnet til 2,7 % har flere kommuner en realnedgang. 

Årsak til ulik utvikling er demografiske endringer og utslag gjennom kostnadsnøkler, endringer i 

kostnadsnøkler jf. Grunnskoledelen, endringer i veksttilskudd og andre regional politiske tilskudd.  
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Deflator  

Pris og lønnsvekst for kommunesektoren for 2021er anslått til 2,7 %.  

Lønnsveksten er anslått til 2,2 %. 

 
 

Deflator har to funksjoner: 

 

 Historisk beregning av faktisk realvekst (regnskapsdeflator) 

 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. 

 

Våren 2021 vil den endelige skatteinngangen og lønns- og prisveksten i 2020 være kjent. 

 

Skattøren 2021 

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

skattytere tilfaller kommunesektoren.  

 



Side 19 
Kommunestyrets vedtak PS 20/111 av 8.12.2020 

 
 

 
 

Det er langvarig praksis for at skattørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 

40 pst. av kommunenes samlede inntekter. Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattører 

for 2021 er fremmet i Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021. Den kommunale 

skattøren foreslås økt med 1,05 prosentpoeng til 12,15 pst. Den fylkeskommunale skattøren 

foreslås økt med 0,25 prosentpoeng til 2,70 pst. Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre om 

lag 40 pst. av kommunenes samlede inntekter i 2021.  

Den forholdsvis sterke økningen i skattøren skyldes blant annet at veksten i inntektsskatt til 

kommunesektoren anslås å bli lav før endring av skattøren. Dette skyldes blant annet relativt lav 

lønnsvekst og en betydelig nedjustering av anslaget på skatt fra utbytte for 2020, som i stor grad 

får bokført virkning i 2021. 

 

Eiendomsskatt 

Regjeringen foreslår at maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig reduseres fra 5 til 4 

promille fra 2021. Det isolerte inntektsbortfallet som følge av satsreduksjonen anslås til 380 mill. 

kroner. Justert for andre endringer kommunene kan gjennomføre i reglene, anslås faktisk bortfall 

av eiendomsskatteinntekter for de berørte kommunene til 300 mill. kroner samlet. Regjeringen 

foreslår at kommunene ikke kompenseres særskilt som følge av redusert maksimal 

eiendomsskattesats, i tråd med hvordan dette ble håndtert ved reduksjonen fra 7 til 5 promille.  

For kommunesektoren som helhet vil reduserte eiendomsskatteinntekter, for en gitt vekst i frie 

inntekter, motsvares av økt skatt på inntekt og formue. Det skyldes at eiendomsskatt inngår ved 

beregning av skatteandelen på 40 pst. av kommunesektorens samlede inntekter. Det legges ikke 

opp til å kompensere enkeltkommuner for tap av eiendomsskatteinntekter. 

 

Produksjonsutstyr og -installasjoner er fritatt for eiendomsskatt f.o.m. 2019. 

Tidligere har det vært lagt til grunn at kompensasjonen for bortfallet trappes gradvis opp til totalt 

500 millioner kroner over en 7-årsperiode. I statsbudsjettet for 2021 foreslås det å redusere 

samlet kompensasjon til 300 millioner kroner i løpet av 7-årsperioden. 

I 2021 framgår kompensasjonen av tabell C i Grønt hefte. I alt 174,4 mill. kroner er fordelt 

særskilt for å kompensere kommunene i 2021.  

 

Inntektssystemet for kommunene 
 

Offentlig utvalg skal gå gjennom inntektssystemet for kommunene  

Det ble i mai 2020 oppnevnt et offentlig utvalg som skal foreta en helhetlig vurdering av 

inntektssystemet for kommunene. Utvalget skal komme med prinsipielle og faglige vurderinger 

av fordelingen av inntekter og behovet for utjevning mellom kommunene, vurdere de ulike 

elementene i inntektssystemet og eventuelt foreslå endringer i inntektssystemet. Utvalget skal 

levere sin utredning innen 1. juni 2022. 

 

Delkostnadsnøkkelen for grunnskole i inntektssystemet for kommunene 

Fra og med 2021 gjøres det en endring i delkostnadsnøkkelen for grunnskole for å ta hensyn til 

innføringen av normen, jf. forslag i Prop. 105 S (2019–2020) Kommuneproposisjonen 2021. I 

2021 vil halvparten av midlene som ble lagt inn i rammetilskuddet til økt lærertetthet fordeles 

etter den reviderte delkostnadsnøkkelen, mens de resterende 50 pst. fortsatt blir gitt en særskilt 

fordeling. Fra og med 2022 blir også de resterende midlene fordelt etter de ordinære kriteriene i 

inntektssystemet. 

 

Skjønnsmidler for Oslo og Viken 

Kommunene i Oslo og Viken er tildelt 121 millioner kroner for 2021, noe som innebærer en 

nedgang på 11 millioner kroner fra 2020. Inneværende år har vært og er utfordrende år for 

kommunene. Vi har derfor besluttet å holde tilbake en større andel av skjønnsmidlene for 2021, 

slik at vi kan følge utviklingen tett for de mest utsatte kommunene. 
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Av rammen på 121 millioner kroner: 

 80,6 millioner er fordelt gjennom statsbudsjettet for 2021 

 40,4 millioner holdes tilbake til senere fordeling i 2021 

De tilbakeholdte midlene skal brukes til kommunale innovasjons- og fornyings prosjekter og til 

uforutsette hendelser som måtte oppstå 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. 

 

Ressurskrevende tjenester 

Økning av skjønnsrammen med 30 mill. 

Det er enkelte små kommuner som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. For å 

fange opp kommuner med spesielt høye utgifter per innbygger, foreslås det at skjønnsrammen 

for 2021 økes med 30 mill. kroner, jf. kap. 571, post 64. Midlene skal rettes mot kommuner med 

under 3 000 innbyggere som har en særskilt stor økonomisk byrde på grunn av ressurskrevende 

tjenester. Det vil også bli tatt hensyn til andre forhold som kommuneøkonomien. Midlene vil bli 

fordelt fra departementet, da dette gjelder et fåtall kommuner. 

 

Kutt på 300 mill. 

Innslagspunktet foreslås økt til 1 430 000 kroner. Dette er en økning ut over det som følger av 

anslått lønnsvekst for 2020 på 46 000 kroner, og tilsvarer isolert sett en reduksjon av 

bevilgningen på 300 mill. kroner. Økningen i innslagspunktet må ses i sammenheng med sterk 

utgiftsvekst i toppfinansieringsordningen de senere år. 

 

Aktuelle saker av betydning for kommunene 
 

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn – helårseffekt av endring i 2020  

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre en nasjonal ordning med 

inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn fra skoleåret 2020/2021. 

Rammetilskuddet ble økt med 58,2 mill. kroner. Endringen får helårseffekt i 2021, og 

rammetilskuddet blir derfor økt med ytterligere 83,7 mill. kroner som fordeles etter 

delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for 

Kunnskapsdepartementet.  

 

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn  

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til også å 

omfatte 3.–4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Som kompensasjon økes rammetilskuddet i 2021 

med 25 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Helårseffekten er på 

60 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet.  

 

Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn – helårseffekt av endring i 

2020  

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre gratis SFO for elever 

med særskilte behov på 5.–7. trinn fra skoleåret 2020/ 2021. Kommunene ble kompensert ved 

en økning i rammetilskuddet på 21 mill. kroner. Tiltaket får helårseffekt i 2021, og 

rammetilskuddet økes derfor med ytterligere 30,2 mill. kroner som fordeles etter 

delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for 

Kunnskapsdepartementet.  

 

Skjønnstilskudd til naturskade  

Skjønnstilskuddet til kommunene ble økt med 100 mill. kroner i 2020 ved behandlingen av Prop. 

127 S (2019–2020). Midlene skal kompensere kommunene for utgifter til gjenoppretting av 

skade på kritisk infrastruktur som følge av naturskade. Dette er en engangsbevilgning for 2020. 

Som følge av dette reduseres rammetilskuddet med 102,7 mill. kroner i 2021.  

 

Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten – helårseffekt av 

endring i 2020  

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å overføre skatteoppkrevingen fra 

kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020, og rammetilskuddet ble redusert med 644,4 mill. 

kroner. I lys av den pågående situasjonen med omfattende tiltak mot koronaviruset ble imidlertid 
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overføringen utsatt til 1. november 2020. Som følge av dette ble rammetilskuddet økt med 460,3 

mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Overføringen får helårseffekt i 2021, og derfor 

reduseres rammetilskuddet med 945,5 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2020– 

2021) Skatter, avgifter og toll 2021.  

 

Tilskudd til fastleger – helårseffekt av endringer i 2020  

Det ble fra 1. mai 2020 innført et knekkpunkt i basistilskuddet for fastleger samt et grunntilskudd 

til fastleger med få listeinnbyggere. Som kompensasjon for de to endringene ble 

rammetilskuddet i revidert nasjonalbudsjett 2020 økt med 266,6 mill. kroner. Av dette er 66,6 

mill. kroner korrigert ut av rammetilskuddet sammen med andre ekstraordinære bevilgninger i 

2020 knyttet til virusutbruddet (jf. første rad i tabell 6.21). Endringene får helårseffekt i 2021, og 

rammetilskuddet økes derfor med 194,6 mill. kroner utover korrigert RNB-nivå. Midlene fordeles 

etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for 

Helse- og omsorgsdepartementet. 2020–2021 Prop. 1 S 203 Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. 

 

Stine Sofies barnehagepakke  

Ved Stortingets behandling av Prop. 117 S (2019– 2020) og Prop. 127 S (2019–2020), jf. Innst. 

360 S (2019–2020), ble det overført 2,5 mill. kroner fra rammetilskuddet til tiltaket Stine Sofies 

barnehagepakke på kap. 231, post 21 på Kunnskapsdepartementets budsjett. Dette var et 

engangstrekk i 2020, og rammetilskuddet økes derfor med 2,6 mill. kroner i 2021. Se nærmere 

omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet.  

 

Regulering av barnehagemiljø m.m. – helårseffekt av endring i 2020  

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble rammetilskuddet økt med 5 mill. 

kroner i tilknytning til forslag om regulering av barnehagemiljø i Prop. 96 L (2019–2020). Som 

kompensasjon for helårseffekten økes rammetilskuddet med ytterligere 4,9 mill. kroner i 2021. 

Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Se nærmere omtale i Prop. 1 S 

(2020–2021) for Kunnskapsdepartementet.  

 

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten  

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

av Helse- og omsorgsdepartementet. Forsøket finansieres hovedsakelig ved at midler er trukket 

ut av forsøkskommunenes innbyggertilskudd (kap. 571, post 60) og overført til kap. 761, post 65 

på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Seks kommuner deltok i forsøket som i 

utgangspunktet skulle vare i tre år. Forsøket ble videreført fra 1. mai 2019. Indre Østfold 

kommune skal delta i forsøket fra 1. januar 2021. Økningen i uttrekket fra rammetilskuddet på 

903,9 mill. kroner, er netto effekt av at Indre Østfold kommune skal delta i forsøket (901,3 mill. 

kroner), og korreksjon for demografiutgifter på samlet 2,7 mill. kroner. Nytt uttrekk fra 

rammetilskuddet som følge av utvidelse av forsøket vil bli gjort i revidert nasjonalbudsjett for 

2021. For nærmere omtale av forsøket vises det til Prop. 1 S (2020– 2021) for Helse- og 

omsorgsdepartementet.  

 

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn  

Stortinget har vedtatt ny trossamfunnslov, jf. Prop. 130 L (2018–2019) og Innst. 208 L (2019– 

2020). Den nye loven vil gjelde fra 1. januar 2021. Dette innebærer at staten overtar ansvaret 

for den kommunale delen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. 

Basert på anslag for utbetaling av tilskudd i 2020 og kommunenes administrative kostnader 

legges det til grunn at dette vil medføre en besparelse for kommunene på 467,8 mill. kroner i 

2021, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Dette fordeles med et likt beløp per innbygger. 

Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Barne- og familiedepartementet.  

 

Utvidet aldersgrense for rett til ettervern i barnevernet  

Ved behandlingen av Prop. 84 L (2019–2020) sluttet Stortinget seg til å utvide aldersgrensen for 

rett til ettervern i barnevernet fra 23 til 25 år. Som kompensasjon for kommunenes merutgifter 

økes rammetilskuddet med 24 mill. kroner i 2021. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for 

barnevern. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020– 2021) for Barne- og familiedepartementet. 
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Frivilligsentraler  

Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2021, jf. Innst. 383 S (2019–2020), ba 

Stortinget regjeringen sørge for at finansieringen av frivilligsentraler overføres til et øremerket 

tilskudd fra 2021 (vedtak 724). Det overføres derfor 206,8 mill. kroner fra rammetilskuddet til 

kap. 315, post 60 på Kulturdepartementets budsjett. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–

2021) for Kulturdepartementet.  

 

Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning  

Regjeringen foreslår å nedjustere pensjonstilskuddet til private barnehager fra 1. januar 2021. 

Nedjusteringen innebærer en reduksjon i pensjonspåslaget fra dagens 13 pst. til 11 pst. av 

kommunens lønnskostnader. Årsaken er at private barnehager i gjennomsnitt har lavere 

pensjonsutgifter enn de får tilskudd til. For å skjerme barnehager med svak økonomi foreslår 

regjeringen å innføre en overgangsordning med gradvis reduksjon i pensjonstilskuddet for 

enkeltstående barnehager. Reduksjonen i pensjonstilskuddet gir en besparelse for kommunene 

på 351,4 mill. kroner, mens skjermingsordningen innebærer utgifter på 135,6 mill. kroner. Dette 

gir en nettoeffekt på 215,8 mill. kroner i 2021, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. 

Uttrekket fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Se nærmere omtale i Prop. 1 S 

(2020–2021) for Kunnskapsdepartementet. 204 Prop. 1 S 2020–2021 Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. 

  

Skjerming av utsatte grupper ved nytt egenandelstak  

Egenandelstak 1 og 2 for frikort for helsetjenester slås sammen til ett nytt egenandelstak fra 1. 

januar 2021. For å sette kommunene i stand til å skjerme utsatte grupper som vil kunne få 

utfordringer med høyere egenbetaling, økes rammetilskuddet med 50 mill. kroner i 2021. Midlene 

fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) 

for Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne 

Smitteverntiltakene i forbindelse med utbruddet av covid-19 har gitt økt belastning for pårørende 

av barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet med 

100 mill. kroner som en engangsbevilgning begrunnet med behovet for å gi et godt habiliterings- 

og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Midlene gis med en særskilt 

fordeling (tabell C). Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Helse- og 

omsorgsdepartementet. 

 

Fylkesmannens anbefalinger 

 
Måltallene er viktig styringsverktøy for kommunene og med mange usikkerhetsfaktorer fram i tid, 

er det helt avgjørende for en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi, at de faktisk blir brukt. 

Måltallene skal gjenspeile hva som skal til for å oppnå en forsvarlig langsiktig økonomisk 

utvikling. Det er ikke fasit på hvilke måltall kommunene bør velge og nivået på dem, det viktigste 

er at de godt fundamentert og forankret i kommunen. 

 

Av erfaring anbefaler vi at kommunene i budsjett- og økonomiplanarbeidet tar sikte på følgende: 

 

 Netto driftsresultat i budsjett og økonomiplan bør 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. 

 Sammen med et godt driftsresultat bør kommunene også fokusere på sine disponible midler 

på fond. Fondsmidler er en viktig reserve, som gir mulighet til å møte svingninger i utgifter og 

inntekter på en kontrollert måte.  

 Egenfinansieringsgraden et viktig bidrag for å styrke kommunenes økonomiske stilling og vi 

ber derfor kommunene bestrebe seg på å ha den så høy som mulig. 

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

en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. Vi anbefaler kommunene om 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.  

 Vi oppfordrer kommunene til å ha et bevisst forhold og en mest mulig omforent holdning til 

hva som må, bør og kan gjøres. Dette gjelder særlig på investeringssiden, hvor vi anbefaler 
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kommunene å utarbeide oversikter med en lengre tidshorisont enn det som kreves i 

økonomiplanen, for tidlig å kunne fange opp må-investeringer og konsekvensene av disse. 

Det fordrer også gode planleggingsverktøy, gode befolkningsprognoser og aktiv bruk av disse.  

 

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 premien 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 pensjonskostnad betegnes som premieavvik. Premieavviket 

amortiseres påfølgende i det påfølgende regnskapsår.  

 

Hovedtrekk etter nye regler for offentlig tjenestepensjon 

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

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

nytt vedtatt regelverk for alderspensjon og AFP.  

 

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, i tillegg til å styrke kommunenes reserver 

hos KLP. Tilførsel til premiefond forventes først i 2021.   

 

 Beregningene/anslag for 2021 gjort på et estimert pensjonsgrunnlag pr. 31.12.2020. Det 

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

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

 Anslag for utgifter til pensjon etter 2021 ansees som usikre og 2021-tallene er videreført i 

planperioden. 

 

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

2021 både for fellesordningen og sykepleierne etter anslag fra Kommunal Landspensjonskasse og 

etter bruk av premiefond. For Statens Pensjonskasse er anslaget for 2021 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. 

 

Pensjonsordning (arbeidsgivers andel) Rev. 2020 Budsj. 2021 

KLP 97 995 92 000 
SPK 18 028 18 100 
Netto premieavvik -18 385 -9 800 

Samlet kostnad 97 638 100 300 

 

 

Tall i 1000 Saldo før bruk 2020 Bruk 2020 Bruk 2021 Bruk 2022 

Premiefond KLP 31 593 -11 000 -20 000 
Avhenger av avkastning 

2020 og 2021 
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Lønnsoppgjør/lønnsvekst 

Grunnet koronasituasjonen ble det ikke gjennomført sentrale forhandlinger som normalt i mai. 

Både virkningsdato og forhandlinger ble utsatt med den konsekvens at hverken sentrale eller 

lokale lønnsforhandlinger er innarbeidet i virksomhetenes rammer for 2021. Endringen fra 2019 

til 2020 skyldes lokale lønnsforhandlinger høsten 2019 samt økninger som følge av endringer i 

ansiennitet, kompetanse og eventuelt nytilsatte i stillinger.  På felles inntekter og utgifter er det 

avsatt en pott på 20 mill. som skal dekke sentralt og lokalt lønnsoppgjør for 2021 og 

lønnsoppgjør fra 2020. I følge Statens anslag vil lønnsutviklingen for 2021 ligge på 2,2 %.  

 

Selvkost 

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

fra Envidan Momentum AS. 

 

Renteforutsetninger for nye lån og refinansieringer 
   

  2021 2022 2023 2024 

Gjennomsnitt 3 mnd NIBOR 0,36 % 0,50 % 0,68 % 0,78 % 

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

Lånerente nye lån og refinansieringer 0,66 % 0,80 % 0,98 % 1,08 % 

 

Utvikling gjennomsnittsrente investeringslån 
 

2020 2021 2022 2023 2024 

1,52 % 1,13 % 1,20 % 1,30 % 1,39 % 

 

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. Målet for disposisjonsfond i % av sum driftsinntekter er 17 % og disposisjonsfond skal aldri 

være under 9 % av sum driftsinntekter. 

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 solgte for flere år siden kommunalt E-verk. En del av salgssummen 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 at kommunen kan klare en langsiktig risiko. 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.  

 

3. Langsiktig mål for netto lånegjeld er under 75 % av brutto driftsinntekter.  

 I overskuelig framtid vil Eidsvoll ligge på over det dobbelte, men målet er en betydelig 

nedgang i låneopptak etter 2024 da det forventes at de store investeringene i skole og 

barnehage er gjennomført. 

 Netto lånegjeld er pr. 1.1.2021 på ca. 116 % og vil øke ytterligere i årene som kommer 

som følge av store investeringer i skole og andre formålsbygg. Netto lånegjeld vil i 2024 

utgjøre om lag 185 % av sum driftsinntekter.  
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3 Konsekvensjustert handlingsplan pr. virksomhet 

 
Virksomhet Rev. 2020* 2021 2022 2023 2024 

Politisk ledelse 10 463  12 123 11 197 12 123 11 197 

Sentraladministrasjonen 102 476  101 744 108 694 108 744 108 744 

Barnehage 228 307  233 887 233 601 233 351 233 351 

Skole 309 551  310 293 311 894 312 620 313 586 

Familiens hus 90 917  90 825 87 353 86 862 84 032 

Helse og bistand 182 272  188 035 189 045 194 027 194 027 

Hjemmebaserte tjenester 121 090  116 669 116 962 116 962 119 581 

Eidsvoll helse- og omsorgssenter 191 188  173 487 171 832 170 152 170 152 

NAV 44 616  51 274 51 478 50 911 49 831 

Kultur 38 697  33 711 33 902 33 702 33 702 

Kommunalteknikk 40 242  40 288 40 288 40 318 40 318 

Kommunal forvaltning 12 925  13 306 12 906 12 906 12 906 

Eiendomsforvaltning 81 955  82 728 79 498 77 129 75 146 

Felles utgifter og inntekter -53 838  -37 974 -22 163 -11 760 -1 500 

Sum konsekvensjustert budsjett 1 400 862  1 410 396 1 426 487 1 438 046 1 445 071 

*Inkl. forslag til endringer i økonomisk rapport 2   

 
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 20/111) 
Foreslåtte endringer på drift og investeringer gir følgende økonomisk oversikt for planperioden:  

Økonomiplan

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 2020

Økonomiplan 

2021

Økonomiplan 

2022

Økonomiplan 

2023

Økonomiplan 

2024

Driftsinntekter

1. Rammetilskudd -707 789 -758 359 -763 310 -786 951 -824 951 -857 951

2. Inntekts- og formuesskatt -645 346 -650 003 -706 449 -706 449 -706 449 -706 449

3. Eiendomsskatt 0 -21 500 -40 000 -61 400 -72 150 -72 150

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

5. Andre overføringer og tilskudd fra staten -51 960 -40 016 -18 866 -18 072 -19 175 -20 422

6. Overføringer og tilskudd fra andre -159 492 -142 426 -68 864 -69 771 -69 924 -69 771

7. Brukerbetalinger -64 180 -64 023 -68 667 -68 187 -67 867 -67 867

8. Salgs- og leieinntekter -180 575 -181 047 -183 325 -189 943 -194 932 -204 958

9. Sum driftsinntekter -1 809 772 -1 857 725 -1 849 832 -1 901 123 -1 955 797 -1 999 918

10. Lønnsutgifter 872 789 922 492 926 895 913 713 915 778 916 464

11. Sosiale utgifter 214 866 232 419 233 191 233 369 233 321 233 182

12. Kjøp av varer og tjenester 546 219 552 083 537 588 560 033 587 533 602 118

13. Overføringer og tilskudd til andre 104 150 96 463 88 549 83 528 83 239 81 054

14. Avskrivninger 76 023 102 578 98 945 109 668 119 953 151 152

15. Sum driftsutgifter 1 814 046 1 906 036 1 885 167 1 900 311 1 939 824 1 983 968

16. Brutto driftsresultat 4 274 48 311 35 335 -812 -15 973 -15 950

17. Renteinntekter -19 027 -13 389 -9 850 -10 550 -11 425 -11 950

18. Utbytter -108 0 0 0 0 0

19. Gevinster og tap på finansielle 

omløpsmidler -14 249 -11 927 -4 520 -4 421 -4 238 -4 238

20. Renteutgifter 40 035 35 145 30 146 36 989 46 246 53 887

21. Avdrag på lån 58 345 79 207 88 908 95 868 96 698 118 056

23. Motpost avskrivninger -76 023 -102 578 -98 945 -109 668 -119 953 -151 152

24. Netto driftsresultat -6 752 34 769 41 074 7 406 -8 645 -11 346

25. Overføring til investering 4 038 4 033 3 595 3 595 3 595 3 595

26. Netto avsetninger til eller bruk av 

bundne driftsfond 1 372 9 280 505 -1 912 -5 979 -8 660

27. Netto avsetninger til eller bruk av 

disposisjonsfond -6 846 -23 209 -45 174 -9 089 11 029 16 411

28. Dekning av tidligere års merforbruk -16 686 -24 874 0 0 0 0

29. Sum disponeringer eller dekning av 

netto driftsresultat -18 122 -34 769 -41 074 -7 406 8 645 11 346

Netto driftsresultat i % 0,4 % -1,9 % -2,2 % -0,4 % 0,4 % 0,6 %

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

 
 

4.1 Kommentarer til økonomisk oversikt drift 

Budsjettforslaget forutsetter netto bruk av disposisjonsfond med til sammen 8,4 mill. i 

planperioden, av dette gjelder -21,4 mill. saldering av handlingsplanen.  

 

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

gjennomsnitt 33,7 mill. pr. år i perioden for Eidsvoll. Handlingsplanen legger opp til at resultatet 

vil bli -2,1 % i 2021, 0,0 % i 2022, 0,7 % i 2023 og 0,8 % i 2024. Det vil ikke være rom for store 

overskridelser av virksomhetenes rammer og Eidsvoll må ha kostnadseffektiv tjenesteproduksjon 

i årene framover.  

 

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 tre siste årene 

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

Handlingsplanen legger opp til et investeringsnivå på 2,6 mrd. (inkl. mva.) i løpet av kommende 

fireårsperiode (eks. videreutlån). Dette belaster driftsregnskapet gjennom økte renter og avdrag, 

og andre driftskonsekvenser. Netto lånegjeld øker med 1,6 mrd. i perioden.  

 

Da flere av de store investeringene ikke begynner avskrivningstid før i 2025,  forventes et 

negativt netto driftsresultat i 2025 å ligge på 7,4 mill. hensyntatt foreslått investeringsnivå og 

samme driftsnivå som i 2024.   

 

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 20/111) 

 

 
 

Eidsvoll ligger under TBUs anbefalte nivå for netto driftsresultat, men kurven viser en bedring ut 

over i perioden.  

  

4.2 Utvikling i sentrale finansielle forhold 

 
Utvikling i lånegjeld til investeringer (oppdatert PS 20/111) 
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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 3,7 mrd. i 2024.  

 

Belastning renter og avdrag av lån til investeringer (oppdatert PS 20/111) 

  
 

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. 

Utvikling i fond (oppdatert PS 20/111) 

 

Disposisjonsfondet er en viktig buffer mot uforutsette utgiftsøkninger eller inntektssvikt. I tillegg 

bidrar disposisjonsfondet med løpende avkastning og renteinntekter til å finansiere drift. En 

større reduksjon av fondet vil dermed føre til redusert finansielt handlingsrom og varig 

inntektsbortfall. En vesentlig del av disposisjonsfondet er merkede disposisjonsfond (prioritert til 

egne formål av kommunestyret). Etter ny kommunelov er reglene for bruk av disposisjonsfond at 

midlene kun kan benyttes i driftsbudsjettet.  
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Eidsvolls disposisjonsfond ligger an til å utgjøre 15,5 % av sum driftsinntekter ved utgangen av 

2020. I handlingsplanperioden legges det opp til bruk av fond det første året, tilnærmet balanse 

år to og avsetning til fond de to siste årene, samlet en netto bruk på 6,7 mill. for perioden. 

Disposisjonsfondet vil utgjøre 14,0 % av brutto driftsinntekter ved utgangen av 2024, 3,0 

prosentpoeng under kommunens målsetning på 17 %.  
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5 Endringer i driftsbudsjettet 
 

Felles for alle virksomheter 

 Der ikke annet er kommentert, er lønnsjusteringer økning som følge av lokale 

lønnsforhandlinger høsten 2019 samt økninger som følge av ansiennitet, kompetanse og evt. 

nytilsatte i stillinger. Sentrale lønnsforhandlinger i 2020 kom så sent på året at dette ikke er 

innarbeidet i virksomhetenes rammer, men ligger som en del av sentral lønnspott på Felles 

inntekter og utgifter.  

 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. 

 Eventuelle utgifter knyttet til koronapandemi i 2021 er ikke innarbeidet da disse forutsettes 

finansiert av statlige overføringer. 

 

5.1 Politisk styring og kontroll 

 

Endringer i driften 
 

Politisk ledelse 

  Handlingsplan 2021-2024 

  Endringer ift. handlingsplan 2020-2023 

  2021 2022 2023 2024 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   10 359 9 383 10 359 10 359 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 610 610 610 610 

Ikke konkurranseutsette revisjonen, jf. Finanskomiteen* Utg. økn. 830 830 830 830 

Valg endrede behov Utg. økn. 0 50 0 -926 

Medlemskap/kontingenter endrede behov Utg. økn. 161 161 161 161 

Økning kontrollutvalg/VIKUS/Romerike revisjon Utg. økn. 148 148 148 148 

Økning KS-kontingent 2021 Utg. økn. 15 15 15 15 

      

  

  

Sum konsekvensjustert ramme   12 123 11 197 12 123 11 197 

      
  

  

Ramme HP 2021-2024 Politisk styring og kontroll   12 123 11 197 12 123 11 197 
*Linjen hadde falt ut i rådmannens grunnlagsdokument. 

 
Inngående ramme – tidligere vedtatte tiltak utover i planperioden 

Politisk styring og kontroll 2020 2021 2022 2023 

Ramme 2021 videreført 0 10 359 10 359 10 359 

Ikke valg i 2022   
 

-976   

Ramme HP 2020-2023 0 10 359 9 383 10 359 

 
Lønnsjusteringer 

Økte utgifter til politisk godtgjørelse skyldes flere utvalg. 

 

Konsekvensjusteringer 

 Det er budsjettert leasingutgifter til valgskanner i 2022 og 2024 da leasing påløper selv om 

det ikke er valgår. Det er ikke er valg i 2024.  

 Eidsvoll betaler medlemskap/kontingenter til følgende: Digitale Akershus, Etablerertjenesten, 

FFF og Valgforum, Osloalliansen/Osloregionen, Transparecy international Norge og Ungt 

entreprenørskap. 

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

 KS-kontingenten er økt jf. økning i sats og folketall. 

 

IKS/interkommunale samarbeid 

 Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS – Eidsvolls budsjettandel: 0,26mill. 

 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 1,6 

Økonomiavdeling:  

Regnskap 4 

Kommunal innfordring/e-skatt  2 

Lønn 5,25 

Økonomisjef/budsjett/rapportering/innkjøp 4 

Personalavdelingen 5,0 

Fellestjenesten:  

Innbyggertorg  2,6 

IKT/personvernombud/web 4 

Politisk sekretariat inkl. avdelingsleder og driftsoppgaver 3 

Dokumentsenter  5 

Årsverk konsekvensjustert budsjett 38,5 

 

Sum årsverk inkl. nye tiltak og innsparinger: 41,1.  

 

Frikjøpte stillinger tillitsvalgte 332,5 %, HVO 60 %, turnuslege 100 %, veiledning leger 26,5 %, 

og lærlinger er ikke med i tabellen.  

 

Måltavle  
 

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Mål 
2021 

Periode 
mål 
2024 

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 8,9 9,5 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 

120,5 % 91 % 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 37 050 40 000 50 000 

Mer tilgjengelig informasjon 
til innbyggerne 

Antall følgere 
facebook 

Nytt mål 1 704 3 000 5 000 

  
Attraktiv arbeidsgiver 
med myndiggjorte 
medarbeidere 

Stab yter støtte til 
virksomheter 

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

Antall avholdte kurs 7 17 10 10 

Arbeidsnærvær totalt for 
kommunen 

Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

91,3 % 91,0 % 92,0 % 92,0 % 

Medarbeidertilfredshet totalt 
for kommunen 

Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,3 4,3 4,2 
Nasjonalt 

nivå 

Effektive, 
kompetente 
medarbeidere som 
trives på jobb 

Arbeidsnærvær 
Sentraladministrasjonen 

Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

94,9 % 88,9 % 93,0 % 93,0 % 

Medarbeidertilfredshet 
Sentraladministrasjonen 

Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,4 4,5 4,2 
Nasjonalt 

nivå 
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Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Mål 
2021 

Periode 
mål 
2024 

Økonomi og ressursutnyttelse    Økonomi og ressursutnyttelse 

Holde 
budsjettrammen 

Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -1,2 % -0,3 % 
Mindre 

enn +/- 1 
% 

Mindre enn 
+/- 1 % 

 

 
Endringer i driften 

 

Sentraladministrasjonen 

  Handlingsplan 2021-2024 

  Endringer ift. handlingsplan 2020-2023 

  2021 2022 2023 2024 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   97 221 96 171 96 221 96 221 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 1 470 1 470 1 470 1 470 

Overføring leie lagerplass Sivilforsvaret fra Kommunal 
forvaltning til Sentraladministrasjonen Utg. økn. 100 100 100 100 

Økning leie lagerplass Sivilforsvaret Utg. økn. 50 50 50 50 

17 % stilling ny veiledningsordning leger  Utg. økn. 130 130 130 130 

Nedjustering statlig tilskudd turnusleger Utg. økn. 134 134 134 134 

45,5 % stilling økt behov frikjøp tillitsvalgte  Utg. økn. 297 297 297 297 
Nye regler pensjon lærlinger, jf. ØR1/ØR2 2020 Utg. økn. 807 807 807 807 

Deltakelse IKA Østfold inkl. avvikling statsarkivet Utg. økn. 480 480 480 480 

Raskere gjennomføring av arkivprosjekt - ferdig 2020 Utg. red. -1 000 0 0 0 

Lisenser økt behov Utg. økn. 60 60 60 60 

Nytt anbud KOSTRA-analyser fra 2021 Utg. økn. 200 200 200 200 

Reduserte gebyrinntekter innfordring pga. ny 

inkassolov   100 100 100 100 

Økning miljørettet helsevern, jf. budsjettforslag 
Nannestad Utg. økn. 95 95 95 95 

Økt budsjettbehov DGI Utg. økn. 1 600 8 600 8 600 8 600 

      
  

  

Sum konsekvensjustert ramme   101 744 108 694 108 744 108 744 

      

  

  

Nye tiltak     
  

  
75 % stilling internkontroll personal Utg. økn. 425 425 425 425 

50 % stilling rådgiver eiendomsskatt Utg. økn. 402 402 402 402 

40 % økning kommuneoverlegestilling   Utg. økn. 555 555 555 555 

Vertskommunetilskudd fra Hurdal - kommuneoverlege 
40 % stilling Innt. økn. -555 -555 -555 -555 

100 % stilling innfordring i samarbeid Nes og Hurdal Utg. økn. 804 804 804 804 

Tilskudd fra Nes og Hurdal samarbeid innfordring Innt. økn. -884 -884 -884 -884 

      
  

  

Ramme HP 2021-2024 Sentraladministrasjonen   102 491 109 441 109 491 109 491 

 

Inngående ramme – tidligere vedtatte tiltak utover i planperioden 

Sentraladministrasjonen 2020 2021 2022 2023 

Ramme 2021 videreført   97 221 96 221 96 221 

Arkivprosjekt avsluttet i 2021   

 

-1 000 -1 000 

Ikke beredskapsøvelse i 2022   
 

-50   

Ramme HP 2020-2023   97 221 96 171 96 221 

 

Konsekvensjusteringer 

 Overføring leie lagerplass Sivilforsvaret fra Kommunal forvaltning til sentraladministrasjonen 

slik at utgifter knyttet til beredskap er samlet i sentraladministrasjonen. 

 Økning leie lagerplass Sivilforsvaret inkl. flere års etterslep av indeksregulering. 

 Ny ordning med veiledning av fastleger/allmennleger (LIS3) i spesialistutdanning i 

allmennmedisin. 

 Nedjustering statlig tilskudd turnusleger jf. satser 2020. Tilskuddet har tidligere vært noe 

overbudsjettert. 
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 Økt behov frikjøp tillitsvalgte 45,5 % stilling som følge av flere medlemmer og økt 

oppgavemengde i fagforeningene. 

 Som følge av nye regler opparbeider lærlinger fra 2020 pensjonsrettigheter, jf. ØR1/ØR2 

2020.  

 For å lukke pålegg kan det etableres en depotordning for elektronisk arkivmateriale og 

oppbevaring av papirarkiver i godkjente lokaler hos IKA Østfold. Et IKA er et interkommunalt 

arkivdepot, IKA Østfold er eneste IKA som har kapasitet til å motta arkivmateriell fra Eidsvoll. 

Avtalen med statsarkivet er opphørt da de ikke lenger skal oppbevare kommunenes arkiv. 

Hvis inngåelse av avtale med IKA Østfold kan avtale med Iron Mountain for oppbevaring av 

papirarkiver sies opp, og alt arkivmateriale kan samles på ett sted. 

 Arkivprosjektet som følge av stedlig tilsyn fra Arkivverket ble gjennomført på kortere tid og til 

en lavere utgift enn forutsatt i forrige handlingsplan.  

 Det er behov for nye lisenser knyttet til Komtek eiendomsskatt/Norkart og ProCon infokiosk. 

 Nytt anbud KOSTRA-analyser fra 2021 da eksisterende avtale utløper pr. 31.12.2020 med 

mulighet for opsjon på to år. Avtalen er vurdert og det er konkludert med at kommunen bør 

utlyse ny konkurranse som ivaretar kommunens behov for analyser. 

 På grunn av endringer i lovverk vil kommunen få lavere gebyrinntekter fra innfordring i 

forhold til eksisterende lovverk. Egeninnfordring er lite berørt i forslag til ny lov og flere 

gebyrsatser er satt ned. 

 Økning interkommunalt miljørettet helsevern, jf. budsjettforslag Nannestad. 

 Økt budsjettbehov DGI skyldes i hovedsak Ullensakers uttreden av samarbeidet i løpet av 

2021 og at finansieringsbehovet varierer grunnet bruk av egenkapital. DGI skal revidere 

økonomiplanen i løpet av våren 2021. 

 

Nye tiltak 

 Det digitale personalforvaltningssystemet EveryOne ble innfaset i Eidsvoll kommune i slutten 

av juni 2020. Systemet benyttes til nyansettelser, endringer og sluttmeldinger. 

Kvalitetssikringen er ressurskrevende og er tidligere ikke gitt høy prioritet og har medført 

behov for 75 % stilling internkontroll personal. 

 I budsjettbehandlingen for planperioden 2020-2023 ble rådmannens forslag om 100 % stilling 

rådgiver eiendomsskatt strøket og erstattet med 50 % stilling som skulle ivareta både 

innfordring og eiendomsskatt. Det er gjennomført internutlysninger uten å klare å rekruttere 

til stillingen. Det krever utstrakt kompetanse både for eiendomsskatt og innfordring som gjør 

at å kombinere disse viser seg å være svært krevende. Forlaget er derfor at man rekrutterer i 

100 % stilling eiendomsskatt. Når det gjelder innfordring, søkes dette løst innenfor dagens 

bemanning.  

 40 % økning kommuneoverlegestilling skal dekke Hurdals behov for kommuneoverlege og 

finansieres gjennom vertskommunetilskudd, jf. vedtak i KS sak 94/20. 

 100 % stilling innfordring i samarbeid Nes og Hurdal finansiert med vertskommunetilskudd. 

Det vises for øvrig til egen sak i kommunestyret i desember 2020.  

 

IKS/interkommunale samarbeid 

 DGI – Eidsvolls budsjettandel: 37,8 mill. 

 Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) – Eidsvolls budsjettandel: 1,72 mill. 

 Miljørettet helsevern (Nannestad) – Eidsvolls budsjettandel: 0,53 mill. 
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5.3 Barnehage 

Eidsvoll har seks kommunale og 13 ikke-kommunale barnehager. Pr. 15.12.2019 var det 489 

barn i kommunale barnehager og 908 barn i ikke-kommunale barnehager. Virksomheten er eier 

og driver 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. Virksomheten driver også kompetanseutvikling felles for kommunale og private 

barnehager for ulike ansattgrupper på ulike nivå.  

 

Barnehage 
  

Årsverk 
Barn hele 

plasser 2021 

Ankertunet barnehage 15,7 64 

Bønsmoen barnehage 34,8  148 

Råholtbråtan barnehage 30,5 116 

Brensmork barnehage 14,3 59 

Stensby barnehage 13,5 53 

Vilberg barnehage 17,3 74 

Årsverk spesialpedagoger førskolebarn* 11   

Årsverk assistent – barn med spesielle behov 10,5   

Virksomhetsleder, barnehagemyndighet og 

minoritetsspråklig veileder 
4,0 

  

Årsverk konsekvensjustert budsjett 151,6   

*Midlene kan bli benyttet til refusjon av lønn til spesialpedagogisk hjelp i private barnehager. 

 

Sum årsverk kommunale barnehager 2021 inkl. nye tiltak og innsparinger: 151,6. 

 

 

 Måltavle 

 
Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Mål 
2021 

Periodemål 
2024 

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 4,46 4,5 4,6 

Barnehagene har 
ledere med god 
lederkompetanse  

Andel av styrere som har 
relevant videreutdanning  
Kommunale barnehager: 
Private barnehager:  

Barnehagenes 
rapportering pr. 
15.12 

  
 

100 % 
72 % 

 
100% 
80 % 

 
100% 
80 % 

Barnehagene har 
kvalifisert bemanning 

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

Barnehagenes 
rapportering pr. 
15.12. 

 
 

84 %       
73 % 

 
 

92 % 
85 % 

 
 

92 %                                                        
85 % 

 
 

95 %                                                         
90 % 

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

Barnehagenes 
rapportering pr. 
15.12. 

 
 
 
                    

70 %               
29 % 

 
 
 
 

65 % 
30 % 

     
 
 
                               

75 %                   
30 % 

 
 
 
                                               

80 %                                         
35 % 

Barnehagene har 
tilstrekkelig 
bemanning 

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

Barnehagenes 
rapportering i 
BASIL pr. 15.12. 

 
 
 

6,0                                      
6,2 

 
 
 

6,0 
6,0 

 
                                                                
 

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 

God helse i 
befolkningen og små 

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

SSB-statistikk 92,8 % 92,3 % 92 % 92 % 
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Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Mål 
2021 

Periodemål 
2024 

redusere sosiale 
forskjeller 

sosiale forskjeller Andel av minoritetsspråklige 
barn som går i barnehage  

SSB-statistikk 78,2 % 79,2 % 85 % 90 % 

Andel av barnehagebarn som 
har vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp  

Barnehagenes 
rapportering pr. 
15.12. 

3,6 % 4 % 4 % 3,5 % 

Andel av ansatte av 
grunnbemanningen i 
barnehagene som er menn 

Barnehagenes 
rapportering pr. 
15.12. 

8 % 8,2 % 9 % 10 % 

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

   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 % 89,7 % 91 % 92 % 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,4 4,4 4,4 % 
Nasjonalt 

nivå 

Økonomi og ressursutnyttelse    Økonomi og ressursutnyttelse 

Holde budsjettrammen Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -0,3 % 0 % 
Mindre 

enn +/- 1 
% 

Mindre enn 
+/- 1 % 

 

 
Endringer i driften 

 

Barnehage 

  Handlingsplan 2021-2024 

  Endringer ift. handlingsplan 2020-2023 

  2021 2022 2023 2024 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   228 626 228 377 228 377 228 377 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 1 435 1 435 1 435 1 435 

Økt behov barn spesielle behov, jf. ØR2 (inkl. 280 % 
stilling kommunale barnehager) Utg. økn. 2 718 2 718 2 718 2 718 

Økt tilskudd som følge av endrede satser og økt antall 
barn Utg. økn. 550 300 50 50 

Økt behov søskenmoderasjon, jf. ØR2 Utg. økn. 200 200 200 200 

Redusert foreldrebetaling aug./sept./okt./nov. Innt. red. 182 182 182 182 

Redusert matbetaling aug./sept./okt./nov. Innt. red. 24 24 24 24 

Redusert matutgifter aug./sept./okt./nov. Utg. red.  -24 -24 -24 -24 

Justering ny sats foreldrebetaling og korrigering for 
feil i 2020 Innt. red. 677 890 890 890 

Netto redusert behov gjestebarn, jf. ØR2 Utg. red.  -500 -500 -500 -500 

      
  

  

Sum konsekvensjustert ramme   233 887 233 601 233 351 233 351 

      

  

  

Nye tiltak     

  

  

Nye faner jf. møte i HOKF Utg. økn. 140 0 0 0 

      

Endring kommunestyrevedtak PS 20/111      

PS 20/111 Ikke avsette midler nye faner Utg. red.  -140    

      
  

  

Ramme HP 2021-2024 Barnehage   233 887 233 601 233 351 233 351 

 

Inngående ramme – tidligere vedtatte tiltak utover i planperioden 

Barnehage 2020 2021 2022 2023 

Ramme 2021 videreført   228 626 228 626 228 626 

Hele Råholtbråtan barnehage tas i bruk fra høsten 2021   
 

-49 -49 

Reduserte driftsutgifter effekt private barnehage., jf. 
finanskomiteen fra 2022 0 0 -200 -200 

Ramme HP 2020-2023 0 228 626 228 377 228 377 
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Lønnsjusteringer 

Lønnsjusteringer omfatter i tillegg til lønnsvekst korrigering av stillinger som følge av 

barnesammensetningen i den enkelte kommunale barnehage. 

 

Konsekvensjusteringer 

 Det er en økning i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og/eller vedtak om 

tilrettelegging. Det er også en økning av antall barn med vedtak av stort omfang. Både 

spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging er lovpålagte tjenester og gjelder barn i både 

kommunale og private barnehager.  

 Tilskuddssatsene til private barnehager har økt som følge av lønnsøkning, helårsvirkning av 

pedagognorm og norm for grunnbemanning i de kommunale barnehagene. Samtidig har 

regjeringen foreslått en reduksjon av pensjonstillegget fra 13 % til 11 % for kjedebarnehager 

og en reduksjon fra 13 % til 12 % i 2022 og dernest fra 12 % til 11 % i 2023 for 

enkeltstående barnehager. Budsjettforslaget forutsetter sum tilskudd til private barnehager 

på 138,1 mill. gitt at forslag til statsbudsjett blir vedtatt. For kapitaltilskudd er 2020-satser 

benyttet da nye satser for kapitalskudd ikke er kjent. 

 I følge Lov om barnehager har barn som fyller ett år rett til plass innen utgangen av måneden 

de fyller 1 år. Konsekvensen av dette er manglende foreldrebetaling for plasser som står 

ubenyttet fra 1. august og inntil ettåringene starter. Tilsvarende gjelder også for betaling for 

kost.  

 Justering ny sats foreldrebetaling og korrigering for feil i 2020 skyldes dels regjeringens 

forslag til ny nasjonal maksimalsats, dels korreksjon av tidligere feil og dels at behovet for å 

ta i bruk nye plasser på Råholtbråtan har vært noe annerledes enn først forventet. 

 Reduksjon i netto utgifter til gjestebarn skyldes dels at færre Eidsvollbarn har plass i andre 

kommuner og dels at flere barn fra andre kommuner har plass i Eidsvoll. 

 

Nye tiltak/innsparingstiltak/strategiske endringer 

 Råholtbråtan og Vilberg barnehager har behov for nye faner. 
 

Driftskonsekvenser investeringer 
Driftskonsekvenser av økt 
barnetall 

2022 2023 2024 

Langset barnehage  3/4 avdeling fra høsten 3/4 avdeling hele året 

Vilberg barnehage  1 avdeling fra høsten 1 avdeling hele året 
1 avdeling fra høsten 

Barnehage i Ås-området   1 avdeling fra høsten 

Ankertunet barnehage   1 avdeling fra høsten 

En avdeling utgjør 12 små barn eller 18 store – eller en kombinasjon av disse. 
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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 3 262 inkl. Steinerskolen. I voksenopplæringen er det 80 elever. 

 

Skole Årsverk skole 
Årsverk 

SFO 

Antall 

elever 

Gjennomsnittlig 

gruppestørrelse* 

Administrasjon/Felles 9,4** 
 

    

Dal skole 44,3 6,1 436 19,9 

Råholt skole 39,0 6,7 411 20,1 

Eidsvoll verk skole 24,6 3,5 231 14,7 

Bønsmoen skole 38,1 6,7 323 17,8 

Vilberg skole 38,0 6,2 346 16,1 

Ås skole 32,6 4,7 303 15,9 

Langset skole 21,2 3,0 151 14,9 

Feiring skole 15,0 2,2 118 13,2 

Råholt ungdomsskole 67,2 
 

518 13,4 

Vilberg ungdomsskole 50,5 
 

365 14,4 

Årsverk konsekvensjustert 
budsjett 

379,9 39,0   
 

*Gjennomsnittlig gruppestørrelse er antall elever delt på undervisningsårsverk og er ikke reelle størrelser på klassene.   
** Hele årsverksressursen knyttet til tidligere innføringsklasser er ikke fordelt ut på skolene ennå. 

 

Sum årsverk 2021 inkl. nye tiltak, innsparinger og PS 20/111: 420,9. 

 

 

Måltavle 
 
Strategiske 
utfordringer 

Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2018 Resultat 2019 Mål 2021 
Periodemål 
2024 

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, lesing på 
norsk og engelsk, 
5. 8. og 9. trinn.  
Andel elever på 
mestringsnivå (2,3 
b.tr.) og (3,4,5 
u.tr.) i % 

Resultat 
nasjonale 
prøver 

Se vedlegg Se vedlegg Nasjonalt nivå Nasjonalt nivå 

Andel elever med 
spesialunder-
visning inkl. 
private skoler 

Rapporter fra 
fagsystem/ 
KOSTRA 

8,7 % 9,1 % 8,0 % 7,0 % 

Gjennomsnittlig 
grunnskolepoeng 

KOSTRA 39,1 39,1 40 41 

Elever som er 
motiverte for 
læring 

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

Elevundersøkelsen 
7. og 10. trinn 

Resultat elev-
undersøkelsen 

Se vedlegg Se vedlegg Nasjonalt nivå Nasjonalt nivå 

Elever som trives 
på skolen 

Ledere og 
medarbeidere 
som vektlegger 
positivt 
læringsmiljø  

Elevundersøkelsen 
7. og 10. trinn 

Resultat elev-
undersøkelsen 

Se vedlegg Se vedlegg Nasjonalt nivå Nasjonalt nivå 

Lav forekomst av 
mobbing 

Ledere og 
medarbeidere 
som vektlegger 
arbeid mot 
mobbing 

Elevundersøkelsen 
7. og 10. trinn 

Resultat elev-
undersøkelsen 

Se vedlegg Se vedlegg Nasjonalt nivå Nasjonalt nivå 
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Strategiske 
utfordringer 

Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2018 Resultat 2019 Mål 2021 
Periodemål 
2024 

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 

93,0 % 92,7 % 93,0 % 93,0 % 

Medarbeider-
tilfredshet 

Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,2 4,2 4,2 Nasjonalt nivå 

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

Skoleporten/ 
GSI-telling 

92,6 % 90,9 % 93,5 % 94,0 % 

Økonomi og ressursutnyttelse 

Holde 
budsjettrammen 

Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

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

1 % 
Mindre enn +/- 

1 % 

 
 

Endringer i driften 
 

Skole 

  Handlingsplan 2021-2024 

  Endringer ift. handlingsplan 2020-2023 

  2021 2022 2023 2024 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   301 747 303 201 303 036 303 036 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 855 855 855 855 

150 % lærer og 60 % assistent ny klasse RUSK ØR1 
2020 Utg. økn. 1 500 1 500 1 500 1 500 

200 % lærer ny klasse VUSK ØR1 2020  Utg. økn. 1 500 1 500 1 500 1 500 

Tilbakeført forventet reduksjon 200 % lærer jf. 

lærernorm etter ny GSI-telling Utg. økn. 1 289 1 289 1 289 1 289 
367 % stilling assistent og lærere Råholt skole, jf. 
ØR1 og ØR2 Utg. økn. 2 240 2 240 2 240 2 240 

50 % assistent Bønsmoen ressurssenter, nye elever 
ØR1 2020 Utg. økn. 252 252 252 252 

Moderasjonsordninger SFO, jf. statsbudsjettet Utg. økn. 636 636 636 636 

Økt behov leasing digitale læremidler Utg. økn. 276 368 1 094 2 060 

SFO-inntekter 2021-nivå videreført hele perioden Innt. red. -2 53 218 218 

      
  

  

Sum konsekvensjustert ramme   310 293 311 894 312 620 313 586 

      
  

  

Nye tiltak     
  

  

Nye skolefaner Utg. økn. 280 0 0 0 

100 % stilling skolefaglig rådgiver fremskyndet fra 
2022 Utg. økn. 400 

  
  

      
  

  

Innsparingstiltak     
  

  

Reduksjon assistenter - 2 stillinger i 4 års perioden Utg. red. -300 -600 -900 -1 200 

SFO innføring søskenmoderasjon 30 % Innt. red. 434 434 434 434 

SFO økte inntekter Innt. økn. -999 -999 -999 -999 

      

Endring kommunestyrevedtak PS 20/111         

PS 20/111 Fordele kostnad til faner over planperioden Utg. red.  -280 0 0 0 

PS 20/111 Nye skolefaner Utg. økn.  70 70 70 70 

PS 20/111 Læringsmiljøarbeidere - barneskole Utg. økn.  700 1 400 1 400 1 400 

      
  

  

Ramme HP 2021-2024 Skole   310 597 312 198 312 624 313 290 
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Inngående ramme – tidligere vedtatte tiltak utover i planperioden 

Skole 2020 2021 2022 2023 

Ramme 2021 videreført 0 301 747 301 747 301 747 

Økt SFO-betaling   
 

-55 -220 

Utskifting IKT-utstyr skoler overgang til leasing   
 

709 709 

Pedagogisk rådgiverstilling 0 0 800 800 

Ramme HP 2020-2023 0 301 747 303 201 303 036 

 
Konsekvensjusteringer 

 Nye klasser på Vilberg ungdomsskole (VUSK) og Råholt ungdomsskole (RUSK) er videreført 

fra 2020. 

 Tidligere vedtatt innsparingstiltak i HP2020-2023 knyttet til lærernorm kunne ikke 

gjennomføres pga. elevtallsutvikling, jf. økonomisk rapportering 2020. 

 Økt behov på Råholt skole for lærerstillinger som følge av å oppfylle krav til minimum 

lærernorm, elever med vedtak om spesialundervisning og norm for bemanning SFO som følge 

av flere barn er videreført fra 2020. 

 Økt behov som følge av elever med vedtak om spesialundervisning på Bønsmoen 

ressurssenter er videreført fra 2020. 

 Videreføring av redusert foreldrebetaling for barn på SFO på 3. og 4. trinn samt gratis for 

barn med særskilte behov på 5. – 7. trinn. 

 Over en femårsperiode innføres det 1:1 læringsbrett/PC til elever som følge av krav til digitale 

ferdigheter og nye arbeidsformer. Skole er i 2021 i år tre av innføringen. 

 SFO-satsen er økt jf. vedtak om SFO-inntekter i PS 95/19 og forventet barnetall. Satsen 

utgjør etter justeringen kr. 30 500,- (27 170,-) for hel plass og kr. 20 400,- (18 240,-) for 

halv plass. 

 

Nye tiltak/innsparingstiltak/strategiske endringer 

 Nye faner på Vilberg barneskole, Ås barneskole, Feiring skole og Vilberg ungdomsskole som 

har svært gamle skolefaner.  

 Som følge av svake læringsresultater over tid og for å styrke skolenes arbeid med 

læringsmiljøet og læringsutbytte, ønskes skolefaglig rådgiver fremskyndet fra 2022 til 2021. 

 Redusere bruk av assistenter med 200 % stilling over fire år som følge av større lærertetthet. 

 Foreldrebetaling på SFO økes med høyere sats for både hel og halv plass. SFO økt sats - hel 

plass kr. 31 700,- og halv plass kr. 22 800,-. Dette er en ytterligere økning ut over korrigert 

sats i konsekvensjustert ramme. Det foreslås samtidig å øke søskenmoderasjon på SFO fra 15 

% til 30 % som kompensasjon for økte priser. 

 

IKS/Interkommunale samarbeid 

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

gjennom statlige tilskudd.  

 

Driftskonsekvenser investeringer 

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

utgifter. 

 
Driftskonsekvenser økt elevtall/nye klasser 
(tall i 1000) 

2021 2022 2023 2024 

Bønsmoen         2 125         3 625         5 125        6 625  

Vilberg skole            625         2 125         3 625        5 125  

Vilberg ungdomsskole            625         2 125         3 625        5 125  

Råholt Ungdomsskole            625         2 125         3 625       3 625  

Sum   4 000      10 000    16 000      20 500  

 

Det er usikkerhet knyttet til nye klasser i 2021 og de er dermed ikke lagt inn som 

konsekvensjusteringer. Ut fra prognosene vil det kunne bli behov for ovenstående økninger i 

økonomisk rapport 1 eller 2. 
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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), barnevern og utekontakter. 

 
Familiens hus Årsverk Antall pr. oktober 2020 

Barnevern 
Antall nye meldinger fra 1.1.2020-1.10.2020 
Hvorav: 

- antall meldinger konkludert med henleggelse 
- antall meldinger konkludert med undersøkelse 

Antall meldinger i aktiv sak fra 1.1.2020-1.10.2020 

Hvorav:  
- antall meldinger i pågående undersøkelse                   
- antall meldinger henlagt pga. aktiv tiltakssak             

Totalt antall meldinger 
Barn under omsorg 
Andel barn med hjelpetiltak 

27,0  
237 
 
64 
173 
226 

 
84 
142 

463 
61 
171 

PP-tjenesten 10,0 624 aktive saker 

Helsestasjonen 20,0 270 fødte barn pr. årskull 

Virksomhetsleder, psykolog, advokat, utekontakter, 
tjenestestab 

7,6  

Årsverk konsekvensjustert budsjett 64,6  

 
Sum årsverk 2021 inkl. nye tiltak og innsparingstiltak: 68,2.  
 

 

Måltavle 
 

Strategiske utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2018 
Resultat 

2019 

Mål Periodemål 

2021 2024 

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 

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

Overholde frister 
barnevern          
- Tiltaksplan 
- Omsorgsplan 

Halvårsrapport 
fylkesmannen/ 
KOSTRA 

 
 

99,2 % 
100,0 % 

 
 

78 % 
95 % 

 
 

100 % 
100 % 

 
 

100 % 
100 % 

Overholde krav 
barnevern              
 - Oppfølgings-
besøk fosterhjem 
- Tilsynsbesøk 
fosterhjem 

Halvårsrapport 
fylkesmannen/ 
KOSTRA 

 
 

97,0 % 
 

100 % 

 
 

99 % 
 

100 % 

 
 

100 % 
 

100 % 

 
 

100 %  
 

100 % 

Antall barn med 
akuttvedtak pr. 1 
000 barn i 
befolkningen 

KOSTRA/Bufdirs 
kommunemonitor 

2,7 1,8 

1,3  
(lands-

gjennom-
snitt) 

1,3 

Brukertilfredshet 
måles i 2018 

Brukerundersøkels
er barnevern 

4,5 
Ikke målt, 

neste 
2021 

Over lands-
gjennom-

snittet 

 Over lands-
gjennomsnitt 

Brukerundersøkels
er helse-
stasjonstjenesten 

5,4 
Ikke målt, 

neste 
2021 

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 

30,4 % 40 % 100 %  100 % 

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

Manuell telling av 
innmeldte saker 

14 15 12 12  
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Strategiske utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2018 
Resultat 

2019 

Mål Periodemål 

2021 2024 

Fremme god helse i 
befolkningen og redusere 
sosiale forskjeller 

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

Helsestasjon: 
Prosentandel 
gjennomførte 2-
årskonsul-tasjoner          

Telling i fagsystem/ 
KOSTRA 

Nytt mål 91,5 % 100 % 100 % 

Skolehelse-
tjeneste: 
Prosentandel 
gjennomførte 1. 
klasse-
konsultasjoner 

Telling i 
fagsystem/KOSTRA 

Nytt mål 80,2 % 100 % 100 % 

Helsestasjon: Tilby 
barselbesøk av 
jordmor etter 
hjemkomst til alle 
fødende 

Telling i 
fagsystem/KOSTRA 

100 % 67,4 % 100 % 100 % 

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

   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 

90,2 % 93,8 % 93,0 % 93,0 % 

Medarbeider-
tilfredshet 

Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,3 4,2 4,2 Nasjonalt nivå 

Økonomi og ressursutnyttelse    Økonomi og ressursutnyttelse 

Holde budsjettrammen Budsjettavvik 

%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -0,60 % -1,7 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
Mindre enn +/- 

1 % 

Overholde budsjett 
kjøpevikarer 

Økonomisystem 0,0 % 11,8 % 0,0 % 0,0 % 

 

 
Endringer i driften 

 

Familiens hus 

  Handlingsplan 2021-2024 

  Endringer ift. handlingsplan 2020-2023 

  2021 2022 2023 2024 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   91 092 85 028 83 108 83 108 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 744 744 744 744 

200 % stilling barnevern videreført ØR1 2020  Utg. økn. 1 474 1 474 1 474 1 474 
Behov advokat ut over 60 % stilling, jf. regnskap 2019 Utg. økn. 388 388 388 388 

20 % helsesykepleierstilling ny videregående skole i 
Feiring Utg. økn. 165 165 165 165 

Endret behov barnevern - barn, tiltak og satser Utg. endr. -3 014 -1 081 412 -2 734 
Ettervern utvides 23-25 år - 50 % av barna fortsetter Utg. økn. 0 316 316 633 

Økt behov IKT dockingstasjoner, leasing, lisenser Utg. økn. 205 139 139 139 

Økt behov fengselshelsetjenesten 

/praksiskompensasjon Utg. økn. 113 113 113 113 

Reduksjon/avvikling tilskudd helsestasjon videregående 
skole Utg. økn. 18 338 338 338 

Tilskudd stillinger barnevern 7,5 årsverk Innt. økn. -466 -466 -466 -466 

100 % stilling tilsyn under samvær Utg. økn. 677 677 677 677 
Tilsyn under samvær reduksjon kjøp av tjenester Utg. red. -677 -677 -677 -677 

Utekontakter lisenser IKT-system inkl. implementering 
og opplæring Utg. økn. 0 89 24 24 

Utekontakter økt behov drift etc. Utg. økn. 207 207 207 207 

Økte refusjonsinntekter jordmor   -100 -100 -100 -100 

      

  

  

Sum konsekvensjustert ramme   90 825 87 353 86 862 84 032 

      
  

  

Nye tiltak     
  

  

100 % stilling familieveileder - fosterhjem og biologiske 

foreldre Utg. økn. 369 737 737 737 

100 % stilling jordmor etter prosjektstilling Utg. økn. 402 804 804 804 
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Familiens hus 

  Handlingsplan 2021-2024 

  Endringer ift. handlingsplan 2020-2023 

  2021 2022 2023 2024 

Refusjon jordmortjenester Hurdal 15 % stilling Innt. økn. -120 0 0 0 

      
  

  

Innsparingstiltak     
  

  
Avvikle kjøp av juridiske tjenester, jf. regnskap 2019 Utg. red. -388 -388 -388 -388 

Advokat økt fra 60 % til 100 % stilling Utg. økn. 347 347 347 347 

      

  

  

Ramme HP 2020-2023 Familiens hus   91 435 88 853 88 362 85 532 

 
Inngående ramme – tidligere vedtatte tiltak utover i planperioden 

Familiens hus 2020 2021 2022 2023 

Ramme 2021 videreført 0 91 092 91 092 91 092 

Skolehelsetjeneste 100 % stilling 0 0 0 697 

Endring barn og satser barnevern HP20-23   
 

-2 793 -5 409 

Endring barn og satser barnevern HP19-22     -3 272 -3 272 

Ramme HP 2020-2023 0 91 092 85 028 83 108 

 
Konsekvensjusteringer  

 200 % stilling barnevern vedtatt i økonomisk rapport 1 2020 videreføres.  

 Kjøp av juridiske tjenester ut over midler til 60 % stilling advokat. Merbehovet i regnskapet i 

2019 er videreført da regnskapet i 2020 ikke er avsluttet.  

 20 % økning helsesykepleierstilling på grunn av nystartet videregående skole i Feiring.  

 Ettervern utvides fra 23-25 år iht. lovendring. Beregningen forutsetter at 50 % av 

eksisterende klienter ønsker å fortsette under barnevernets omsorg mellom 23 og 25 år.  

 Utgifter på barnevern er justert iht. antall barn, tiltak og satser pr. september 2020. Det er 

budsjettert med 66 barn plassert i fosterhjem. I tillegg er det 14 barn på institusjon og fire 

ungdommer på ettervern/botiltak. Hovedårsaken til nedgangen i utgifter i perioden skyldes 

arbeid med å etablere hybeltiltak med oppfølging i stedet for institusjonsplasser for barn på 

ettervern. 

 Økt behov IKT som følge av nye dockingstasjoner, leasing og lisenser. Det er behov for mer 

fleksible løsninger og tilleggsfunksjoner i fagsystemene er kostnadsbelagt.  

 Økt behov fengselshelsetjenesten pga. reduksjon av statlige tilskudd/endret 

finansieringsmåte og økt praksiskompensasjon. 

 Reduksjon/avvikling tilskudd helsestasjon videregående skole, kun avtale om 

fylkeskommunalt tilskudd ut 2021. 

 Økning i tilskudd stillinger barnevern 7,5 årsverk. Dette er et tiltak som det er knyttet stor 

usikkerhet til etter ny barnevernreform i 2022 når kommunen skal overta en større del av 

ansvaret for barnevern fra staten. 

 Det har i 2020 vært en 50 % prosjektstilling øremerket tilsyn under samvær. For å kunne 

ivareta økt behov for tilsyn under samvær og beskyttet tilsyn etter lov om barn og foreldre 

etableres 100 % stilling. Stillingen finansieres gjennom redusert kjøp av disse tjenestene.   

 Utekontaktene har behov for midler til drift og turnustillegg. 

 Økte refusjoner jordmor som følge av økt aktivitet innenfor tjenesten.   

 

Nye tiltak 

 100 % stilling barnevern som familieveileder fosterhjem og biologiske foreldre pga. lovpålagte 

oppgaver jf. bvl. § 4-16. Stillingsinnehaver skal i hovedsak veilede fosterforeldre for å 

forhindre utilsiktede flyttinger fra fosterhjem, samt veilede foreldre for å kunne bli rustet til å 

få tilbake omsorgen for sine barn hvor dette er mulig.   
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 100 % stilling jordmor for å dekke økt behov opp mot lovpålagte oppgaver og behov hos de 

gravide. Nåværende stillinger dekker ikke etterspørsel av tjenester sett opp mot kommunens 

innbyggerantall.  

 Refusjon jordmortjenester Hurdal 15 % stilling. 

 

Innsparingstiltak 

 Advokat økes fra 60 % til 100 % stilling. Økning av advokatstilling er billigere enn å kjøpe 

juridiske tjenester. Budsjettposten kjøp av juridiske tjenester reduseres med 

konsekvensjustert merbehov, jf. regnskap 2019. 

 

IKS/interkommunale samarbeid 

 Døgnåpen barnevernvakt – Eidsvolls budsjettandel: 1,3 mill. 

 Romerike krisesenter – Eidsvolls budsjettandel: 2 mill. 

 
Barnevernreform 2022 

 Kommunen får fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem, og økte kommunale 

egenandeler for bruk av spesialiserte hjelpetiltak, spesialiserte fosterhjem, institusjon og 
akuttiltak. 

 Kommunen får et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjemmet. 

 Krav om årlig rapportering om barnevernet til kommunestyret. 
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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  
 

1 484 pasienter fysio/ergo 

Ca. 1 300 besøkende Gladbakk  
Flere tusen deltakere på tiltak/møteplasser i regi av 
Frivilligsentralen 
6 134 utleverte/innleverte hjelpemidler 

Aktivitet og bistand 
- 8 boliger 

- BOA 

- Oppmuntringslønn/VTA 

- Fritidstilbud Myldreklubben 

93,5 

 

45 brukere i bemannede boliger  

32 brukere BOA  
18 brukere allgruppa BOA 

20 brukere med oppmuntringslønn 

47 VTA plasser  

Ca. 30 brukere Myldreklubben 

Avlastning (inkl. botilbud) 
- Fagerhøy  

- Frankens bolig 

  

37,8 
 

18 brukere fordelt på 10 rom 
34 i private hjem 
3 i privat institusjon 
9 beboere Fagerhøy/Frankens 

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

- Solsiden aktivitetssenter/ brukerstyrt  

       senter 
- Mestringstilbud 

16,1  

 

Ca. 530 pasienter rus/psyk  
Ca. 1 150 besøk brukerstyrt Solsiden  
52 deltakere aktivitetsgrupper Solsiden (enkeltvedtak)  

47 deltakere mestringstilbud  
Ambulerende miljøarbeid 

38,8  

Ca. 210 brukere 

- Bolig Gruehagan psykisk helse 20 beboere i bemannet bolig  

Koordinerende enhet, vurderingsteam og 
virksomhetsleder 

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

Sum årsverk konsekvensjustert ramme 221,2    

 

Sum årsverk 2021 inkl. nye tiltak og innsparingstiltak: 221,7. 
 
 

Måltavle 
 

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Mål 
2021 

Periodemål 
2024 

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 14 19  18 20 

Antall selvhjelpsgrupper Manuell telling 4  3 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 133  155 
184 

deltakere/
19 kurs 

214 
deltakere/ 

22 kurs 

Antall brukere fulgt opp av 
hverdagsrehabiliteringsteam 

Statistikk fagsystem    51 60 100 

Antall brukere psykisk 
helsetilbud på Friskliv- og 
mestringssenteret* 

Statistikk fagsystem     180 200 

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

Statistikk fagsystem 26  21 24 24 
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Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Mål 
2021 

Periodemål 
2024 

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

Statistikk fagsystem 126  449 400 450 

Antall brukere, tidlig 
intervensjon, i samarbeid med 
politi 

Statistikk fagsystem    2 10 10 

Antall brukere i samarbeid med 
NAV ungdomsteam 

Statistikk fagsystem 55  52 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 -  4,7 4,7 4,7 

Fremme god helse i 
befolkningen og 
redusere sosiale 
forskjeller 

Meningsfylt arbeids- 
og aktivitetstilbud 
for mennesker med 
funksjonshemming 

Antall plasser arbeids- og 
aktivitetstilbud 

Manuell telling 108  119 118 123 

Antall besøkende 
Myldreklubben 

Manuell telling    30 28 32 

Antall deltakere gatefotball for 
rusavhengige 

Statistikk fagsystem   13  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 

91,0 % 91,1 %  91,5 % 92,0 % 

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 

Nytt mål  85,9 % 91,0 % 92,0 % 

Andel årsverk med 
høyskoleutdanning 

Årsverk 
høyskole/alle faste 
årsverk 

Nytt mål  31 % 35,0 % 35,0 % 

Andel ufrivillig deltid 

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

Nytt mål 13,7 % 
Under 10 

% 
Under 10 % 

Økonomi og ressursutnyttelse    Økonomi og ressursutnyttelse 

Holde 
budsjettrammen 

Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -1,9 % 1,3 %  
Mindre 

enn +/- 1 
% 

Mindre enn 
+/- 1 % 

 

 
Endringer i driften 

 

Helse og bistand 

  Handlingsplan 2021-2024 

  Endringer ift. handlingsplan 2020-2023 

  2021 2022 2023 2024 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   181 089 181 089 181 089 181 089 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 2 273 2 273 2 273 2 273 

200 % bemanning hybelhuset Fagerhøy etter flytting 
av brukere/personale til Dal omsorgsbolig Utg. økn. 0 750 1 500 1 500 

30 % stilling helsefagarbeider bolig/BOA økt 
brukerbehov Utg. økn. 237 237 237 237 

Redusert ref. ressurskrevende tjeneste, brukere i 
spesialisthelsetjeneste og ny leverandør Innt. red. 2 127 2 127 2 127 2 127 
Økt innslagspunkt refusjon ressurskrevende tjenester Innt. red. 1 173 1 173 1 173 1 173 

Økt behov ferievikarer - endrede brukerbehov Utg. økn. 500 500 500 500 

Kilometergodtgjøring støttekontakter Utg. økn. 260 260 260 260 

Økt behov forbruksmateriell/drift Utg. økn. 144 124 124 124 

Selvstendige fysioterapeuter. Årlig økning sentrale 
forhandlinger 1,5 % Utg. økn. 120 120 120 120 

Økning antall barn med vedtak om privatavlastning Utg. økn. 268 268 0 0 

Etablering og utbedring av trådløst nettverk  Utg. økn. 176 0 0 0 
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Helse og bistand 

  Handlingsplan 2021-2024 

  Endringer ift. handlingsplan 2020-2023 

  2021 2022 2023 2024 

Innkjøp nye nettbrett, erstatning av de gamle Utg. økn. 132 0 0 0 

Pleksiglass kjøkken, gjerde og inventar i boliger Utg. økn. 90 0 0 0 
Drift DIPS/overføring av faste tillegg GAT/UBW Utg. økn. 72 33 33 33 

Erkjentlighetsgaver/gaver Utg. økn. 50 50 50 50 

Minibuss Solsiden selges, leasing av ny bil Utg. økn. 0 41 41 41 

      
  

  

Driftskonsekvenser investeringer     
  

  

Utsettelse oppstart 100 % boligleder ny bolig 
funksjonshemmede Utg. red. -678 0 0 0 

Økt bemanning avlastning Fagerhøy som følge av 
utvidelse 6 plasser Utg. økn. 0 0 4 500 4 500 

      

  

  

Sum konsekvensjustert ramme   188 035 189 045 194 027 194 027 

      
  

  

Nye tiltak     
  

  

50 % stilling ergoterapeut barn Utg. økn. 365 365 365 365 

Inngåelse av nye partnerskapsavtaler Utg. økn. 30 30 30 30 

Kompetansetiltak Utg. økn. 100 100 100 100 

      
  

  

Innsparingstiltak     
  

  

Innføring av betaling fritidstilbud Myldreklubben Innt. økn. -25 -25 -25 -25 

      
Endring kommunestyrevedtak PS 20/111      

PS 20/111 Ikke betaling for fritidstilbudet i 
Myldreklubben 

Innt. red. 25 25 25 25 

PS 20/111 Utsatt investering Fagerhøy - ikke økt 

bemanning 

Utg. red. 0 0 -4 500 -4 500 

PS 20/111 Utsatt investering Fagerhøy - kjøp av 

plasser 

Utg. økn. 0 0 3 000 4 500 

      
  

  

Ramme HP 2021-2024 Helse og bistand   188 530 189 540 193 022 194 522 

 
Inngående ramme – tidligere vedtatte tiltak utover i planperioden 

Helse og bistand 2020 2021 2022 2023 

Ramme 2021 videreført 0 181 089 181 089 181 089 

    
  

  

Ramme HP 2020-2023 0 181 089 181 089 181 089 

 
Lønnsjusteringer  

 Lønnsjusteringer inkluderer også økning av faste tillegg på 1,4 mill. med tillegg av sosiale 

utgifter. Det har ikke vært innarbeidet faste tillegg og helligdagsgodtgjørelse på alle ansatte, 

hovedsakelig i nye avdelinger.   

 

Justeringer innenfor egen ramme 

 Effektiviseringstiltak og innsparinger i flere avdelinger er overført til økte brukerbehov og 

stillinger i andre avdelinger tilsvarende 1,5 mill. Innsparingene finansier driftsutgifter og ca. 

1,6 årsverk. Når det gjelder endrede tjenestebehov så overføres budsjettet og følger bruker 

mellom avdelinger. 

 For å ivareta økt pågang av brukere med lettere psykiske lidelser og å sikre tidlig innsats ved 

krevende belastninger i livet, vil dette bli et prioritert satsingsområde for kommunens Friskliv- 

og mestringssenter. 

 

Konsekvensjusteringer 

 200 % bemanning omsorgsbolig hybelhuset på Fagerhøy fra 2022. Ny målgruppe skal benytte 

boligen etter at nåværende beboere er etablert i ny bolig på Dal. I tillegg overføres midler fra 

nåværende ambulante tjeneste til heldøgns bemanning ved innflytting i hybelhuset. 

 30 % stilling i avdeling aktivitet og bistand for å imøtekomme økte brukerbehov i en bolig og 

ved BOA.  
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 Redusert refusjon ressurskrevende tjenester som følge av at brukere er i innlagt i 

spesialisthelsetjenesten og inngått avtale med ny leverandør om bo- og omsorgstilbud.  

 Økt innslagspunkt refusjon for ressurskrevende tjenester jf. statsbudsjettet. 

 Økt behov ferievikarer på grunn av endrede brukerbehov som krever full bemanning under 

hele ferieavviklingen. 

 Kilometergodtgjøring støttekontakt har ikke vært budsjettert tidligere. 

 Økt behov for forbruksmateriell og driftsmidler som følge av økt antall årsverk de siste år. 

 Årlig økning etter sentrale forhandlinger til driftshjemler for selvstendig næringsdrivende 

fysioterapeuter. 

 Økning i antall barn med vedtak om privatavlastning. 

 Etablering og utbedring av trådløst nettverk i flere boliger og ved Myhrer for å ta i bruk og 

utnytte elektroniske verktøy. 

 Innkjøp av nye nettbrett som erstatning for de gamle da de ikke har kapasitet i forhold til 

fagsystemet. 

 Pleksiglass rundt komfyr og gjerde ved bratt skråning utenfor bolig for å ivareta sikkerheten 

til brukere. 

 Økte driftsutgifter til elektroniske systemer (DIPS/fagsystem, GAT/turnussystem). 

 Erkjentlighetsgaver har tidligere ikke vært budsjettert. 

 Ny leasingavtale for minibuss ved Solsiden aktivitetssenter, da den gamle bussen i daglig drift 

må selges. 

 

Driftskonsekvenser investering 

 Utsettelse oppstart 100 % boligleder ny bolig funksjonshemmede da Dal omsorgsbolig er 

forsinket. 

 Økt bemanning avlastning Fagerhøy som følge av utvidelse med 6 plasser. 

 

Nye tiltak 

 50 % stilling ergoterapeut til barn som følge av økte behov og flere barn med nedsatt 

funksjonsevne. 

 Inngåelse av nye partnerskapsavtaler/stimuleringsmidler for å sikre at lag og foreninger 

viderefører tilbud som er startet opp i prosjekt ved bruk av øremerkede tilskudd. Fast 

etablering av forebyggende prosjekttiltak for eldre. 

 Kompetansetiltak for å imøtekomme kvalitetskrav ved nye ansvarsområder på flere av 

virksomhetens fagområder. 

 
Innsparingstiltak 

 Innføring av betaling for fritidstilbudet i Myldreklubben på Badet kulturtun. 

 
IKS/interkommunale samarbeid 

 Orbit Arena: Eidsvoll kjøper 16 varig tilrettelagte plasser. En plass er fullfinansiert og 15 

plasser er 75 % finansiert av NAV tiltak (statlig), 0,86 mill. 

 ØRI (Øvre Romerike industri): Eidsvoll kjøper 29 varig tilrettelagte arbeidsplasser, 75 % 

finansiert av NAV tiltak, 1,25 mill. 
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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. 
 

Enhet/avdeling Antall brukere 
Antall 

årsverk 

Hjemmesykepleien - distrikt ytre sør 143 29,3 

Hjemmesykepleien - distrikt nord 245 44,6 

Hjemmesykepleien - distrikt indre sør 144 23,7 

Praktisk bistand / Hjemmehjelp 263 6,7 

Ledelse / stab 
 

11,0 

BPA inkl. ressurskrevende tjenester 16 13,5 

Trygghetsalarm 302   

Sum 
 

128,8 

 

Sum årsverk 2021 inkl. nye tiltak og innsparingstiltak: 135,8.  
 

 

Måltavle 

 
Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Mål 
2021 

Periodemål 
2024 

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 

100 % Ikke målt  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 69,3 % 67,8 %  70 %  75 % 

Helse- og omsorgs-
tjenester 
planlegges og 
gjennomføres i 
samsvar med 
brukernes 
ressurser og 
bedringsprosess 
 

Undervisning til 
ressurssykepleiere og 
primærkontakter 

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

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

Ikke 
kartlagt 

Ikke kartlagt 100 % 100 % 

Hverdagsmestring og 
Recovery er tjenestenes 
tankesett med fokus på 
brukers ressurser, 
medvirkning og 
tilfrisknings-prosesser  

Antall brukere fulgt 
opp av 
hverdagsrehabili-
teringsteam 

Statistikk fagsystem 8 51 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 

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

Medarbeider-
tilfredshet 

Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,1 3,9 4,2 
Nasjonalt 

nivå 

Andel sykepleiere av 
alle faste ansatte - 
årsverk 

Rapport lønnssystem 29,0 % 31,8 % 43,0 % 50 % 

Videreutdanning 
sykepleiere 

Rapport lønnssystem 
 

20,8 % 25,0 % 30 % 

Økonomi og ressursutnyttelse    Økonomi og ressursutnyttelse 
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Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Mål 
2021 

Periodemål 
2024 

Holde budsjett-
rammen 

Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -0,3 % -0,7 % 
Mindre 

enn +/- 1 %  
Mindre enn 

+/- 1 % 

 

 
Endringer i driften 

 

Hjemmebaserte tjenester 

  Handlingsplan 2021-2024 

  Endringer ift. handlingsplan 2020-2023 

  2021 2022 2023 2024 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   113 141 113 464 113 464 113 464 

Lønnsjusteringer Utg. red. -279 -279 -279 -279 

Overføring 50 % stilling koordinator Sundet dagsenter 
fra EHO til HBT Utg. økn. 0 288 288 288 

Overføring av 52 % sykepleier fra HBT til Vilberg 
bosenter Utg. red. -392 -392 -392 -392 

Innsparing kjøregodtgjørelse pga. flere biler Utg. red. -125 -125 -125 -125 

Videreført fra ØR1 2020 300 % sykepleier sør Utg. økn. 2 265 2 265 2 265 2 265 
Økning brukerstyrt personlig assistent (BPA), jf. 
vedtak Utg. økn. 704 704 704 704 

Videreføring lønn under utdanning fra helsefag til 
sykepleier 3 ansatte Utg. økn. 250 500 500 250 

Økning omsorgslønn Utg. økn. 75 75 75 75 

Økt behov ressurskrevende tjenester Utg. økn. 1 852 1 852 1 852 1 852 
Økt anslag refusjon ressurskrevende tjenester Innt. økn. -2 578 -2 578 -2 578 -2 578 
Økt innslagspunkt refusjon ressurskrevende tjenester Innt. red. 414 414 414 414 

Nye nettbrett 70 stk.  Utg. økn. 280 0 0 0 

Økt behov medisinsk forbruksmateriell Utg. økn. 309 309 309 309 

Økt budsjettbehov velferdsteknologi Utg. økn. 458 458 458 458 

Økte driftsutgifter biler Utg. økn. 295 295 295 295 

      
  

  

Driftskonsekvenser investeringer     
  

  

50 % koordinator Sundet dagsenter utsatt oppstart  Utg. red.   -288 -288   

200 % stilling bemanning av dagavdeling Sundet 
omsorgssenter  Utg. økn. 0 0 0 1 400 

200 % stilling bemanning av kjøkken Sundet 
omsorgssenter  Utg. økn. 0 0 0 1 080 

Driftsutgifter Sundet omsorgssenter Utg. økn. 0 0 0 100 

Kafedrift Sundet omsorgssenter Utg. økn. 0 0 0 0 

      
  

  

Sum konsekvensjustert ramme   116 669 116 963 116 963 119 581 

      

  

  

Nye tiltak     

  

  

100 % avdelingsleder nytt distrikt nord Utg. økn. 422 844 844 844 

200 % økt brukerbehov sykepleier Utg. økn. 1 510 1 510 1 510 1 510 

400 % helsefagarbeider, jf. økt brukerbehov Utg. økn. 2 680 2 680 2 680 2 680 

Leasing 10 elektroniske medisindispensere Utg. økn. 286 286 286 286 

Økt behov dørlåser 100 stk. Utg. økn. 215 0 0 0 

Økt behov alarmer 50 stk. Utg. økn. 85 0 0 0 

Nye arkivskap journaler Utg. økn. 50 0 0 0 

      
  

  

Ramme HP 2021-2024 Hjemmebaserte tjenester   121 917 122 283 122 283 124 901 

 
Inngående ramme – tidligere vedtatte tiltak utover i planperioden 

Hjemmebaserte tjenester 2020 2021 2022 2023 

Ramme 2021 videreført 0 113 141 113 141 113 141 

Fagarbeider til høgskole ansatte under utdanning 

ikke videreført etter 2022   
 

-250 -250 

Hjemmetrenere 2*50 % utsatt til 2023   
 

573 573 

Ramme HP 2020-2023 0 113 141 113 464 113 464 
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Lønnsjusteringer  

 Lønnsjusteringer har hatt en reduksjon hovedsakelig som følge av at ansatte i nye stillinger 

har hatt lavere ansiennitet enn anslått i budsjettet. Stillingsbudsjettet er nå justert iht. 

ansatte som innehar stillingene.  

 

Konsekvensjusteringer 

 Overføring av 50 % stilling koordinator Sundet dagsenter fra Eidsvoll helse og omsorgssenter 

(EHO) til HBT. Se driftskonsekvenser investeringer under. 

 Overføring av 52 % sykepleier fra HBT til Vilberg bosenter da EHO overtar sykepleieansvaret 

og medisinansvaret fra HBT. 

 Flere leasingbiler reduserer behovet for ansattes bruk av egne biler og gir mulighet for 

innsparing i kjøregodtgjørelse. 

 Videreført fra ØR1 2020 300 % sykepleier sør – ansvarsvakt dag og kveld for å ivareta 

forsvarlig sykepleieoppgaver utover listekjørere. 

 Økning brukerstyrt personlig assistent (BPA), jf. økning i vedtak og nye vedtak/brukere. 

 Lønn under utdanning fra helsefag til sykepleier videreføres for tre ansatte for å sikre 

rekruttering av sykepleiefaglig kompetanse. Endring fra halvårseffekt til helårseffekt i 2021.  

 Omsorgslønn er økt jf. vedtak pr. september. 

 Økt behov ressurskrevende tjenester omfatter endret behov og kompetanseheving i vedtak 

for brukere som allerede mottar tjenester. 

 Anslag refusjon ressurskrevende tjenester øker som følge av økte utgifter og korrigering av 

bruker, jf. økonomisk rapportering 2020. 

 Innslagspunkt refusjon ressurskrevende tjenester har økt fra kr. 1 361 000 til kr. 1 430 000. 

 Nye nettbrett gjelder både utskifting av eksisterende 60 nettbrett da de ikke har kapasitet i 

forhold til fagsystemet og behov for flere nettbrett. 

 Utgifter til medisinsk forbruksmateriell har økt hovedsakelig som følge av økt og avansert 

sårbehandling. 

 Økt budsjettbehov velferdsteknologi, hovedsakelig knyttet til leasing av nettbrett. 

 Økte driftsutgifter biler, hovedsakelig knyttet til forsikring. 

 

Driftskonsekvenser investeringer 

 Dagavdeling og aktivitetsavdeling/kafetilbud på Sundet omsorgssenter bemannes for å kunne 

gi tilbud på dagtid til hjemmeboende både med vedtak (dagavdeling) og besøkende. Kafedrift 

forventes å balansere og forventet oppstart er i 2024. 

 

Nye tiltak 

 Distrikt nord er til tross for ny soneinndeling for stort å drifte i forhold til brukere og ansatte, 

og det er behov en ny avdelingsleder. For store avdelinger kan ha negativ effekt på 

oppfølging av personalet, de ansattes psykososiale arbeidsmiljø og dermed påvirke 

arbeidsnærværet. 

 Økning av to årsverk sykepleiere for å kunne møte behovet for avansert sykepleie i hjemmet 

som tidligere ble ivaretatt av spesialisthelsetjenesten. Dette krever stor grad av samhandling 

og koordinering med spesialisthelsetjenesten.  

 Økning av fire årsverk helsefagarbeidere for å kunne møte behovet for økt sårbehandling, 

hygienetiltak og dekke behovet på helg. 

 Videreføring av nytt velferdsteknologitiltak med ti elektroniske medisindispensere som hadde 

oppstart november 2020. Ønsket gevinst etter implementering er mer selvstendighet for 

brukere i medisinhåndteringen.  

 Journal/arkivskap på grunn av økt lagringsbehov.  

 HBT har lav terskel for tildeling av trygghetsalarmer, da dette kan utsette behov for høyere 

tjenestenivå.  

 Elektroniske dørlåser for å dekke behov hos brukere som har tjenester utover 

trygghetsalarm. Målet på sikt er å avvikle nøkkelbokser.  
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5.8 Eidsvoll helse- og omsorgssenter 

Virksomheten yter helse- og omsorgstjenester i tilknytning til institusjon og bemannede boliger, 

legevakt samt øyeblikkelig hjelp.  

 

Eidsvoll helse- og omsorgssenter Antall 

årsverk 

Antall plasser 

Vilberg helsetun (sykehjem) 145,2 160* 

Pålsejordet bokollektiv 21,9 22 

Vilberg bosenter 22,1 44 

Legevakt/øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØH)  10,0 3  

Administrasjon 18,1  

Årsverk konsekvensjustert budsjett 217,1  
* Inkl. to avlastningsplasser ved Pålsejordet bokollektiv og to trygghetsplasser ved Vilberg bosenter. 

 

Sum årsverk 2021 inkl. nye tiltak og innsparingstiltak: 227,8.  

 

 

Måltavle  
 

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Mål 
2021 

Periodemål 
2024 

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. 

24 25 28 30 

Antall 
rehabiliteringsplasser 

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

4 6 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 

21 24 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 

54 65 60 60 

Oppfyllelse av krav til 
livsgledehjem (9 kriterier) 

Antall kriterier for 
sertifisering som er 
oppfylt 

  2  9 9 

Reduksjon av 
andelen av 
tjenester gitt i 
institusjon 

Andel innbyggere i 
institusjon eller heldøgns 
omsorg 80 år og over 

KOSTRA 20 % 19 %  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 

Ikke 
gjenno
m-ført 

0 % 50 %  75 % 

Riktig pasientflyt 
på korttids-
/rehab.-plasser 

Gj.snittlig antall liggedøgn 
pr. korttidsopphold 

Månedlig statistikk 
fagsystem/KOSTRA 

26   24 22 18 

Andel rehab. pasienter 
med felles rehab. plan 
ved innleggelse 

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

> 90 % > 95 % 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 
2018 

Resultat 
2019 

Mål 
2021 

Periodemål 
2024 

God akutt 
helseberedskap  

Bruk av KØH-
plassene   

Belegg i forhold til 
nasjonalt fastsatte 
liggedøgn pr. år 

Manuell månedlig 
statistikk 

49,0 % 42,0 % 60,0 % 70,0 % 

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

   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 

88,8 % 90,2 % 91,0 % 91,0 % 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat medarbeider-
undersøkelse 

4,2 4,3 4,2 
Nasjonalt 

nivå 

Andel ansatte med 
høyskoleutdanning 

Fast antall årsverk 
med høyskole-
utdanning/totalt 
antall årsverk 

  26,0 % 28,0 % 32,0 %  

Andel ansatte på ufrivillig 
deltid 

Oppgitt antall i h.t. 
spørreundersøkelse 
/totalt antall ansatte  

3-4 % 12 % < 10 % < 10 % 

Økonomi og ressursutnyttelse    Økonomi og ressursutnyttelse 

Holde budsjettrammen Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem 0,1 % 3,5 % 
Mindre 
enn +/- 

1 % 

Mindre enn 
+/- 1 % 

 
 

Endringer i driften 
 

Eidsvoll Helse- og omsorgssenter (EHO) 

  Handlingsplan 2021-2024 

  Endringer ift. handlingsplan 2020-2023 

  2021 2022 2023 2024 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   170 180 168 843 167 143 167 143 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 1 167 1 167 1 167 1 167 
Overføring 50 % stilling Sundet dagsenter fra EHO til 
HBT Utg. red.  0 -288 -288 -288 

Overføring av 52 % sykepleier fra Hjemmebaserte 

tjenester til Vilberg bosenter Utg. økn. 392 392 392 392 

140 % stilling styrking pga. matservering 2. og 3. 
avdeling videreført ØR1 2020  Utg. økn. 1 008 1 008 1 008 1 008 

110 % stilling på dagavdelingen videreført ØR1 2020  Utg. økn. 585 585 585 585 

50 % kokk og 50 % assistent økt behov ved 

kjøkkenavdelingen  Utg. økn. 580 580 580 580 

Økte inntekter mat barnehage Innt. økn. -580 -580 -580 -580 

65 % stilling styrking helg Vilberg bosenter videreført 
ØR1 2020  Utg. økn. 450 450 450 450 

Reparasjoner av utstyr Utg. økn. 100 100 100 100 

Lisensutgifter digitalt tilsyn Utg. økn. 60 600 600 600 

Utsettelse innsparing velferdsteknolog 100 % stilling 
(HP2019-2022) Utg. økn. 600 0 0 0 

Økt vederlagsberegning egne og private plasser Innt. økn. -1 055 -1 025 -1 005 -1 005 

    

   

  

Sum konsekvensjustert ramme   173 487 171 832 170 152 170 152 

      
  

  

Nye tiltak     
  

  

300 % sykepleier styrket bemanning på dag Vilberg 
helsetun  Utg. økn. 1 809 1 809 1 809 1 809 

200 % stilling helsefagarbeider færre kortvakter på 
Vilberg helsetun Utg. økn. 1 430 1 430 1 430 1 430 

210 % helsefagarbeider styrking av helgebemanning 
Vilberg helsetun  Utg. økn. 750 1 500 1 500 1 500 

210 % helsefagarbeider styrking Vilberg bosenter Utg. økn. 710 1 420 1 420 1 420 

100 % sykepleier styrking Vilberg bosenter Utg. økn. 410 820 820 820 

25 % sykepleier fagutvikling og internkontroll Utg. økn. 190 190 190 190 

25 % økning servicevaktmesterressurs til 100 %  Utg. økn. 145 145 145 145 
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Eidsvoll Helse- og omsorgssenter (EHO) 

  Handlingsplan 2021-2024 

  Endringer ift. handlingsplan 2020-2023 

  2021 2022 2023 2024 

Avsetning til inventar og utstyr Utg. økn. 1 800 800 300 300 

      
  

  

Innsparingstiltak     
  

  

Reduksjon av 180 % stilling nattevaktressurs Utg. red.  0 -1 000 -1 000 -1 000 

Refusjon Hurdal ved samarbeid om legevakt og KØH Innt. økn. 0 -1 500 -1 500 -1 500 

      
  

  

Ramme HP 2021-2024 Eidsvoll helse- og 
omsorgssenter   

180 731 177 446 175 266 175 266 

 
Inngående ramme – tidligere vedtatte tiltak utover i planperioden 

Eidsvoll helse- og omsorgssenter 2020 2021 2022 2023 

Ramme 2021 videreført 0 170 180 170 180 170 180 

Avvikling kjøp private plasser   
 

-2 550 -4 250 

Redusert vikarbruk pga. vakante plasser inkl. sos. utg. 
avsluttet i 2021   

 
500 500 

50 % stilling aktivitør Sundet dagsenter   
 

288 288 

Sykehjemslege 40 % fra 2022     425 425 

Ramme HP 2020-2023 0 170 180 168 843 167 143 

 
Konsekvensjusteringer 

 50 % koordinatorstilling ved Sundet dagsenter var tidligere budsjettert under Eidsvoll helse- 

og omsorgssenter. Denne stillingen er nå tenkt organisert under Hjemmebaserte tjenester, og 

budsjettmidlene er derfor overført dit. 

 Budsjettmidler til 52 % sykepleier er overført fra Hjemmebaserte tjenester til Vilberg 

bosenter, slik at bosenteret selv kan ivareta alle sykepleieroppgaver, noe som gir en mer 

ryddig organisering. 

 Etter innføring av ny måltidsordning på langtidsavdelingene (2. og 3. avdeling) med senere 

middag og økte oppgaver som følge av dette, har det vært nødvendig med en ansatt til på 

kveldsvakt. Stillingsressursene i revidert budsjett for 2020 er videreført.   

 110 % stilling på dagavdelingen som er nødvendig for å kunne innfri krav om 

dagaktivitetstilbud for demente, 60 brukere totalt og innsparing ved egen transport av 

brukere, er videreført fra revidert budsjett for 2020.   

 En styrking med 50 % kokk og 50 % assistent på kjøkkenavdelingen følger av matlevering til 

barnehagene og en fordobling av produksjonen på kjøkkenet. Tiltaket finansieres innenfor et 

samlet budsjett finansiert av egenbetaling. 

 Økte inntekter knyttet til matlevering til barnehage dekker økning med i alt 100 % stilling 

som kokk og assistent. 

 Ved Vilberg bosenter har det tidligere vært to ansatte mindre på dag på helg enn på 

hverdager, mens oppgavene i hovedsak er de samme. Det har over lengre tid vært nødvendig 

med en styrking på 65 % for å oppnå nødvendig helgebemanning. Stillingsressurs i revidert 

budsjett for 2020 er videreført.  

 Nødvendige reparasjoner av utstyr, herunder medisinsk-teknisk utstyr og maskiner har vært 

underbudsjettert over tid og en budsjettøkning på 0,1 mill. vurderes som 

konsekvensjustering. Dette har dels sammenheng med tilstanden til mye av utstyret og at 

virksomheten har økt i omfang.  

 Innføring av digitalt tilsyn ved sykehjemmet kan gi grunnlag for bedre pasientsikkerhet og 

reduksjon av ressurser på natt, jf. innsparingstiltak. Dette fører med seg lisensutgifter på 0,6 

mill. på årsbasis. 

 Det har av flere årsaker vært nødvendig å utsette utprøving av digitalt tilsyn. Det er derfor 

ikke grunnlag for forutsatt innsparing på 100 % stilling fra 2021 (HP2019-2022). Det er 

derimot lagt inn en større innsparing fra 2022. 

 Ved ny beregning av vederlag for egne og private plasser er det anslått økte inntekter med 

1,055 mill. i 2021 og noe avtrappende de neste årene.  
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Nye tiltak/innsparingstiltak/strategiske endringer 

 Ut fra behov for styrking av grunnbemanning og pleiefaktor på Vilberg helsetun er det lagt inn 

økning med 300 % sykepleier på dag på Vilberg helsetun (2.-4. avdeling), jf. bl.a. 

gjennomgang av tjenesten med ekstern bistand (Agenda Kaupang).   

 Styrking med 200 % stilling helsefagarbeider for å få færre kortvakter på Vilberg helsetun på 

alle avdelinger er lagt inn med samme bakgrunn. 

 Bemanningen på helg på Vilberg helsetun har vært lavere enn i ukedagene, selv om 

oppgavene er om lag de samme. Det er forutsatt styrking med 210 % helsefagarbeider på 

dagtid på helg på alle avdelinger.  

 Vilberg bosenter har i stor grad pleieoppgaver tilnærmet som på et sykehjem, mens 

pleiefaktoren er vesentlig lavere. Ut fra dette er det forutsatt en styrking med 210 % 

helsefagarbeider og 100 % sykepleier. 

 25 % sykepleier fagutvikling og internkontroll skal bidra til å tilrettelegge for virksomhetens 

tjeneste- og fagutvikling, i tillegg internkontroll, bl.a. gjennom prosedyreutvikling og bidrag til 

styringssystemet i TQM. Det er også aktuelt å legge oppgaver med kontakt med høyskoler og 

videregående skoler og mottak av studenter og elever til stillingen. 

 For å redusere risikoen for kritiske driftsforstyrrelser og sørge for ivaretaking av de mange 

vaktmesteroppgavene som ligger til virksomhet av dette omfanget, er det lagt inn 25 % 

økning av servicevaktmesterressursen ved Vilberg helsetun til 100 %. 

 Mye inventar og utstyr som har vært i bruk i tiår bærer preg av slitasje, og mye må 

fortløpende skiftes ut fordi det blir ødelagt og ikke lar seg reparere på en økonomisk måte. 

Det er lagt inn økte midler til nødvendige tiltak, avtrappende i perioden. 

 Ved å utnytte aktuell teknologi - digitalt tilsyn - på sykehjemmet, vurderes det som mulig 

med en reduksjon av 180 % stilling nattevaktressurs fa 2022. Dette vil bli utprøvd i 2021. 

 Kommunene Eidsvoll og Hurdal har vedtatt et samarbeid om legevakt og KØH. Refusjon fra 

Hurdal kommune vil gi en inntekt på 1,5 mill. fra 2022. 

 

Institusjonsplasser * 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Plasser Vilberg helsetun 140 **156 156 156 156 156 156 

Avlastningsplasser Pålsejordet 2 2 2 2 2 2 2 

Trygghetsplasser ViBo 2 2 2 2 2 2 2 

Kjøp av sykehjemsplasser 19 24 ***13 10 7 5 5 

Sum institusjonsplasser til disposisjon 163 184 175 170 167 164 164 

      
 

 

* I tillegg er tre døgnplasser for øyeblikkelig hjelp lokalisert ved institusjonen. 

 

 

** Antall plasser er økt til 156 fra høsten 2020.  

*** Kjøpte plasser pr. 30.9.2020.  

 

IKS/interkommunale samarbeid 

 Samhandlingskoordinator (for å ivareta 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  24 

Årsverk konsekvensjustert budsjett 24 

 

Sum årsverk 2020 inkl. nye tiltak og innsparingstiltak: 22.  

 

 

Måltavle 
 

Strategiske utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2018 
Resultat 

2019 

Mål Periodemål 

2021 2024 

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 6,5 6 5 5 

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

Socio 40 40 40 40 

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

Socio 
Ikke 
målt 

7,7 6,5 6 

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

Socio/ NIR 76 % 70 % 70 % 70 % 

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 

100 % 70 % 70 % 

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 

94,5 % 92,9 % 93,0 % 93,0 % 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,5 4,4 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 % 
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Endringer i driften 

 

NAV 

  Handlingsplan 2021-2024 

  Endringer ift. handlingsplan 2020-2023 

  2021 2022 2023 2024 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   44 983 44 366 43 793 43 793 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 48 48 48 48 

Økte utgifter økonomisk sosialhjelp Utg. økn. 3 200 3 200 3 200 3 200 

Reduksjon integreringstilskudd pga. færre bosatte 
flyktninger Innt. red. 2 492 4 437 3 881 2 613 

Reduserte utgifter introduksjonslønn pga. færre bosatte 
flyktninger Utg. red.  -749 -1 873 -1 311 -1 124 

Reversering reduksjon 200 % stilling flyktningetjenesten 
(PS 5/19) Utg. økn. 1 300 1 300 1 300 1 300 

      
  

  

Sum konsekvensjustert ramme   51 274 51 478 50 911 49 831 

      
  

  

Innsparingstiltak     
  

  

Reduksjon 100 % stilling sosialtjenesten Utg. red.  -700 -700 -700 -700 

Reduksjon 100 % stilling flyktningetjenesten Utg. red.  -650 -650 -650 -650 
      

  
  

Ramme HP 2021-2024 NAV   49 924 50 128 49 561 48 481 

 
Inngående ramme – tidligere vedtatte tiltak utover i planperioden 

NAV 2020 2021 2022 2023 

Ramme 2021 videreført 0 44 983 44 983 44 983 

Økt integreringstilskudd (PS 5/19 bosetting av 15 flyktninger årlig)   
 

-3 353 -3 925 

Redusert introduksjonstilskudd flyktninger   
 

2 174 2 174 

Økte utgifter introduksjonslønn (PS 5/19)   
 

562 562 

Ramme HP 2020-2023 0 44 983 44 366 43 793 

 

Konsekvensjusteringer  

 Økte utgifter økonomisk sosialhjelp gjenspeiler nivået på utbetalingene i 2020 samt en 

forventet befolkningsvekst på 2 %. 

 Reduksjon integreringstilskudd og introduksjonslønn på grunn av færre bosatte flyktninger i 

2020 og 2021. 

 Reversering reduksjon 200 % stilling flyktningetjenesten på grunn av vedtak om bosetting av 

15 flyktninger årlig, stillingene opprettholdes. 

 

Innsparingstiltak 

 Reduksjon 100 % stilling sosialtjenesten. Kvalitetsrådgiver går over i stilling som 

avdelingsleder. Arbeidsoppgavene til kvalitetsrådgiver omfordeles. 

 Reduksjon 100 % stilling flyktningetjenesten. Det forventes lavere bosetting de nærmeste 

årene og dermed et lavere behov for ressurser på flyktningetjenesten. 
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5.10 Kultur 

Virksomheten har ansvar for bibliotek, kulturskole, Råholt Bad, Fritidstilbud, Den Kulturelle 

Skolesekken, Den Kulturelle Spaserstokken, museene og tilskudd til kultur- og idrettsformål. I 

tillegg har de samarbeid med lag/foreninger, samt kirke (teknisk budsjett). Virksomheten er 

ansvarlig for søknader om spillemidler. 

 

Sum årsverk 2021 inkl. innsparingstiltak, nye tiltak og PS 20/111: 32,9.  
 
 

Måltavle 
 
Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål 

Måle- 
parameter Måle-metode 

Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Mål 
2021 

Periode-mål 
2024 

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. Økning 
grunnet meråpent. 

Kultur skal ha et 
variert tilbud som 
tar hensyn til 
kulturuttrykk i tiden 

Antall 
arrangement/prosj
ekt for barn og 
unge per år i regi av 
Kultur. 

Manuell telling NY 162 180 220 

Biblioteket skal 
være en kunnskaps- 
og kulturarena, 
samt en uavhengig 
møteplass for 
offentlig samtale og 
debatt 

Utlån fysiske 
medier  

Statistikk 40 482 40 485 45 000  45 000 

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 14 20 20 

Råholt Bad skal ha 
et svømme-, 
trenings- og 
rekreasjonstilbud 
for alle 
brukergrupper 

Antall betalende 
gjester 

Telling i 
fagsystem 

68 451 92 041 90 000  90 000 

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

Kulturskolen skal gi 
elever undervisning 
av høy kvalitet i et 
godt læringsmiljø 

Antall benyttede 
elevplasser i 
kulturskolen 

Telling i 
fagsystem 

466 419 485  500 

Kulturskolen skal gi 
et bredt og variert 
tilbud innen mange 
utøvende og 
skapende 
kunstformer 

Antall kurstilbud i 
kulturskolen 

Telling i 
fagsystem 

19 25 26 28 

Kulturskoleelever 
skal oppleve 
mestring og selv 
bidra i 
lokalsamfunnet. 

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

Manuell telling 90,0 % 90,0 % 93,0 %  93,0 % 

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 12,9 420 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  

Årsverk konsekvensjustert budsjett 32,6  
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Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål 

Måle- 
parameter Måle-metode 

Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Mål 
2021 

Periode-mål 
2024 

Ung Fritid skal gi et 
stort, bredt, 
meningsfylt, 
utfordrende og 
morsomt  
fritidstilbud. 

Antall dager med 
fritidstilbud i Ung 
Fritid.  

Telling i 
fagsystem 

98 98 142 150 

Ung Fritid skal 
inkludere alle barn 
og ungdom 

Antall deltakere i 
Ung Fritids tilbud 

Manuell telling 3700 3700 4300 4500 

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 
økonomi-
system 

90,4 % 89,7 % 93,0 % 93,0 % 

Medarbeidertil-
fredshet 

Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,1 4,1 4,2 
Over 

Nasjonalt 
nivå 

Økonomi og ressursutnyttelse 

Holde 
budsjettrammen 

Budsjettavvik 
%-avik på netto 
budsjettramme 

Økonomisyste
m 

-2,5 % -2,8 % 
Mindre 

enn +/- 1 
% 

Mindre enn 
+/- 1 % 

 
 

Endringer i driften 
 

Kultur 

  Handlingsplan 2021-2024 

  Endringer ift. handlingsplan 2020-2023 

  2021 2022 2023 2024 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   35 613 35 713 36 340 36 340 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 147 147 147 147 

30 % stilling "bokbuss" Utg. økn. 101 203 203 203 

Driftsutgifter "bokbuss" Utg. økn. 50 100 100 100 

Nye møbler til garderober i Panorama Utg. økn. 60 0 0 0 

Nullstille bibliotekfilial Søndre Samfund Utg. red. 80 80 -547 -547 

Ikke avsetning tingstedsjubileum etter 2022 Utg. red.   
 

-200 -200 

Andre trossamfunn finansieres ikke lenger over 
kommunebudsjettet Utg. red. -1 689 -1 689 -1 689 -1 689 
Overføring Eidsvoll kirkelige fellesråd reduseres 5,5 % Utg. red. -651 -651 -651 -651 

      
  

  

Sum konsekvensjustert ramme   33 711 33 902 33 702 33 702 

      
  

  

Nye tiltak     
  

  

100 % stilling kulturkonsulent/produsent Utg. økn. 0 0 0 675 

30 % stilling ung fritid Utg. økn. 203 203 203 203 

Leieutgifter lokaler ung fritid Utg. økn. 230 230 230 230 

Oppdatering av turistinformasjon og digitalt turkart 
Eidsvoll Utg. økn. 150 0 0 0 

Produksjonsmidler kulturarrangementer Utg. økn. 0 0 0 200 

      

Endring kommunestyrevedtak PS 20/111         

PS 20/111 Ikke innføre "bokbuss", fjerne 30 % stilling Utg. red. -101 -203 -203 -203 

PS 20/111 Ikke innføre "bokbuss", fjerne driftsutgifter Utg. red. -50 -100 -100 -100 

PS 20/111 Ikke 100 % stilling kulturkonsulent/produsent Utg. red. 0 0 0 -675 

PS 20/111 Ikke produksjonsmidler kulturarrangementer Utg. red. 0 0 0 -200 

PS 20/111 Ikke oppdatere turistinfo og kart Utg. red. -150 0 0 0 

PS 20/111 Øke stilling Ung Fritid med nye 30 % til 60 %  Utg. økn. 101 203 203 203 
PS 20/111 Økt tilskudd løypekjøring i regi av lag og 
foreninger Utg. økn. 0 100 100 100 

      

Ramme HP 2021-2024 Kultur   34 093 34 335 34 135 34 135 
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Inngående ramme – tidligere vedtatte tiltak utover i planperioden 

Kultur 2020 2021 2022 2023 

Ramme 2021 videreført 0 35 613 35 613 35 613 

Drift av filial på Søndre Samfund fra 2023   
  

627 

Økning årlig avsetning til Tingstedsjubileum 2022     100 100 

Ramme HP 2020-2023 0 35 613 35 713 36 340 

 
Konsekvensjusteringer 

 30 % stilling "bokbuss" for å administrere tilbudet i det mobile biblioteket.  

 Etter stengingen av bibliotekfilial på Søndre Samfund er det behov for et geografisk bredere 

bibliotektilbud. Et mobilt bibliotek med et redusert utvalg utlånsmidler vil kunne dekke hele 

kommunen. 

 Nye møbler til garderober i Panorama. 

 I påvente av politisk sak om «nye» Søndre Samfund, nullstilles Kulturs inntekter/utgifter til 

Søndre Samfund inkludert bibliotekfilialen. Det forutsettes budsjettrevisjon når saken er 

behandlet av kommunestyret. 

 Årlig avsetning til tingstedjubileet utgår av budsjettet etter 2022.  

 Andre trossamfunn finansieres ikke lenger over kommunebudsjettet, jf. statsbudsjettet for 

2021. 

 Overføring til Eidsvoll kirkelige fellesråd reduseres med 5,5 %. Dette skyldes økt inntjening 

på festeavgift for gravplass med kr. 50 pr. år, samt effektivisering som følge av 

sammenslåing med Hurdal kirkelige fellesråd. 

 

Nye tiltak 

 100 % stilling kulturkonsulent/produsent i 2024 som skal koordinere og initiere 

arrangementer og events som gir et økt kulturtilbud til alle i kommunen.   

 Økt stillingsressurs på 30 % ung fritid gir muligheter for større kapasitet i allerede etablerte 

tilbud.  

 Kommunen eier i dag ikke lokaler som tilfredsstiller behovet til dagens drift av forebyggende 

tiltak for barn og ungdom. Ung Fritid har styrket tilbudet, og leier lokaler i både sørbygda og 

midtbygda for å opprettholde satsningen. Deler av lokalene brukes i dag også av 

utekontaktene, kulturskolen og frivilligheten. 

 Oppdatering av turistinformasjon og digitalt turkart Eidsvoll. 

 Produksjonsmidler av kulturarrangementer knyttet til kulturkonsulent/produsent som kan 

stimulere til flere kulturaktiviteter av høy kvalitet. 
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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  11,5 

Avløp  13,4 

Vann  9,4 

Fagstab 10 

Årsverk konsekvensjustert budsjett* 51,3 

*Virksomheten hadde ved inngangen til 2020 totalt 53 årsverk. Med bakgrunn i PS 95/19 Handlingsplan 
2020-2023, budsjett 2020 og vedtak PS 84/20 Effektivisering – avdelingen veg/grønt ble grøntavdelingen 
redusert med 1 årsverk Mjøstråkk/Vormtråkk og 0,75 årsverk med bakgrunn i bortfall av løypekjøring. 

 

Sum årsverk 2021 inkl. nye tiltak og innsparinger: 53,3 i tillegg til 0,5 årsverk i 1. halvår 2021 til 

løypekjøring, jf. PS 20/111. 

 
 

Måltavle 
 

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Mål 
2021 

Periodemål 
2024 

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 4 0 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 4 034  14 984 6 400 18 400 

Begrense 
forurensning i grunn- 
og overflatevann  

Rehabilitering i henhold 
til nasjonale 
forventninger 

Antall meter 
rehabiliterte ledninger 

Fylkesmannen 2 886 296 4 010 
 11 500 

 

Begrense 
forurensning i grunn- 
og overflatevann  

Nyanlegg Antall meter nyanlegg 

Tiltaksplan for 
utvidelse av 
kommunalt 
avløpsnett 

Ny 657 650  2 850 

Ivaretakelse av 
vegkapital, 25 års 
levetid 

Reasfaltering Antall meter 
Tiltaksplan for 
reasfaltering 

Ny  1500 4 200  16 800 

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 % 92,9 % 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 0,1 % -2,5 % 
Mindre 

enn +/- 1 
% 

Mindre enn +/- 
1 % 
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Endringer i driften 
 

Justeringer selvkost inkluderer både konsekvensjusteringer og nye tiltak og innsparinger for å 

vise en samlet oversikt over selvkostområdet. 

 

Kommunalteknikk 

  Handlingsplan 2021-2024 

  Endringer ift. handlingsplan 2020-2023 

  2021 2022 2023 2024 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   37 761 37 761 37 791 37 791 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 604 604 604 604 

ØRB IKS driftstilskudd Utg. økn. 1 355 1 355 1 355 1 355 

ØRB IUA og alarmsentral 110 Utg. økn. 17 17 17 17 

      
  

  

Justeringer selvkost Utg. økn.   
  

  

100 % stilling konsulent selvkost Utg. økn. 326 651 651 651 

Endret innsamling av husholdningsavfall Utg. økn. 1 800 1 800 1 800 1 800 

Økte kostnader tilførsel av reservevann Utg. økn. 1 200 1 200 1 200 1 200 

ØRAS endret driftstilskudd Utg. økn. 900 900 900 900 

Økt vedlikehold vannkummer Utg. økn. 500 500 500 500 

ØRB driftstilskudd feiing Utg. økn. 494 494 494 494 

Pumpestasjoner beskyttelse mot tilbakestrømming av 

forurenset vann Utg. økn. 400 400 400 400 
Driftsmidler uforutsette hendelser vannledningsnett Utg. økn. 300 300 300 300 

Økte driftskostnader renseanlegg Utg. økn. 300 300 300 300 

Oppfølging av nedlagt avfallsdeponi på Myhrer Utg. økn. 250 250 250 250 

Økte driftskostnader materialkjøp Utg. økn. 200 200 400 400 

Bortfall av gebyrinntekt salg VA-data Innt. red 150 150 150 150 

Bortkjøring av slam Utg. økn. 150 150 150 150 

Driftsmidler uforutsette hendelser avløp Utg. økn. 150 150 150 150 

Endring indirekte kostnader selvkost Utg. økn. 134 237 237 237 

IKT utstyr Utg. økn. 60 60 60 60 

Serviceutgifter Tisjøen VBA Utg. økn. 0 20 40 40 

Vinterdriftskostnader adkomstvei Damtjern HB Utg. økn. 30 30 30 30 

Justeringer selvkost Utg. økn. 8 980 10 950 9 154 2 159 

Endring kalkulatoriske renter og avskrivninger selvkost Utg. red. -11 905 -13 550 -11 905 -4 910 

Balansering av selvkostområder Innt. økn. -3 733 -4 403 -4 473 -4 473 

Endring indirekte kostnader selvkost Utg. red. -134 -237 -237 -237 

      
  

  

Sum konsekvensjustert ramme   40 288 40 288 40 318 40 318 

      
  

  

Nye tiltak     

  

  

100 % stilling vegingeniør Utg. økn. 375 750 750 750 

      

Endring kommunestyrevedtak PS 20/111         

PS 20/111 Kommunal løypekjøring 2021 Utg. økn. 280 0 0 0 

PS 20/111 Oppgradering av området ved 22. juli 
minnesmerket Utg. økn. 30 0 0 0 

      

  

  

Ramme HP 2021-2024 Kommunalteknikk   40 973 41 038 41 068 41 068 

 
Kommunalteknikk 2020 2021 2022 2023 

Ramme 2021 videreført 0 37 761 37 761 37 761 

Innsparing vedlikehold Skibladnerbrygga pga. ny 

Minnesundbru, ikke videreført i 2023       30 

Ramme HP 2020-2023   37 761 37 761 37 791 

 
Konsekvensjusteringer 

 Økning driftstilskudd Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB), Interkommunalt utvalg for 

akutt forurensning (IUA) og 110-sentral jf. vedtak i representantskapet. 
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Konsekvensjusteringer for selvkostområdene 

 Utgifter til innsamling av husholdningsavfall er lagt inn iht. budsjettvedtak fra 

representantskapet i ØRAS. Økningen skyldes at det er flere brønner/abonnenter i tillegg til 

prisvekst. Det har vært forsinket ajourføring av fakturagrunnlag fra leverandøren. 

 For å sikre at reservevannløsningen fra Ullensaker kommune kan tas i bruk umiddelbart ved 

behov, er det nødvendig med en jevn tilførsel inn i Eidsvoll kommunes ledningsnett. Det er 

ikke avsatt budsjettmidler til dette i gjeldende budsjettramme. 

 Endret driftstilskudd ØRAS, jf. vedtak i representantskapet. 

 Det er behov for økte midler til vedlikehold av vannkummer. Mange av dagens vannkummer 

oppfyller ikke funksjonskrav, hvilket medfører at utbedringer i forbindelse med lekkasjer eller 

arbeid på nettet blir mer omfattende enn forutsatt. 

 Endret driftstilskudd ØRB, jf. vedtak i representantskapet.  

 Investeringsmidler i forbindelse med beskyttelse mot tilbakestrømming av forurenset vann fra 

pumpestasjoner flyttes til driftsbudsjettet. Prosjektet skal eliminere risiko for forurensing av 

drikkevann med bakgrunn i NS-EN 1717. 

 I forbindelse med akutte hendelser på vannledningsnettet er det behov for å øke rammene. 

Dette har sammenheng med materialkostnader ved utbedring av lekkasjer, samt prøvetaking 

i forbindelse med påviste avvik på drikkevannsforskriften. 

 Det er behov for økte driftsmidler til service, vedlikehold, overhaling og utskiftning av 

mekanisk utstyr ved Bårlidalen renseanlegg. 

 Det er behov for midler i forbindelse med oppfølging av kommunens forpliktelser som eier av 

det nedlagte avfallsdeponiet på Myhrer. Oppfølgingen knyttes til prøvetaking, vurdering av 

eventuelle tiltak og rapportering til Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

 Økte kostnader materialkjøp i forbindelse med kjemikalier til vannbehandlingsanlegg og 

omfyllingsmasser ved utbedringer på ledningsnettet.  

 I forbindelse med ny ledningsforskrift vil det bli begrensninger knyttet til å ta betalt for 

utlevering av VA-data, jf. gebyrregulativ. Ny ledningsforskrift forventes å tre i kraft i 2021. 

 Mottak av slam fra Nes og Hurdal kommuner har medført økt behov for bortkjøring av 

bearbeidet masse. Det er tidligere budsjettert inntekter fra avtalen, men ikke utgifter i 

tilstrekkelig grad. 

 Økte kostnader i forbindelse med uforutsette hendelser avløp. Flere utbetalinger i forbindelse 

med regressaker fra forsikringsselskap. 

 Økte utgifter i forbindelse med fornyelse av digitalt verktøy i felt.  

 I forbindelse med oppgraderingen av Tisjøen vannbehandlingsanlegg er det nødvendig å 

inngå nye serviceavtaler. 

 Etablering av nytt høydebasseng i Feiring medfører økte kostnader til vinterdrift for å sikre 

adkomst til anlegget. 

 

Nye tiltak selvkost 
 Det er behov for 100 % stilling som konsulent innen selvkostområdene. Oppgaver vil 

hovedsakelig være knyttet til fakturering og abonnentkontakt. 

 

Nye tiltak 

 Det er behov for 100 % stilling som ingeniør innen vegområdet. Det er pr. i dag ikke avsatt 

midler til saksbehandling og det er i perioder store restanser ved fagområdet. 

Arbeidsoppgaver vil være knyttet til trafikksikkerhet, generell saksbehandling, aktiv pådriver 

mot Viken fylkeskommune, samt utvikling av fagområdet. 

 

IKS/ interkommunalt samarbeid 

 Øvre Romerike brann og redning (ØRB). Driftstilskuddet i budsjettet er 18,9 mill. Feier 4,1 

mill.  

 Øvre Romerike avfallssentral (ØRAS). Driftstilskuddet i budsjettet er 24,5 mill.  

 

Gebyrer 
I forslag til nytt gebyrregulativ vil det ikke være endring i normalgebyr for vann og avløp i 2021, 

basert på gjennomsnittsforbruk på ca. 150 m3 pr. husstand. Både Fylkesmannen og Mattilsynet 

forutsetter foreslått utskiftingstakt på ledningsnettet for handlingsplanperioden. Normalgebyret 

for renovasjon økes med 6 %, feiing reduseres med 15 %, og slam har 0 % endring i 2021. 
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Beregningene er gjort i samsvar med selvkostprinsippet. 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: 28,8. 

 

 

Måltavle 
 

Strategiske 
utfordringer 

 Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2018 
Resultat 

2019 

Mål Periodemål 

2021 2024 

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 5 uker 3 uker 3 uker 3 uker  

- 12 ukers frist Manuell telling 11 uker 12 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 16 
19 tilsyn 
(5,3 %) 

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 11 uker 10 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 

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

1 sak 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 

94,7 % 96,0 % 93,0 % 93,0 % 
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Strategiske 
utfordringer 

 Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2018 
Resultat 

2019 

Mål Periodemål 

2021 2024 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,3 4,3 4,2 
Nasjonalt 

nivå 

Økonomi og ressursutnyttelse 

Holde budsjettrammen Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -4,50 % 0,60 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 

 
 

Endringer i driften 
 

Kommunal forvaltning 

  Handlingsplan 2021-2024 

  Endringer ift. handlingsplan 2020-2023 

  2021 2022 2023 2024 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   12 629 12 479 12 479 12 479 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 831 831 831 831 

Overføring leie lagerplass sivilforsvaret fra kommunal 

forvaltning til sentraladministrasjonen Utg. red. -100 -100 -100 -100 

Økte utgifter viltforvaltning Utg. økn. 100 100 100 100 

Detaljregulering Råholt kirkegård, overført fra 2020 Utg. økn. 250 0 0 0 

Selvkostdekning lønnsjusteringer Innt. økn. -404 -404 -404 -404 

      
  

  

Sum konsekvensjustert ramme   13 306 12 906 12 906 12 906 

      
  

  

Nye tiltak     
  

  

100 % stilling miljø- og klimaplanlegger Utg. økn. 450 900 900 900 

50 % stilling folkehelsekoordinator Utg. økn. 225 450 450 450 

Folkehelsekoordinator, tilskudd fra Fylkeskommunen Innt. økn. -110 -110 -110 -110 

      
  

  

Ramme HP 2021-2024 Kommunal forvaltning   13 871 14 146 14 146 14 146 

 

Inngående ramme – tidligere vedtatte tiltak utover i planperioden 

Kommunal forvaltning 2020 2021 2022 2023 

Ramme 2021 videreført 0 12 629 12 629 12 629 

PS 95/19 Kommunedelplan naturmangfold ferdig i 2021   
 

-150 -150 

Ramme HP 2020-2023   12 629 12 479 12 479 

 

Konsekvensjusteringer 

 Leie av lagerplass sivilforsvaret er overført til sentraladministrasjonen. 

 Utgifter til viltforvaltning har økt de seneste årene. 

 Detaljregulering Råholt kirkegård, overført fra 2020 (PS 93/20). 

 Andel av lønnsjusteringer som ligger under selvkostområder. 

 

Nye tiltak 

 100 % stilling miljø- og klimaplanlegger skal ivareta politisk bestilling av kommunedelplan for 

naturmangfold, kommunedelplan for klima og temaplan for mobilitet. 

 50 % stilling folkehelsekoordinator ved planavdelingen for å ivareta hensynet til 

befolkningens helse i kommunens planlegging. Kommuneplanen, med planstrategi, 

planprogram, samfunnsdel og arealbruk blir derfor et viktig verktøy for å lykkes i 

folkehelsearbeidet. Stillingen finansieres delvis av tilskudd fra fylkeskommunen. 

 

IKS/interkommunale samarbeid 

Interkommunalt byggetilsyn, vertskommune Ullensaker – Eidsvolls budsjettandel: 0,7 mill. 
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Oversikt over planarbeid 
Rådmannens forslag 2021 2022 2023 2024 Merknad  P 

Kommuneplanen, kommunedelplanen, strategier og utredninger             

Kommunal planstrategi/planprogram 400 300   600 Hvert 4. år 1 

Strategisk næringsutviklingsplan med tiltaksdel     400 300   1 

Kommuneplan samfunnsdel og arealdel 1 500 1 500 1 500 2 000 Rullering hvert 4.år 1 

Trafikksikkerhetsplan med handlingsdel 400 400 100 100 Rullering hvert 4.år 1 

Kulturminnevernplan 300 350 150 100 Rullering hvert 4.år 1 

Kommunedelplan for naturmangfold 250 400 350 100   1 

Kommunedelplan for klima  250 400 350 250   1 

Temaplan mobilitet ihht. vedtak i FS 15.9.2020   500 1 000 300   2 

Utredning Grønnstruktur og lokal mobilitet Råholt 150         1 

Folkehelseoversikt 500 100 100     1 

Områdereguleringsplaner             

Områdereguleringsplan - Myrer 100         1 

Områdereguleringsplan Lundsjordet 500 300       1 

Områderegulering Råholt  1 000 400       1 

Reguleringsplaner             

Detaljregulering Skjoldnestangen  150 100       2 

Detaljregulering "Wergelandskvartalet" 120         2 

Detaljregulering Vilberg barnehage 100 150       2 

Detaljregulering Vilberg skole 200         2 

Detaljreguleringsplan fv. 33 Skreikampen - rassikring 100 100       3 

Detaljregulering Feiring videregående skole 200 50       2 

Detaljregulering Gamle Nebbenes 150 100       3 

Detaljregulering fortau Tynsåkvegen 100 50       2 

Detaljregulering gang- og sykkelveg Tynsåkvegen 100         2 

Detaljregulering gang- og sykkelveg i Feiring  100         3 

Detaljregulering midlertidig massemottak på Mork gård gbnr. 147/1 150         2 

Detaljregulering for ny bru over jernbanen ved gamle Eidsvoll stasjon 100 100       2 

Detaljregulering av gbnr: 96/208 - Tærudvegen 67, Råholt 150 100       3 

Detaljregulering Ormlia 100 150       3 

Deponi Holmengrenda nord    100 150     3 

Detaljregulering Steinerskolen gnbn. 74/96 250 50       2 

Detaljregulering av gbnr. 10/13 m.fl. - Styri   100 150     3 

Detaljreguleringsplan, gbnr 58/53, Holslia   100 150     3 

Detaljregulering Hagalykja   150 150     3 

Detaljregulering for Hammerstad 158/77   150 150     3 

Detaljregulering Råholtgården   150 150     3 

Detaljregulering gamle Eidsvoll stasjon/Politihus 200 150       3 

Råholt kirkegård  350 100       2 

Langset kirkegård 150         2 

Bekkedal  150 100       2 

Tyskerud 200 200       2 

Detaljregulering gbnr. 212/1 m.fl. Landbasert oppdrett av røye i Minnevika 150 50       2 

Detaljregulering for gbnr. 17/257 Omsorgsboliger Sundet 150         2 

Detaljregulering av gbnr. 125/38 m.fl. Statsrådvegen, Eidsvoll Verk 150         2 

Detaljregulering Dal omsorgsbolig/institusjon 100         2 

Detaljregulering planfri kryssing Dal stasjon   150 150     2 

Detaljregulering planfri kryssing Bøn stasjon   150 150     2 

Annet planarbeid som kan komme             

Mindre planarbeid 2 000 2 000 2 000 2 000   2 

Nye innkomne reguleringsplaner 2 800 4 500 6 000 7 000   2 

Annet planarbeid som kan komme 2 500 3 000 3 500 4 000   2 

Infoland, saksbehandler 200 200 200 200   2 

Timer totalt  16 945 16 950 16 850 16 950     

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 6 

Drift 17,3 

Renhold 50,5 

Bolig/Eiendom 3 

Virksomhetsleder/administrasjon 1 

Årsverk konsekvensjustert budsjett 84,6 

 

Sum årsverk i 2021 inkludert nye tiltak, innsparinger og PS 20/111: 85,9 inkl. 0,3 

ungdomsklubb. 

 

 
Måltavle 

 
Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2018 

Resultat 
2019 

Mål 
2021 

Periodemål 
2024 

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 

Sluttevaluering ved 
nybygg og store 
rehabiliteringer 

Møte med sentrale 
brukerrepresentanter, 
renhold og drift. 
Evaluering 1 til 10.  

Nytt mål 
Nytt 
mål 

7,5 
Alle 

ferdigstilte 
prosjekter 

Få dager med 
tomgangsleie 

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

Manuell telling Nytt mål 
Nytt 
mål 

2020 

90 % 
 

95 % 

Kommunikasjon 
mellom brukere 
og eiendom 

Innkomne relevante 
avviksmeldinger i 
helpdesk skal være 
besvart innen ei uke 

Rapport fra 
internkontroll-systemet 

Nytt mål 
Nytt 
mål 

2020 
90 %  95 % 

Oppfølging av 
internkontroll 

Alvorlige avvik skal ha en 
plan for oppfølging innen 
ei uke  

Rapport fra 
internkontroll-systemet 

Nytt mål 
Nytt 
mål 

2020 
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 % 
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Endringer i driften 
 

Eiendomsforvaltning 

  Handlingsplan 2021-2024 

  Endringer ift. handlingsplan 2020-2023 

  2021 2022 2023 2024 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   72 325 71 229 69 857 69 857 

Lønnsjusteringer Utg. økn. -112 -112 -112 -112 

Overføre PS 95/19 Massemottak fra felles til Eiendom Innt. økn 0 -4 000 -4 000 -4 000 

Justering inntekt massedeponi, jf. PS 95/19 Utg. økn. 0 4 000 3 000 3 000 

Forberede massedeponi, jf. PS 95/19 Utg. økn. 500 0 0 0 

Brakker Råholt ungdomsskole. Opprigging og leie Utg. økn. 0 2 500 1 000 1 000 

Brakker Vilberg barneskole, opp/nedrigging og drift  Utg. økn. 1 972 30 1 902 18 

Eidsvoll Verk skole - brakker leie og drift Utg. økn. 2 063 469 0 0 

Energi/fjernvarme Utg. økn. 2 200 2 200 2 200 2 200 

Tomgangsleie boliger og endring av boligmasse 
Innt. 
red. 1 000 1 000 1 000 1 000 

Leieavtale Saga 2 til Familiens hus Utg. økn. 488 650 650 650 

Råholt bad serviceavtale for renseanlegg vann/klor Utg. økn. 333 333 333 333 

Serviceavtaler Utg. økn. 110 110 110 110 

Råholt bad undervannslamper  Utg. økn. 600 0 0 0 

Bønsmoen skole sprinkleranlegg videreføres Utg. økn. 300 0 0 0 

Renholdsmaskiner Utg. økn. 100 0 100 0 

Ipad utskifting renhold Utg. økn. 50 50 50 50 

Kameraovervåkning Gruehagen driftsavtale Utg. økn. 0 15 15 15 

Reduksjon tingforsikring Utg. red. -300 -300 -300 -300 

      
  

  

Driftskonsekvenser investeringer     

  

  

Brensmork økte arealer FDV kostnader Utg. økn. 525 525 525 525 

Feiring omsorgsboliger FDV kostnader Utg. økn. 223 445 445 445 
Vilberg kompetansesenter Kjøkken/kjeller FDV kostnader Utg. økn. 190 192 192 192 

Økte felleskostnader borettslag og sameier Utg. økn. 163 163 163 163 

      
  

  

Sum konsekvensjustert ramme   82 728 79 498 77 129 75 146 

Nye tiltak      
100 % stilling vedlikehold av grøntområder formålsbygg Utg. økn. 600 600 600 600 

100 % stilling saksbehandler Utg. økn. 0 
 

850 850 

Gladbakk taktekking og fasade/maling Utg. økn. 0 0 2 500 0 

Dal skole taktekking  Utg. økn. 0 0 2 000   

Ås skole vinduer og maling av fasade Utg. økn. 0 0 2 500   

Rådhuset utskifting av vinduer Utg. økn. 0 0 1 500   

Utskifting av heisdører Vilberg helsetun Utg. økn. 0 0 600 0 

Økte vedlikeholdsmidler boliger Utg. økn. 500 500 500 500 

      

Endring kommunestyrevedtak PS 20/111         
PS 20/111 Drift modulbygg Ung Fritid Råholt (30 % 
stilling) Utg. økn. 270 270 270 270 

      
  

  

Ramme HP 2021-2024 Eiendomsforvaltningen   84 098 80 868 88 449 77 366 

 
Eiendomsforvaltningen 2020 2021 2022 2023 

Ramme 2021 videreført 0 72 325 72 325 72 325 

Vilberg bosenter renovering innvendige flater i 2021   
 

-800 -800 

Råholt ungdomsskole brannsikring sprinkelanlegg i 
2021   

 
-500 -500 

Eidsvoll Rådhus skifte eksisterende 
brannvarslingsanlegg   

  
500 

Brakker Vilberg (avvikles 2022)   
 

500 -1 372 

Redusert husleie statliggjøring av kemner/AØR   
 

-296 -296 

Ramme HP 2020-2023 0 72 325 71 229 69 857 
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Lønnsjusteringer 

 70 % stilling er fra 2021 overført fra drift til investering og lønnes fra prosjektene. 

 
Konsekvensjusteringer 

 Eiendom har overtatt ansvaret for utredning av massedeponi, jf. PS 95/19. Inntektene 

forsinkes ved at arealet må klargjøres (detaljreguleres og eventuelt konsekvensutredes) og 

konkurranse må gjennomføres. Det tar videre tid å fylle opp et fremtidig massedeponi. Det er 

avsatt midler til reguleringssak og kravspesifikasjoner i 2021. 

 Utvidelse med brakker som følge av økt elevtall i en begrenset periode ved Råholt 

ungdomsskole. Opprigging og drift er budsjettert i 2022. Utover i planperioden er dette 

ordinære FDV utgifter.  

 Ved Vilberg barneskole er det nødvendig med dobling av brakkekapasiteten som følge av økt 

elevtall med tre nye klasserom med tilhørende garderobe og grupperomfasiliteter. I 

beregningen inngår opprigging av ny brakkerigg, leie og nedrigging av begge brakkeriggene, 

samt FDV kostnader. Brakkene forutsettes avviklet i 2024 når ny skole tas i bruk.  

 Ved Eidsvoll Verk skole er det lagt inn budsjettmidler til brakker (opprigging, leie og drift) i 

forbindelse med utbygging og ombygging til en fullverdig to-parallell og SFO.  

 Energibudsjettet økt med 2,2 mill. for å dekke opp økte fyringsutgifter.  

 Inntektene knyttet til boligutleie er redusert med 1 mill. som en konsekvens av planlagt salg 

av boliger og tomgangsleie. 

 Leieforholdet ved Saga 2 i Sundet, som tidligere ble benyttet av kemneren, videreføres til 

Familiens hus fordi det er underdekning på kontorplasser på rådhuset etter stillingsøkninger. 

 Inngåelse av ny serviceavtale ved Råholt bad ifm. renseanlegg for vann/klor.   

 Serviceavtale ventilasjon pga. nyinstallasjon i Eidsvollhallen, Feiring skole og Vilberg helsetun. 

 Utskifting av undervannsbelysning ved Råholt bad. 

 Utbedring etter tilsynsrapport sprinkleranlegg ved Bønsmoen skole etter tilsynsrapport. 

Utbedringen er mer kostnadskrevende enn forutsatt i budsjett for 2020.  

 Ved renholdsavdelingen er det behov for å skifte ut renholdsmaskiner. Det planlegges en 

rullerende utskifting hvor deler av utstyret fornyes annethvert år. 

 Utskifting av Ipad som arbeidsplanlegger ved renholdsavdelingen da slike Ipader har en 

begrenset levetid og derfor må skiftes ut etter noen år. 

 Drift av kameraovervåkning ved Gruehagan omsorgsboliger etter omfattende hærverk.  

 Nedjustering av budsjettet til tingforsikring. 

 

Driftskonsekvenser investeringer 

 Etter gjennomførte ombygginger og oppgraderinger ved Brensmork har bruksarealet ved 

bygget økt. Dette medfører økte kostnader til drift og renhold i kjeller og andre etasje. De 

nye arealene på 1000 m2 genererer 13 % stilling tekniker og 57 % stilling renhold.  

 Ombyggingen av tidligere Feiring aldershjem til omsorgsboliger, medfører økte kostnader til 

drift, vedlikehold og renhold da bygget ikke har vært i bruk. De siste årene har ikke FDV 

kostnader vært budsjettert. Dette genererer 23 % stilling tekniker (1700 m2) og 8 % stilling 

renhold til fellesarealer.  

 Ved Vilberg kompetansesenter er arealet økt knyttet til Kjøkken og kjeller som følge av 

ombygging. Dette medfører økte FDV kostnader og genererer 5 % stilling tekniker.  

 Økte felleskostnader borettslag og sameier budsjetteres som følge av økte felleskostnader til 

både nye og eksisterende boliger.  

 

Oppstillingen inkluderer bygg som ferdigstilles i 2021, eller bygg som er ferdigstilt 2020 uten at 

FDV midler er tilført budsjettet. Utgifter til FDV i perioden forutsettes dekket i demografiutgiftene. 

 

Nye tiltak 

 100 % stilling er budsjettert for å ivareta grøntområdene ved formålsbyggene da 

Kommunalteknikk ikke lenger har kapasitet til å ivareta dette, jf. PS 95/19. 

 100 % stilling som saksbehandler innen bolig/eiendom. Eidsvoll kommune er en stor 

grunneier og eiendomsbesitter, og har som følge av dette behov for å styrke 

saksbehandlingskapasiteten. Stillingen bør inneha juridisk kompetanse og behandle saker 

som krever juridisk vurdering, ha særlig ansvar for utforming og oppfølging av kontrakter 

samt kjøp og salg av eiendom. 
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 I 2023 er det budsjettert med ekstraordinært vedlikehold på Gladbakk (tak og fasade), Dal 

skole (tak), Ås skole (vinduer, tak og fasader), Rådhuset (vinduer) for å ivareta vedlikeholds 

intervall iht. gjeldende levetid.  

 Det planlegges å skifte ut dørene ved to heiser ved Vilberg helsetun for å ivareta kravene til 

sikker vare- og pasienttransport. 

 For å ivareta nødvendig vedlikehold av boligene er det behov for å øke vedlikeholdsmidlene.  
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5.14 Felles inntekter og utgifter 

 
Endringer i driften 

 

Felles inntekter og utgifter 

  Handlingsplan 2021-2024 

  Endringer ift. handlingsplan 2020-2023 

  2021 2022 2023 2024 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   301 13 082 28 258 28 258 

Endringer pensjon Utg. red. -19 321 -19 262 -19 262 -19 262 

Overført PS 95/19 Massemottak fra felles til Eiendom Utg. økn. 0 4 000 4 000 4 000 

Nullstill demografiutgifter HP20-23 Utg. red. -32 572 -63 644 -86 892 -86 892 

Demografiutgifter HP21-24 Utg. økn. 0 24 623 42 601 65 568 

Endring kalkulatoriske renter og avskrivninger 
selvkost Utg. økn. 11 905 13 550 11 905 4 910 

Overført PS 95/19 Økte inntekter samarbeid andre 
kommuner til virksomhetene Innt. red. 1 000 1 000 1 000 1 000 

Justering inntekter planlagte investeringsprosjekter Innt. red. 714 4 488 6 630 918 

Sum konsekvensjustert ramme   -37 974 -22 163 -11 760 -1 500 

      

Endring kommunestyrevedtak PS 20/111         

PS 20/111 Avvikle rekrutteringstillegg sykepleiere Utg. red. -300 -300 -300 -300 

PS 20/111 Innføre turnustillegg sykepleiere  Utg. økn. 1 000 2 700 2 700 2 700 
PS 20/111 Koronapandemi ekstramidler statsbudsjett, 
vedtak pkt. 8 Utg. økn. 22 188     

      
  

  

Ramme HP 2021-2024 Felles inntekter og 

utgifter   -15 086 -19 763 -9 360 900 

 
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 20-23 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 virksomhetens budsjetter. 

 Leieinntekter er nedjustert som følge av forskyvninger i investeringsplanen. 

 Lønnspott for planperioden er videreført på 20 mill., samme nivå som i 2020. Lønnspotten 

hensyntar lønnsvekst på 2,2 % og lønnsoverheng fra 2020. 
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5.15 Finans 

 
Endringer i driften 

 

Finans  

Handlingsplan 2021-2024 

Endringer ift. handlingsplan 2020-2023 

2021 2022 2023 2024 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan -1 397 067 -1 400 185 -1 411 315 -1 411 315 

Nullstill økning frie inntekter befolkningsvekst HP20-
23 34 700 81 100 122 200 122 200 

Økning frie inntekter anslag befolkningsvekst 0 -42 188 -76 298 -110 135 

Økning rammetilskudd -2 712 -2 712 -2 712 -2 712 

Økning skatteanslag -41 912 -41 912 -41 912 -41 912 

Økning inntektsutjevning -4 170 -4 170 -4 170 -4 170 

Nullstill veksttilskudd 1 928 1 928 1 928 1 928 

Veksttilskudd 0 -3 641 -7 531 -6 694 
Endring innskuddsrenter pga. lavere markedsrenter 6 056 4 115 2 730 2 205 

Bedre innskuddsbetingelser ny hovedbankavtale -1 650 -1 650 -1 650 -1 650 

Endring rentekompensasjon Husbanken 933 839 753 772 

Økning egenkapitaltilskudd KLP 138 138 138 138 

Nullstill saldering fond HP20-23 47 760 6 487 747 747 

Saldering bruk/avsetning fond -45 315 -5 006 11 632 17 307 

    
  

  

Driftskonsekvenser investeringer   
  

  

Konsekvensjustering renter og avdrag eksisterende 
lån -25 773 -43 687 -63 890 -61 741 

Avdragsutgifter nye investeringer 0 7 396 14 506 36 196 

Renteutgifter nye investeringer 1 142 5 003 11 039 16 530 

          

Sum konsekvensjustert ramme -1 425 941 -1 438 145 -1 443 804 -1 442 304 

    
  

  

Innsparingstiltak   
  

  

Innføring eiendomsskatt fritidseiendommer 0 -3 000 -3 700 -3 700 

Opptrapping eiendomsskatt til 3,7 promille 0 0 -14 350 -14 350 

     

Endring kommunestyrevedtak PS 20/111       

PS 20/111 Effekt av endrede investeringer -41 -476 -6 757 -7 089 

PS 20/111 Endring avsetning til/bruk av fond -3 414 -7 789 -4 308 -4 601 
PS 20/111 Redusere e-skatt promille til 1,9 ‰ i 
2021, 2,9 ‰ i 2022, 3,4 ‰ i 2023 og 3,4 ‰ i 2024 2 000 2 000 6 000 6 000 

PS 20/111 Redusere e-skatt bunnfradrag (100 000 i 
2022, 2023 og 2024) 0 2 100 2 400 2 400 
PS 20/111 Koronapandemi ekstramidler statsbudsjett, 
vedtak pkt. 8 -22 188     

    
  

  

Ramme HP 2021-2024 Finans -1 449 584 -1 445 310 -1 464 519 -1 463 644 

 
Konsekvensjusteringer 

 Skatt og ramme (frie inntekter) er beregnet ved hjelp av KS prognosemodell. 

 Reduserte renteinntekter skyldes lavere markedsrenter pga. svakere vekstutsikter i 

finansmarkedet. 

 Ny hovedbankavtale er inngått med SR-bank fra 1.9.2020. Renteinntekter fra bankinnskudd 

er budsjettert ut i fra forventet 3 mnd. NIBOR med et påslag på 0,69 %. Gjennomsnittlig 

bankinnskudd forventes å utgjøre 500 mill. i hele planperioden.  

 Rentekompensasjon er justert etter prognose fra Husbanken. 

 Egenkapitalinnskudd KLP er beregnet å utgjøre 0,3 % av premiereserven for fellesordningen 

og 0,7 % av lønnsgrunnlag for sykepleierordningen. 

 Tilbakeføring av bruk/avsetning til disposisjonsfond og saldering av ny handlingsplan. 
 
Driftskonsekvenser investeringer 

 Renter og avdrag er justert ut i fra forventet låneportefølje 31.12.2020. 
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 Renter og avdrag er justert med investeringsforslag 2021-2024. 

 
Innsparingstiltak 

 Eiendomsskatt foreslås innført på fritidseiendommer fra 2022 med tilsvarende sats som for 

boliger. Fritidseiendommene må takseres. Det er ca. 650 fritidsboliger i kommunen. Beløpene 

som er lagt inn er grove anslag. 

 Eiendomsskatten foreslås økt fra 3 promille til 3,7 promille i 2023 og 2024. 
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6 Investeringsprogrammet i planperioden 

 
Prosjekt Ramme 

Tidsfor-

skyvning 

Ny 
bevilgning 

2021 

Budsjett 
2021 inkl. 

tidsforskyvn. 2022 2023 2024 

Totalt 
bevilget 

tom 2024 

Egenkapitalinnskudd KLP 
        1 Egenkapitalinnskudd KLP 
  

3 595 3 595 3 595 3 595 3 595 
 Totalt Egenkapitaltilskudd  

  

3 595 3 595 3 595 3 595 3 595 

  

Skole 
        2 Bønsmoen skole 4 parallell FR 4 750 10 000 14 750 80 000 110 000 

 
205 000 

2 PS 20/111 Skyve utvidelse Bønsmoen skole  -4 750 -10 000 -14 750 -80 000 -110 000  -204 750 
2 PS 20/111 Skyve utvidelse Bønsmoen skole to 

år, bestemme størrelse nærmere      14 750 80 000 94 750 
2 Bønsmoen skole 4 parallell. Inventar FR 

    
12 000 

 
12 000 

2 PS 20/111 Skyve Bønsmoen inventar ut av 
perioden      -12 000  -12 000 

3 Dal/Dal-området ungdomsskole FR 9 600 -9 600 

    

400 

4 Dal skole ventilasjon FR 
 

500 500 
   

500 
5 Eidsvoll Verk skole - to parallell FR 5 700  5 700 17 000   34 000 
5 Eidsvoll Verk skole - inventar FR  750 750 750   1 500 
6 Lekeapparater skole RU 

 

500 500 500 500 500 

 7 Råholt barneskole tre-parallell OR 64 000 80 000 144 000 70 000 40 000 19 000 299 000 
7 Råholt barneskole tre-parallell. Utstyr og 

inventar OR 
   

11 000 3 000 
 

14 000 
8 Vilberg barneskole FR 8 083 

 
8 083 126 900 205 000  54 878  405 000 

8 Vilberg barneskole utstyr og inventar FR 

    

18 000 

 

18 000 

Totalt Skoler   87 383 72 150 159 533 226 150 281 250 154 378   

          Barnehage 

        9 Ankertunet barnehage utvidelse FR 800 3 000 3 800 4 000 25 000 25 000 60 000 

9 
PS 20/111 Skyve utvidelse Ankertunet 
barnehage to år  -800 -3 000 -3 800 -4 000 -21 200 -21 000 -50 000 

9 Ankertunet barnehage inventar FR     1 500 1 500 3 000 

9 

PS 20/111 Skyve utvidelse Ankertunet 

barnehage to år      -1 500 -1 500 -3 000 

10 Barnehage i Ås-området  FR 
 

1 000 1 000 2 000 40 000 62 000 105 000 
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Prosjekt Ramme 

Tidsfor-
skyvning 

Ny 

bevilgning 
2021 

Budsjett 

2021 inkl. 
tidsforskyvn. 2022 2023 2024 

Totalt 

bevilget 
tom 2024 

10 Barnehage i Ås-området inventar FR 
     

6 000 6 000 

11 Bønsmoen barnehage dele basene FR 
 

1 000 1 000 
   

1 000 

12 Langset barnehage FR 

 

4 850 4 850 20 000 30 000 

 

55 000 

12 Langset barnehage inventar FR 
    

3 000 
 

3 000 

13 Lekeapparater barnehager RU 
 

500 500 500 500 500 
 14 Vilberg barnehage utvidelse FR 400 3 500 3 900 40 000 35 500 

 

80 000 

14 Vilberg barnehage utvidelse inventar FR 

   

1 000 3 000 

 

4 000 

Totalt Barnehager   400 10 850 11 250 63 500 115 800 72 500   

          Boliger 
        15 Bolig til vanskeligstilte RU 7 500 10 000 17 500 10 000 10 000 10 000 

 16 Dal omsorgsboliger FR 17 000 
 

17 000 19 000 6 000 
 

46 000 
16 Dal omsorgsboliger inventar FR 

   
1 000 

  
1 000 

17 Dalsliene carport FR 
   

1 000 
  

1 000 
18 Elstadbekken Hardbruksbolig FR 

 

500 500 

   

3 500 

19 Fagerhøy avlastning og hybelhus solskjerming FR 
 

300 300 
   

300 
20 Feiring omsorgsboliger OR 

 
15 000 15 000 

   
38 000 

21 Feiring omsorgsboliger. Inventar OR 
 

2 100 2 100 
   

2 100 
22 Fiber for sikker sone i privat boligkompleks med 

bemanning OR 120 380 500 
   

500 
23 Frankens parkeringsplass OR 

 
500 500 

   
500 

24 Frankens solskjerming og dørpumper OR 300 

 

300 

   

300 

25 Nedre Vilbergveg utvidelse omsorgsboliger FR 
   

1 000 9 000 
 

10 000 
25 Nedre Vilbergveg utvidelse omsorgsboliger, 

inventar FR 

    

150 

 

150 

26 Nordliveien carport FR 
 

300 300 
   

300 
27 Sundet dagsenter og omsorgsboliger FR 26 000 -18 000 8 000 155 000 142 000 

 

310 000 

27 Sundet dagsenter og omsorgsboliger inventar FR 
    

2 000 
 

2 000 

Totalt Boliger   50 920 11 080 62 000 187 000 169 150 10 000   
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Prosjekt Ramme 

Tidsfor-
skyvning 

Ny 

bevilgning 
2021 

Budsjett 

2021 inkl. 
tidsforskyvn. 2022 2023 2024 

Totalt 

bevilget 
tom 2024 

Helse og omsorg 

28 Brensmork 3.etg. ombygging til hjemmebaserte 
tjenester OR 2 000 

 
2 000 

   
9 500 

29 Brensmork carport hjemmetjenesten med 

ladere for el-bil FR 
     

6 500 6 500 
30 Brensmork ombygging til helsetjenester. 

Byggetrinn 2 OR 

 

500 500 

  

12 500 

 30 Brensmork helsetjenester inventar/utstyr 
kontorer og møterom (Byggetrinn 2)  FR 

    
1 200 

 
1 200 

31 Brensmork hjelpemiddelsentral, Lager, kontor, 
verkstedhall FR 500  500  2 000  2 500 

31 Brensmork hjelpemiddellager/hall, inventar og 
utstyr FR 

    
1 500 

 
1 500 

32 Eidsvoll helse og omsorgssenter digitalt tilsyn FR 
 

4 000 4 000 
   

4 450 
33 Eidsvoll helse og omsorgssenter infotavler FR 

 
200 200 

   
200 

34 Eidsvoll helse og omsorgssenter skilting FR 
 

500 500 
   

500 
35 Fagerhøy avlastning utvidelse FR 

 

2 000 2 000 15 000 

  

17 000 

35 PS 20/111 Skyve utvidelse Fagerhøy to år   -2 000 -2 000 -15 000 2 000 15 000  
36 Prestegårdstunet utvidelse BOA FR 13 000 

 
13 000 26 000 

  
42 200 

36 Prestegårdstunet utvidelse BOA inventar FR 
 

600 600 1 400 
   37 Vilberg helsetun ombygging av resepsjon OR 150 

 
150 

   
250 

38 Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2. OR 11 000 
 

11 000 
   

97 000 
38 Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2 

Inventar OR 600  600    3 380 
39 Vilberg helsetun. Utvidelse nødstrøm FR 200 4 000 4 200    4 300 
40 Vilberg helsetun vaskeri utstyr og inventar FR 2 000 

 
2 000 

   
2 500 

Totalt Helse og omsorg   29 450 9 800 39 250 27 400 6 700 34 000   

          Eiendom 
        41 "Nye" Søndre Samfund FR 2 000 

 
2 000 

   
2 500 

42 Familiens hus. Oppdeling av kontorer for å 
utvide antall kontorplasser, inventar OR 150 

 

150 

   

250 

43 Hms tiltak offentlige bygg RU 
 

600 600 600 600 600 
 44 Ladestasjon El-biler offentlige bygg RU 

 
350 350 

    45 Maskiner og utstyr fdv RU 
 

1 000 1 000 500 500 500 
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Prosjekt Ramme 

Tidsfor-
skyvning 

Ny 

bevilgning 
2021 

Budsjett 

2021 inkl. 
tidsforskyvn. 2022 2023 2024 

Totalt 

bevilget 
tom 2024 

46 Myrer, rus og psykiatri, mottak og alarm FR 
   

700 
  

700 
47 Myrer, rus og psykiatri. Lydtetting mellom 

kontorer FR 
 

445 445 
   

445 
48 Rådhuset. Nye kontorer 1. etasje rådhuset OR 500 

 
500 

   
2 500 

49 Sentralt driftsovervåkningsanlegg RU 200 1 500 1 700 1 500 1 500 1 500 
 50 Solsiden ny balkong FR 

 

100 100 

   

100 

51 Sundtomter/Panorama etterisolering FR 
 

4 500 4 500 
   

4 500 
52 Trollåsen infrastruktur FR 1 000 

 
1 000 

    Totalt Eiendom   3 850 8 495 12 345 3 300 2 600 2 600   

          Kultur 
        53 «Bokbuss» FR 

 
700 700 

   
700 

53 PS 20/111 Ikke anskaffe "Bokbuss"   -700 -700     -700 

54 Gaminglaptopper ung fritid FR 

 

200 200 

   

200 

55 Råholthallen innebandyvant OR  150 150    150 

56 Råholt ungdomsklubb FR  1 000 1 000 1 000   2 000 

56 
PS 20/111 Råholt ungdomsklubb Grunnlåven 
investeringsreduksjon   -1 000 -1 000 -1 000   -2 000 

56 

PS 20/111 Råholt Ungdomsklubb Modulbygg til 
erstatning for Grunnlåven - tomt etter gamle 

Råholt barnehage   6 700 6 700    6 700 

Totalt Kultur     7 050 7 050 0       

          Kirker og gravplasser 
        57 Feiring gravplass gravemaskin OR 

     
400 400 

57 Langset gravplass minigraver OR 
    

400 
 

400 

57 Langset gravplass multimaskin OR 

   

450 

  

450 

57 Langset utvidelse av gravplass OR 
 

1 000 1 000 3 500 3 500 
 

8 000 

57 Råholt utvidelse av gravplass OR 
   

1 000 
 

30 000 31 000 

Totalt Kirker og gravplasser     1 000 1 000 4 950 3 900 30 400   
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Prosjekt Ramme 

Tidsfor-
skyvning 

Ny 

bevilgning 
2021 

Budsjett 

2021 inkl. 
tidsforskyvn. 2022 2023 2024 

Totalt 

bevilget 
tom 2024 

Samferdsel og infrastruktur 

58 Maskiner veg RU 
   

2 000 1 000 1 000 
 59 Container til oppbevaring av flomsikringsutstyr OR 

 

100 100 

   

100 

60 Gressklippere OR 
 

550 550 
   

550 

61 Lastebil til vinterdrift OR  2 750 2 750    2 750 

62 Ramme opprustning av kommunale veger RU    3 700 6 200 5 700  

62 Gater i Sundet FR 550 

 

550 

   

1 608 

62 Rehabiliteringer Myhrervegen FR  900 900    900 

62 Rehabilitering Statsrådvegen FR 1 600 
 

1 600 
   

1 600 

62 Rehabilitering Vestvang FR 
 

2 600 2 600 
   

2 600 

62 Rehabilitering Årnesvegen FR 900 -900 

  

900 

 

900 

63 Sundet offentlig toalettanlegg FR 3 000 
 

3 000 
   

3 000 

64 Ramme for oppgradering av veglyset RU 
 

2 000 2 000 
    65 Ramme for trafikksikkerhet RU 2 600 5 000 7 600 5 000 6 000 5 000 

 Totalt Samferdsel og infrastruktur   8 650 13 000 21 650 10 700 14 100 11 700   

 
Selvkost 

        66 Biler og maskiner vann RU 950 

 

950 2 000 

   67 Bårlidalen renseanlegg, oppgradering JT 7 800 
 

7 800 
   

299 698 
68 Bårlidalen renseanlegg solskjerming FR 

 
300 300 

   
300 

69 Bårlidalen renseanlegg oppgradering gammel 
driftsdel FR 

    
2 500 

 
2 500 

70 Feiring Renseanlegg (RA) FR 4 800 
 

4 800 27 000 
  

33 000 
71 Minnesund renseanlegg (RA) FR 1 100 

 

1 100 

   

1 200 

72 Høydebasseng Midtbygda FR 

    

10 000 15 000 25 000 

73 Høydebasseng Tærudåsen FR 500 
 

500 
   

650 
74 Kjøp av lekkasjesøkutstyr FR 

 
500 500 

   
500 

75 Objektsikring kritisk infrastruktur FR 

 

1 200 1 200 

   

1 200 

76 Pumpestasjon Bøn FR 
    

3 500 6 500 10 000 
77 Pumpestasjon Bønsdalen P10 økt kapasitet FR 3 150 

 
3 150 

   
3 297 

78 Pumpestasjon Vegamot FR 
    

18 000 
 

18 000 
79 Nyanlegg saneringsplan avløp RU 17 000 

 

17 000 13 000 20 000 35 000 

 80 Rehabiliteringer avløpsledninger Grindatunet FR 1 000  1 000    1 000 
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Prosjekt Ramme 

Tidsfor-
skyvning 

Ny 

bevilgning 
2021 

Budsjett 

2021 inkl. 
tidsforskyvn. 2022 2023 2024 

Totalt 

bevilget 
tom 2024 

80 Rehabilitering avløpsledninger Mattisholtet OR 1 400  1 400    8 000 
80 Rehabilitering avløpsledninger Minnesund FR 15 500 

 
15 500 

   
23 200 

80 Rehabiliteringer avløpsledninger Statsrådvegen FR 11 900 

 

11 900 

   

12 000 

81 Rehabilitering avløpsnett planleggingsmidler RU 1 500 
 

1 500 
    82 Rehabilitering avløpsnett utforutsatte prosjekter 

(ramme) RU 2 525 

 

2 525 

    83 Rehabiliteringsplan avløpsnett 1,5 % 
utskiftingstakt jf. fylkesmannen RU 

 
16 000 16 000 16 600 45 500 56 400 

 84 Rehabilitering vannledning Bønsdalen 

Svenkerud FR 5 000 
 

5 000 
   

5 160 
84 Rehabilitering vannledninger Finstad FR 17 500 

 
17 500 

   
19 450 

84 Rehabilitering vannledninger Kjeldevegen FR 185 
 

185 
   

925 
84 Rehabilitering vannledninger Lysdammen FR 2 160 

 

2 160 

   

4 160 

84 Rehabilitering vannledninger Mattisholtet FR 1 100 
 

1 100 
   

5 500 
84 Rehabilitering vannledninger Minnesund FR 6 700 

 
6 700 

   
10 000 

84 Rehabilitering vannledninger Statsrådvegen FR 2 900 

 

2 900 

   

3 000 

84 Rehabilitering vannledning Tunneltoppen FR 4 055 4 055 8 110    8 110 

85 Rehabilitering vannledning og reduksjonskum 
Minneåsen FR 

 
5 000 5 000 20 000 

  
25 000 

86 Rehabilitering vannledninger planlegging RU 2 400 
 

2 400 
    87 Ramme rehabilitering vannledningsnett 

utforutsatte prosjekter RU 2 810 
 

2 810 
    88 Rehabiliteringsplan vannledningsnett, 2 % 

utskiftingstakt jf. mattilsynet RU 
 

10 000 10 000 47 200 61 200 47 600 
 89 Vannledning Østsiden (Minnesund-Elstadlia) JT 1 890 

 
1 890 

   
47 300 

90 Tisjøen dam FR 9 700 

 

9 700 

   

10 000 

91 Tisjøen silsystem OR 500 
 

500 
   

2 000 
92 Tisjøen Vba fullrensing FR 17 616 25 000 42 616 26 300 

  
88 500 

93 Tærud trykkøkningsstasjon FR 
 

6 000 6 000 
   

6 000 
94 Utstyr oppmåling RU 213 

 
213 250 

 
250 

 Totalt Selvkost   143 854 68 055 211 909 152 350 160 700 160 750   
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Prosjekt Ramme 

Tidsfor-
skyvning 

Ny 

bevilgning 
2021 

Budsjett 

2021 inkl. 
tidsforskyvn. 2022 2023 2024 

Totalt 

bevilget 
tom 2024 

Sentraladministrasjonen 

95 Avdrag formidlingslån 
  

7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 
 95 Startlån 

  

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

 Totalt sentraladministrasjon     57 500 57 500 57 500 57 500 57 500   

          Sum investeringsutgifter inkl. formidlingslån 324 507 262 575 587 082 736 445 815 295 537 423   

 
Finansiering  

        95 Startlån 
  

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 
 95 Avdrag formidlingslån 

  
-7 500 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 

 96 Egenkapitaltilskudd KLP fra drift 

  

-3 595 -3 595 -3 595 -3 595 -3 595 

 97 Salg av eiendom 
  

-20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 
 98 Salg av skogteiger 

  
-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

  99 Spillemidler Langset skole 
    

-7 000 
   99 Spillemidler Råholt skole 

     

-10 750 

  99 Spillemidler Vilberg skole 
     

-10 750 
  99 Spillemidler/ nærmiljøanlegg Vilberg ungdomsskole 

   
-600 

  99 Spillemidler/ nærmiljøanlegg Råholtbråtan 
barnehage 

     
-600 

  99 Spillemidler/ nærmiljøanlegg Råholt skole 
    

-1 200 
  99 Spillemidler/ nærmiljøanlegg Vilberg barneskole 

    
-900 

 100 Husbanktilskudd Sundet omsorgsboliger 
    

-73 920 
  100 Husbanktilskudd Dal omsorgsboliger 

    
-9 240 

   100 Husbanktilskudd Feiring omsorgsboliger 
 

-11 320 -11 320 
    101 Mva komp 

 

-48 700 -33 115 -81 815 -116 690 -151 050 -39 656 

 101 PS 20/111 Endring mva komp pga. endrede 
investeringer  1 110 2 000 3 110  20 000  25 590  -14 500   

102 Bruk av lån 
 

-281 357 -146 045  -427 402  -621 420 -612 280 -343 272 
 101 PS 20/111 Endring bruk av lån pga. endrede 

investeringer  4 440 8 000 12 440  80 000  102 360  -58 000   

Totalt finansiering    -324 507 -262 575 -587 082 -736 445 -815 295 -537 423   
Begrepsavklaringer fra økonomireglementet: 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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Prosjektbeskrivelser 

 

Egenkapitalinnskudd KLP 

1 Egenkapitalinnskudd KLP 

Egenkapitalinnskudd KLP beregnes utfra størrelse på premiereserve. 

Skole 

2 Bønsmoen skole 4 parallell inkl. inventar 

Bønsmoen skole utvides fra to til fire paralleller, som følge av vedtak i PS 58/19, 

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.». 

 

PS 20/111 Skyve utvidelse Bønsmoen skole inkl. inventar to år, bestemme størrelse 

nærmere. 

 

Foreløpig ramme er 205 mill. (økt fra 200 mill. ). Inventarbudsjett er 12 mill.  

3 Dal/Dal-området ungdomsskole 

I handlingsplanen for 2020-2023 ble prosjektet tatt inn etter at befolkningsframskriving viste 

at det er behov for utvidet kapasitet på ungdomsskole i Sørbygda. Midler til kjøp av tomt og 

planlegging ble avsatt i perioden.  

 

De nye befolkningsprognosene viser at det likevel ikke er behov for å bygge ny ungdomsskole 

i dette området i planperioden og budsjettmidlene er ikke videreført.  

 

9,6 mill. av budsjett i 2020 på 10 mill. er tidsforskjøvet til 2021 i PS 93/20, men også disse 

overførte midlene trekkes inn slik at det ikke ligger forslag om verken kjøp av tomt eller 

annen planlegging i planperioden.  

4 Dal skole ventilasjon 

Økt ventilasjonskapasitet er nødvendig ved Dal skole. 

 

Foreløpig ramme 0,5 mill.  

5 Eidsvoll Verk skole - to parallell inkl. inventar 

Skolen er i dag en to-parallell skole for syv trinn, men er bygd for seks trinn. Prosjektet 

omfatter utvidelse med to klasserom og SFO arealer. Prosjektet gir en kapasitetsøkning på 

50-60 elever i tillegg til at det vil gjøre lokalene til småskolen tilfredsstillende.  

 

Foreløpig ramme er økt til 34 mill. (økt fra 27 mill.). Det er i tillegg avsatt midler til inventar i 

2021 og 2022 med foreløpig ramme 1,5 mill. 

6 Lekeapparater skole 

Årlig sum til nye lekeapparater. Rullerende prosjekt.  

 

7 Råholt barneskole tre-parallell inkl. utstyr og inventar 

Ved Råholt barneskole er en tre-parallell skole med mulighet for utvidelse til fire-parallell iht. 

befolkningsprognose budsjettert.  

 

Det skal bygges en ny del og ombygges i gammel del. Nybygget tas i bruk høsten 2022. 

Ombygd gammel del tas i bruk i 2023 og siste budsjettmidler er i 2024.  

 

Opprinnelig ramme: 299 mill. (økt fra foreløpig ramme på 290 mill.). 

Budsjett til utstyr og inventar er 14 mill. 

8 Vilberg barneskole inkl. utstyr og inventar 

Skoleutbyggingen er planlagt som en tre parallell, men forberedes for fire paralleller, jf. PS 

14/19. En enkel flerbrukshall planlegges i tilknytning til skolen.  
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Kommunestyret har vedtatt at skolen skal forberedes for fire paralleller. Det medfører at en 

del funksjoner som er vanskelig å øke senere er dimensjonert for 4 paralleller. Det gjelder 

størrelse på garderober, antall toaletter, spesialrom etc. Dette har ført til at bygget er blitt 

noe større enn en ren tre-parallell skole og kostnaden har økt noe.   

Skoleprosjektet er tenkt gjennomført som en totalentreprise med løsningsforslag. Eidsvoll 

kommune har mottatt tilbud fra entreprenører og er i prosess med å velge tilbyder. Det 

forventes nå mulig å ta skolen i bruk fra årsskiftet 2023/2024.  

 

Det vil bli søkt om spillemidler til flerbrukshallen og uteområder som inngår som finansiering.  

 

Foreløpig ramme 405 mill. (økt fra 375,4 mill.). Inventar er budsjettert med 18 mill. i 2023. 

 

Barnehage 

9 Ankertunet barnehage utvidelse inkl. inventar 

Ankertunet barnehage foreslås utvidet med fire avdelinger til totalt åtte avdelinger og 

ferdigstillelse i 2024, jf. PS 83/20. 

 

PS 20/111 Skyve utvidelse Ankertunet barnehage inkl. inventar to år. 

 

Foreløpig ramme 60 mill. Inventarbehovet er budsjettert til 3 mill. 

10 Barnehage i Ås-området inkl. inventar 

I PS 83/20 er følgende vedtak fattet: «Ny 6 – avdelings barnehage bygges ut snarlig ved 

Bygdetunet eller Vestvangområdet og driften av Brensmork barnehage overføres dit.» 

 

Prosjektet erstatter Ås-barnehage i tidligere handlingsplaner og midlene til dette prosjektet er 

i hovedsak trukket inn etter vedtak i PS 93/20. 

 

Foreløpig ramme 105 mill. Inventarbudsjettet har en foreløpig ramme på 6 mill. 

11 Bønsmoen barnehage dele basene 

Ved Bønsmoen barnehage er det eldste bygget bygd med to store baser.  Begge basene med 

tilhørende kjøkken ønskes delt i to slik at det blir fire avdelinger med hvert sitt kjøkken. 

Eksisterende skillevegg erstattes som følge av dette med en «fast» vegg.  

 

Foreløpig ramme 1 mill.  

12 Langset barnehage inkl. inventar 

Langset barnehage følger som nytt investeringsprosjekt etter vedtak i PS 83/20 og innebærer 

flytting av kommunal barnehage med fire avdelinger fra Stensby til kommunal eid tomt ved 

Langset skole. 

 

Midler til nødvendig oppstart av regulering i 2020 ble vedtatt i PS 93/20.  

 

Foreløpig ramme 55 mill. og ferdigstillelse i 2023. 3 mill. er avsatt som foreløpig ramme til 

inventar. 

13 Lekeapparater barnehager 

Årlig sum til nye lekeapparater. Rullerende prosjekt, midlene har hovedsakelig blitt benyttet 

til en eller to barnehager pr. år.   

 

Årlig bevilgning er økt fra 0,25 mill. i HP 20-23 til 0,5 mill. i HP 21-24.  

14 Vilberg barnehage utvidelse inkl. inventar 

Vilberg barnehage har i dag fire avdelinger og foreslås økt til ti avdelinger på egen 

kommunalt eid tomt, jf. PS 17/20. Som følge av vedtaket er navnet på prosjektet endret fra 

«Utvidelse av antall barnehageplasser i Vilberg området» til «Vilberg barnehage». 

 

Prosjektet er i «tidlig» fase hvor arkitekt er kontrahert og geotekniske undersøkelser er 

foretatt. Det er behov for detaljregulering. 

Nåværende bygg ved Vilberg barnehage rehabiliteres når nytt bygg står ferdig. 
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Foreløpig ramme til bygging av seks nye avdelinger er 80 mill. og ferdigstillelse 2023. 

Inventarbudsjettet er 4 mill.  

 

Boliger 

15 Bolig til vanskeligstilte 

Prosjektmidler vil i 2021 bli benyttet til å finansiere kjøp av boliger.  

 

Det vil bli opprettet egne prosjekter for de enkelte boligene. Midlene skal brukes for å sikre en 

hensiktsmessig boligportefølje.  

 

Det forventes husbanktilskudd ved kjøp av boliger til vanskeligstilte.   

 

Rullerende prosjekt. 

16 Dal omsorgsboliger inkl. inventar 

Etablering av omsorgsboliger for seks personer med omfattende tjenestebehov og behov for 

tilrettelagte boenheter tilpasset utfordringene. Prosjektet er berettiget til husbanktilskudd. 

 

Budsjettene fordelt mellom årene er fordelt ifht. revidert framdriftsplan og byggestart er 

forventet vår 2021. 

 

Prosjektet vil genere tilskudd fra Husbanken som pt. er på 1,5 mill. pr. bolig. I tillegg kommer 

husleieinntekter. 

 

Foreløpig ramme økt til 46 mill. Inventarbudsjettet kommer i tillegg med 1 mill. 

17 Dalsliene carport 

Behov for carport knyttet til omsorgsbolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.   

 

Carporten planlegges i en størrelse som rommer tre store biler og en traktorgressklipper. 

 

Foreløpig ramme 1 mill. 

18 Elstadbekken Hardbruksbolig 

En tomannsbolig til erstatning for bolig som tidligere er revet planlegges på kommunal eid 

tomt. Arbeid med regulering er i gang og bevilgningen er økt med 0,5 mill. i 2021.  

 

Det er søkt om dispensasjon for bruk av LNF område som foreløpig ikke er avklart. 

 

Foreløpig ramme: 3,5 mill. 

19 Fagerhøy avlastning og hybelhus solskjerming 

Det er behov for solskjerming ved ti soverom og på to kontorvinduer. Rullegardiner 

eller innvendige persienner anbefales ikke siden disse ofte blir revet ned og ødelagt. 

 

Foreløpig ramme 0,3 mill. 

 
 

20 Feiring omsorgsboliger 

Prosjektet Feiring omsorgsboliger erstatter tidligere benevnelse på prosjektet «Feiring 

aldershjem ombygging til omsorgsboliger». 

 

Boligene ventes å kunne tas i bruk sommer 2021. 

 

Prosjektet generer husbanktilskudd. Det er budsjettert med 11,9 mill. i tilskudd for de åtte 

boligene. 

 

Opprinnelig ramme 38 mill.  
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21 Feiring omsorgsboliger inventar 

Inventar er lagt inn i budsjettet med 2,1 mill. Dette er ikke tidligere budsjettert.  

 

Foreløpig ramme: 2,1 mill.  

 

22 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. Det er lagt inn 

internett utenfor DGI sitt nettverk, noe som innebærer bruk av hjemmekontorløsning, men 

trådløs oppkobling mot sikker sone fungerer ikke.  

 

Budsjettet er økt for å tilpasse kravene til personvern og arbeid på sikker sone.  

 

Opprinnelig ramme 0,5 mill.  

23 Frankens parkeringsplass 

Pr. i dag er det kun parkeringsplass til fem vanlige biler og en større bil for mennesker med 

funksjonshemming på Frankens. Det er behov for ytterligere 12 parkeringsplasser.  

 

Opprinnelig ramme 0,5 mill.   

24 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. 

25 Nedre Vilbergveg utvidelse omsorgsboliger inkl. inventar 

Det er kartlagt stort behov for omsorgsbolig for yngre personer med ulike omsorgsbehov de 

neste årene. Målgruppe må vurderes konkret i forhold til fremtidige endringer knyttet til 

brukersammensetning i nye og eksisterende boliger.   

 

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.   

26 Nordliveien carport 

Behov for carport knyttet til omsorgsbolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

 

Foreløpig ramme 0,3 mill. 

 

27 Sundet dagsenter og omsorgsboliger 

Det planlegges med bygging av omsorgsleiligheter, dagsenter og eldresenter som erstatning 

til boligene ved Vormtun som rives før sommeren 2021. 

 

Prosjektet er basert på 48 omsorgsboliger og servicesenter på størrelse med Gladbakk, 1500 

m2 brutto areal. Det vil bli fremlagt egen politisk sak. 

 

Prosjektet vil genere Husbanktilskudd, husleieinntekter og momskomp.  

 

Foreløpig ramme 310 mill.  

 

Helse og omsorg 

28 Brensmork 3.etg. ombygging til hjemmebaserte tjenester 

Prosjektet omfatter ombygging/rehabilitering av Brensmork for fysio-/ergo-

/hjelpemiddeltjenesten og hjemmetjenesten.  

 

Opprinnelig ramme: 9,5 mill.  
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29 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 2024 i påvente av avklaring og flytting av barnehagen på Brensmork 

til ny lokasjon. 

Foreløpig ramme: 6,5 mill. 

30 Brensmork ombygging til helsetjenester. Byggetrinn 2 inkl. inventar 

Prosjektet innbefatter en ombygging av første – og underetasje. Brukere av bygget vil være 

hjemmetjenesten og helse – og bistand. 

Ombyggingen ved Brensmork er delt i byggetrinn. Byggetrinn 2 forutsetter overføring av 

barnehagen ved Brensmork til ny barnehage ved Bygdetunet eller Vesttvang.  

 

Foreløpig ramme er 13 mill. og siste bevilgning i 2024. Inventar er budsjettert med 1,2 mill. 

31 Brensmork hjelpemiddellager/hall, inventar og utstyr 

Hall til lagring/oppbevaring, reparasjon/montering, parkering og vasking av hjelpemidler hos 

hjelpemiddeltjenesten. Kontorplass til fire personer tilknyttet fysio- og ergoterapeuter og 

hjemmebaserte tjenester, inkludert nødvendig inventar til hall og kontorer 

hjelpemiddelsentralen. 

 

Foreløpig ramme for prosjektet er 2,5 mill. og for inventar 1,5 mill. 

32 Eidsvoll helse og omsorgssenter digitalt tilsyn 

I forhold til en del pasienter er det behov for å kunne følge med på pasientens bevegelser på 

rommet uten at personale må gå til rommet. Dette gjelder bl.a. urolige pasienter/pasienter 

med fallfare. 

 

Løsningen baseres på IR-sensorer (infrarødt lys) som viser pasientens posisjon. En del annen 

funksjonalitet som f.eks. toveis samtale er også tilknyttet. Utprøving er planlagt 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. Det er satt av midler til implementering av løsningen på hele 

Vilberg helsetun (dvs. ytterligere 151 rom) fra høsten 2021. Dette anses som en forutsetning 

for innsparing i nattevaktressurser ved helsetunet i 2022, jf. driftsbudsjettet. 

 

Foreløpig ramme 4,45 mill. (inkl. 0,45 mill. til utprøving i mindre målestokk i 2020). 

 

33 Eidsvoll helse og omsorgssenter infotavler 

Det er behov for å oppgradere løpende informasjon til pasienter/beboere, pårørende og 

ansatte. Et ledd i en modernisering av dette, som er vanlig på en del sykehjem og 

omsorgssentra, er installasjon av digitale informasjonstavler som kan gi f.eks. informasjon 

om dagens meny, aktuelle aktivitets- og underholdningstilbud, viktige påminnelser til 

besøkende, fellesinformasjon til ansatte, informasjon om planlagte utkoblinger av vann eller 

strøm, informasjon om brannøvelser eller testing av brannvarslingsanlegg m.v.  

 

Foreløpig ramme 0,2 mill. 

34 Eidsvoll helse og omsorgssenter skilting 

Besøkende til Vilberg helsetun og Vilberg bosenter har i dag ofte problemer med å finne fram, 

og det er behov for skilting både på uteområdet og inne.  Det er også behov for en tavle 

utenfor helsetunet som gir oversikt over bygg og avdelinger og en gjennomført skilting inne 

på helsetunet som kan gjøre det enkelt for besøkende å finne fram.  

 

Foreløpig ramme 0,5 mill. 
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35 Fagerhøy avlastning utvidelse 

Fagerhøy avlastning har i dag betydelig økning i antall barn, økt fra 14 til 20 plasser siste 

året. Det ventes ytterligere økning på fem barn. Flere brukere har i tillegg betydelige økte 

vedtak. Det er svært ulike målgrupper, noen er fysisk friske ungdommer med stort behov for 

sosial trening og aktivitet, andre kan være tungt pleietrengende med stort behov for ro og lite 

stimuli.  

 

Det er ønske om en boliglignende gruppe hus på tun i nærheten av hverandre med plass til 

hjelpemidler og store fellesarealer.  25-30 brukere kan være aktuelt.  

 

PS 20/111 Skyve utvidelse Fagerhøy to år. 

 

Foreløpig ramme 17 mill. 

36 Prestegårdstunet utvidelse BOA inkl. inventar 

Aktivitet flyttes fra dagens lokalisering i tre bygg i Badebakken til samlokalisering på 

Prestegårdstunet for å kunne yte et bedre tilbud til brukerne og utnytte personellressursen på 

en bedre måte. 

 

I PS 16/20 ble prosjektet utvidet for å muliggjøre utvidelse av Prestegårdstunet og 

samlokalisering av ansatte og tilbud hos BOA. Skisseprosjektet ble da kalkulert til 39 mill., 

men er nå justert med prisvekst og noen endringer i kalkylegrunnlaget.  

Første entreprise omhandler garasjebygget. Andre fase er nytt servicebygg og begge disse er 

planlagt påbegynt i 2021. 

 

Foreløpig ramme 42,2 mill. Inventarbudsjettet er 2 mill.  

37 Vilberg helsetun ombygging av resepsjon 

Prosjektet innebærer ombygging av eksisterende resepsjonsområde med mål om bedre 

tilrettelegging og mer hensiktsmessig arbeidsplass. Rivning av vegg og etablering av mer 

åpen skrankeløsning i den andre delen i eksisterende lokaler.  

 

Foreløpig ramme: 0,25 mill.  

38 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.  

11 mill. er tidsforskjøvet fra 2020 til 2021 som følge av forsinket fremdrift. Ombygging av 

underetasjen må tas etappevis og tilpasses driften.  

 

Fremdrift for anskaffelse av inventar sees i sammenheng med forsinket fremdrift på 

byggetrinn 2/ kjøkkenarealer og areal i underetasje.  

 

Opprinnelig ramme er 97 mill. Inventar 3,4 mill. etter innbytte av utstyr, jf. PS 51/20. 

39 Vilberg helsetun. Utvidelse nødstrøm 

Behov for nødstrøm, avbruddsfri elektrisk energiforsyning, som dekker strengt nødvendig 

behov dersom det vanlige forsyningssystemet svikter. Det er budsjettert med kjøp og 

innstallering av nødstrømsaggregat for å dekke nybygg på Vilberg helsetun i tillegg til 

legevakt og Vilberg bosenter.  

 

Foreløpig ramme 4,3 mill. (økning 4 mill.) 

40 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.  
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Eiendom 

41 «Nye» Søndre Samfund 

Det er nedsatt en politisk komite for å utarbeide forslag til løsning. Saken er ennå ikke klar 

for politisk sluttbehandling og administrasjonen har derfor ikke lagt inn utgifter, 

salgsinntekter eller husleieinntekter i handlingsplanen. Det er kun lagt inn 

prosjekteringsmidler, 2,5 mill. Se også PS 60/19.  

 

Det forutsettes revisjon av handlingsplanen når politisk sak er vedtatt. 

42 Familiens hus. Oppdeling av kontorer for å utvide antall kontorplasser, inventar 

Møbler tilpasset de ombygde kontorene ved Familiens hus. 

 

Opprinnelig ramme: 0,25 mill.  

43 Hms tiltak offentlige bygg 

Oppgradering av eksisterende bygg for å tilfredsstille vernerunder/ HMS krav.  

 

Rullerende prosjekt. 

44 Ladestasjon 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 rullering i alle årene i planperioden. Ordningen 

innebærer mulighet for tilskudd fra Staten under gitte betingelser.  

 

Rullerende prosjekt.  

45 Maskiner og utstyr fdv 

Årlig bevilgning til innkjøp av biler og utstyr for eiendomsavdelingen.  

 

Rullerende prosjekt.  

46 Myhrer, Rus og psykisk helse, mottak og alarm 

Avd. Rus og psykisk helse gir tjenester til et økende antall pasienter med ustabil adferd og 

inntak av rusmidler. Det er i dag et mottak som ikke ivaretar sikkerheten til pasienter som 

oppholder seg i venteområdet. Dette krever investeringer i ombygging i mottaksområdet, 

alarmsystem og kamera. 

 

Det er også behov for å hindre at personer ikke kan ta seg inn i kontor- og 

behandlingslandskapet. Prosjektets tidsplan avhenger av når fysio/ergo flytter til Brensmork. 

Da blir resepsjonisten på Myhrer borte og dette vil gi nye sikkerhetsutfordringer.  

 

Foreløpig ramme 0,7 mill. 

47 Myhrer, Rus og psykisk helse. Lydtetting mellom konter 

Det er svært lytt mellom alle kontorene i 2 etg. på Myhrer der det gis terapeutiske 

behandlingssamtaler. Nåværende løsning ivaretar ikke personvernet tilfredsstillende da 

samtalene inneholder sensitiv informasjon.  

 

Bevilgningen i prosjektet er noe redusert da noe lydisolering er utført sammen med prosjektet 

knyttet til ombygging av kontorplasser på Myhrer, jf. PS 93/20. 

 

Foreløpig ramme 0,45 mill. 

48 Rådhuset. Nye kontorer 1. etasje rådhuset 

Sluttføring av ombygging på rådhuset for å få flere kontorplasser.  

 

Opprinnelig ramme: 2,5 mill.  

49 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. 
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50 Solsiden ny balkong 

Bygget har balkongdør og det er krav til forsvarlig balkong og ivaretagelse av rømming ved 

brann. 

 

Foreløpig ramme: 0,1 mill.  

51 Sundtomter/Panama etterisolering 

For Sundtomter/Panorama planlegges fasadeoppgradering med etterisolering, og skifte av 

vinduer med U-verdi lik passiv husstandard. 

 

Foreløpig ramme 4,5 mill. 

52 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.  

 

I forbindelse med årsregnskapet for 2019 er infrastruktur overdratt fra utbygger til 

kommunen vederlagsfritt med en verdi på 11,3 mill. (jf. PS 46/18 og 59/18).  

 

 

Kultur 

53 «Bokbuss» 

Bibliotekfilial på Råholt er avviklet. I en geografisk stor kommune som Eidsvoll er det behov 

for en større dekning av bibliotektjenesten og et mobilt bibliotek kan nå alle deler av 

kommunen og gi en større dekning av bibliotektilbudet. Utvalget av utlånsmidler kommer ikke 

til å være like stort som i en egen fysisk filial, men vil kunne nå flere. Bibliotek er et 

lavterskel tilbud og kan med mobil løsning treffe kundegrupper i deres eget nærmiljø. 

 

«Bokbuss» er et velkjent begrep, men det er ikke avklart hvordan løsningen blir. 

 

PS 20/111 Ikke anskaffe «Bokbuss». 

 

Foreløpig ramme 0 mill. (endret PS 20/111). 

54 Gaminglaptopper ung fritid 

Ung Fritid har et variert og geografisk spredt tilbud og ønsker å kunne tilby fysiske samlinger 

rundt gaming flere steder ved å tilby bærbare gaminglaptopper.  Dette er et samarbeid med 

Game-design kurset i Kulturskolen og det planlegges innkjøp av om lag ti maskiner.  

 

Foreløpig ramme 0,2 mill.  

55 Råholthallen innebandyvant 

Innebandyvant som kan reguleres til ulike banestørrelser kjøpes inn til Råholthallen og 

benyttes i forbindelse med skole og idrett.  

 

Opprinnelig ramme: 0,15 mill.  

56 Råholt ungdomsklubb 

Ungdomsklubben på Råholt er i midlertidige lokaler etter stengingen av Søndre Samfund. En 

ny permanent ungdomsklubb er under vurdering. Hovedutvalg for oppvekst, kultur og 

frivillighet har vedtatt følgende i PS 52/20 6.10.2020: 

 

1. HOKF ber rådmannen ta kontakt med grunneier for å undersøke muligheten for kjøp av 

låven med tilliggende grunn vendt mot Råholthallen.  

2. Rådmannen bes starte en utredning med tanke på å etablere et ungdommens 

hus/Grunnlåven. 

  

PS 20/111 Modulbygg til erstatning for Grunnlåven - tomt etter gamle Råholt barnehage. 

 

Foreløpig ramme: 6,7 mill. (endret PS 20/111).  
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Kirker og gravplasser 

57 Feiring gravplass gravemaskin. Innkjøp av gravemaskin. 

57 Langset gravplass minigraver. Innkjøp av minigraver 

57 Langset gravplass multimaskin.  Multimaskinens bruksområde er klipping, snøfresing, 

frakting av utstyr og jord, samt sletting av graver      

          

57 Langset utvidelse av gravplass. Fellesrådet vurderer utvidelse av gravplassen ved 

Langset kirke som prekær.  Forslag til detaljreguleringsplan har vært til offentlig ettersyn, 

med høringsfrist 2. desember 2020. Geotekniske undersøkelser og arkeologiske registreringer 

er gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget.   

 

57 Råholt utvidelse av gravplass. Gravplassen ved Råholt kirke må utvides mot slutten av 

planperioden. Oppstart av detaljreguleringsplan ventes i løpet av våren 2021. 
 

Samferdsel og infrastruktur 

58 Maskiner veg 

Prosjektet har ikke bevilgning i 2021, men utover i planperioden. Se forøvrig punktene 59 til 

61. 

 

Rullerende prosjekt. 

59 Container til oppbevaring av flomsikringsutstyr 

Anskaffelse av container for oppbevaring av flomsikringsutstyr. Utstyret ble anskaffet etter 

tildeling av midler fra Fylkesmannen i 2020. 

 

Opprinnelig ramme: 0,1 mill. 

60 Gressklippere 

De gamle manuelle sitteklippere er nedslitte og skiftes ut. To nye sitteklippere kjøpes. 

 

Opprinnelig ramme: 0,55 mill. 

61 Lastebil til vinterdrift 

Innkjøp av ny lastebil til vinterdrift. 

 

Opprinnelig ramme: 2,75 mill. 

62 Ramme opprustning av kommunale veger 

I 2021 er bevilgningen spesifisert på konkrete prosjekter under. Arbeidene vil blant annet 

omfatte forsterking av vegenes bære- eller forsterkningslag. Fra 2022 ligger bevilgningen 

samlet i ramme for opprustning av kommunale veger.  

Følgende områder og strekninger ligger som egne underpunkter i handlingsplanen: 

 

Gater i Sundet 

Prosjektet avventes og vurderes nærmere i sammenheng med detaljregulering og utbygging 

av Wergelandskvartalet.  

Prosjektet har akkumulert bevilgning på 1,6 mill. 

 

Rehabiliteringer Myhrervegen  

Rehabilitering av kjøreveg Myhrervegen. 

Foreløpig ramme: 0,9 mill. 

 

Rehabilitering Statsrådvegen 

Rehabilitering av kjøreveg har tidsforskjøvede midler og planlegges etter at rehabilitering av 

vann og avløp i området er gjennomført.  

Foreløpig ramme: 1,6 mill. 

 

Rehabilitering Vestvang  

Rehabilitering av kjøreveger på Vestvang-feltet. 

Foreløpig ramme: 2,6 mill. 
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Rehabilitering Årnesvegen  

Rehabilitering av kjøreveg i Årnesvegen utsettes til 2023. Dette har sammenheng med 

planlagt etablering av fortau langs vegen iht. trafikksikkerhetsplan. 

Foreløpig ramme: 0,9 mill.  

63 Sundet offentlig toalettanlegg 

Etablering av offentlig toalettanlegg i Sundet. Prosjektet sees i sammenheng med eventuelle 

rekkefølgebestemmelser ved utbygging av Wergelandskvartalet, samt utvikling av 

parkområdet i Sundet. Det planlegges også etablering av bobil- og båtseptikanlegg. Det 

legges fram sak til politisk behandling i 2021. 

 

Foreløpig ramme: 3 mill.   

64 Ramme for oppgradering av veglyset 

Oppgradering av veglys, jf. krav fra overordnete myndigheter knyttet til måling av veglys, 

samt strømbesparende armatur. Det gjenstår oppgradering av én sone, fra Minnesund og 

nordover, både mot Feiring og Morskogen. 

 

Rullerende prosjekt med siste bevilgning i 2021. 

65 Ramme for trafikksikkerhet 

Trafikksikkerhetstiltak i henhold til plan i kommunens trafikksikkerhetsplan. I 2021 skal blant 

annet droppsone ved Eidsvoll verk skole etableres.  

 

Tidligere mottok Eidsvoll kommune Aksjon skoleveg-støtte fra Viken fylkeskommune til denne 

type tiltak, men ordningen er avviklet. 

 

Rullerende prosjekt. 

Selvkost 

66 Biler og maskiner vann 

Prosjektet omfatter anskaffelse av biler og maskiner til avdeling vann. Det er ikke lagt inn nye 

midler i 2021, men nær 1 mill. er tidsforskjøvet fra 2020.  

 

Rullerende prosjekt 

67 Bårlidalen renseanlegg, oppgradering 

Oppgradering av miljøanlegget i Bårlidalen. Bårlidalen renseanlegg RA 01 er nå overtatt av 

kommunen i sin helhet.  

 

Det vises til PS 27/20 «Utbedring av gassturbiner og rensing av biogassen ved Bårlidalen 

renseanlegg». Det er tidsforskjøvet 7,8 mill. til 2021. 

 

Det er fortsatt tvistesaker som ikke er avsluttet.  

 

Justert totalramme: 299,7 mill. 

68 Bårlidalen renseanlegg solskjerming 

Midler til solskjerming i oppholdsrom ved Bårlidalen renseanlegg.  

Foreløpig ramme: 0,3 mill. 

69 Bårlidalen renseanlegg oppgradering gammel driftsdel 

Deler av Bårlidalen renseanlegg ble ikke oppgradert ved byggingen av det nye renseanlegget. 

Det er behov for oppgradering av slamlager, etablering av pumper og andre anlegg for å sikre 

god slambehandling. 

 

Foreløpig ramme: 2,5 mill. 

70 Feiring Renseanlegg (RA) 

Prosjektet innebærer rehabilitering og oppgradering av Feiring renseanlegg for å møte krav 

fra Fylkesmannen angjeldende rensing, samt sikre optimal drift av anlegget tilpasset dagens 

krav til HMS og drift/vedlikehold. 

 

Foreløpig ramme: 33 mill. 
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71 Minnesund renseanlegg (RA) 

Prosjektet innebærer planlegging av rehabilitering av Minnesund renseanlegg for å møte krav 

fra Fylkesmannen angjeldende rensing, samt sikre optimal drift av anlegget tilpasset dagens 

krav til HMS og drift/vedlikehold. Prosjektet skal vurderes med bakgrunn i erfaringer ved 

rehabilitering av Feiring renseanlegg, og vurderes mot etablering av sjøledning til Bårlidalen 

som alternativ. 

 

Foreløpig ramme: 1,2 mill. 

72 Høydebasseng Midtbygda 

Som et tiltak for å bedre leveringssikkerheten av drikkevann er det nødvendig å etablere et 

høydebasseng som buffer til forsyningen ut på ledningsnettet.  

 

Prosjektet skal imøtekomme krav fra Mattilsynet angående leveringssikkerhet. 

 

Foreløpig ramme: 25 mill. 

73 Høydebasseng Tærudåsen 

Prosjektet innebærer planlegging av rehabilitering av eksisterende høydebasseng i 

Tærudåsen. Det er kun lagt inn planleggingsmidler i budsjettet med 0,65 mill.  

 

Foreløpig ramme: 0,65 mill. 

74 Kjøp av lekkasjesøkutstyr 

For å optimalisere lekkasjesøk på drikkevannsnettet er det nødvendig å anskaffe egnet utstyr. 

 

Foreløpig ramme: 0,5 mill. 

75 Objektsikring kritisk infrastruktur 

For å sikre kritisk infrastruktur innen drikkevann er det nødvendig med etablering av gjerder, 

overvåkning og annen skallsikring av objekter. Hensikten er å gjøre det vanskelig for 

uvedkommende å komme inn til infrastrukturen og volde skader. 

 

Foreløpig ramme: 1,2 mill. 

76 Pumpestasjon Bøn 

Prosjektet omfatter utskifting av inntil fire pumpestasjoner i Bøn-området; Pumpestasjonene 

ved Bøn sykehjem (P14), Nygårdskrysset (P15), Kalsegghagan øst (P16) og Kalsegghagan 

(P17) ligger uhensiktsmessig plassert og er vanskelige å drifte og vedlikeholde. 

 

Prosjektet vil omfatte både omlegging av ledningsnett og etablering av nye pumpestasjoner. 

 

Prosjektet ble i HP 20-23 omtalt som «Pumpestasjoner sammenslåing P14 - P17». 

 

Foreløpig ramme: 10 mill. 

77 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.  

 

Prosjektet avsluttes etter planen i 2021 og budsjettmidlene i 2021 er tidsforskjøvet fra 2020.  

 

Opprinnelig ramme: 3,3 mill. 

 

78 Pumpestasjon Vegamot 

Eksisterende pumpestasjoner i området er av eldre dato. Prosjektet omfatter sanering av de 

eksisterende stasjonene og etablering av én ny stasjon. 

 

Foreløpig ramme: 18 mill. 
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79 Nyanlegg saneringsplan avløp 

Prosjektet har basis i tiltaksplan for utvidelse av kommunalt avløpsnett. I 2021 er det planlagt 

kloakkering av Tunneltoppen og Kastellet. 

 

Rullerende prosjekt. 

80 Rehabilitering avløpsledninger 

Rehabilitering/utskifting av avløpsledninger. Årsakene til at avløpsledninger rehabiliteres er 

følgende: 

- Ledningsbrudd. I mange tilfeller ligger spillvannsledninger i nærheten av 

vannledninger og gir risiko for at skitt/bakterier suges inn i ledningen og inn på 

vannledningsnettet. 

- Ved ledningsbrudd som ikke blir som får «stå i fred» over lang tid kan det bli 

undergraving av for eksempel vei og såkalte 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 

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. 

 

Følgende områder og strekninger ligger som egne underpunkter i handlingsplanen: 

 

Rehabilitering avløpsledninger Mattisholtet 

Rehabilitering av vann, avløp og overvannsledninger på Mattisholtet. Prosjektet skal i 

hovedsak avsluttes i 2020, men det er avsatt midler til opprydding i 2021.  

Prosjektet omfatter både vann og avløp, se pkt. 84. 

Opprinnelig ramme: 8 mill. 

 

Rehabilitering avløpsledninger Minnesund 

Rehabilitering av vann, avløp og overvannsledninger på Stenshol-feltet. Prosjektet planlegges 

ferdigstilt høsten 2021. 

Prosjektet omfatter både vann og avløp, se pkt. 84. 

Opprinnelig ramme: 23,2 mill. 

 

Rehabiliteringer avløpsledninger Grindatunet 

Prosjektet omfatter rehabilitering av avløpsledning ved Eidsvoll verk stasjon. Prosjektet er 

utsatt i påvente av detaljer ved planlagt utbygging ved Lundsjordet. 

Foreløpig ramme: 1 mill. 

 

Rehabiliteringer avløpsledninger Statsrådvegen 

Rehabilitering av avløpsledninger ved Statsrådvegen. 

Prosjektet omfatter både vann og avløp, se pkt. 84. 

Foreløpig ramme: 12 mill. 

 

81 Rehabilitering avløpsnett planleggingsmidler 

Planleggingsmidler til nye prosjekter innen avløp. Midlene tilrettelegger for kommende 

investeringer innen selvkostområdet. 

 

Rullerende prosjekt. 

82 Rehabilitering avløpsnett uforutsette prosjekter (ramme) 

Prosjektet finansierer mindre, uforutsette prosjekter innen avløp. Prosjektene har bakgrunn i 

gjentatte registrerte driftsavvik og besluttes prioritert løpende. 

 

Rullerende prosjekt. 
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83 Rehabiliteringsplan avløpsnett 1,5 % utskiftingstakt jf. fylkesmannen 

Rehabilitering av avløpsledninger, jf. krav fra Fylkesmannen angående utskifting av 

eksisterende avløpsnett. 

 

Rullerende prosjekt. 

84 Rehabilitering vannledninger 

Rehabilitering/utskifting av vannledninger. De vanligste årsakene til at vannledninger 

rehabiliteres er følgende:  

- 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 vårt. 

- Ved ledningsbrudd som får «stå i fred» over lang tid kan vi få undergraving av for 

eksempel vei og såkalte 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.  

Følgende områder og strekninger ligger som egne underpunkter i handlingsplanen: 

 

Rehabilitering vannledning Bønsdalen-Svenkerud 

Rehabilitering av vannledning mellom Bønsdalen og Svenkerudvegen. 

Foreløpig ramme: 11,5 mill. 

 

Rehabilitering vannledninger Finstad 

Rehabilitering av hovedvannledning på Finstad. Prosjektet vil også etablere ny vannledning 

sør for Finstad skole, og skape en ringledningsforbindelse mellom nord og sør. Hensikten er å 

bedre leveringssikkerheten til Dal. 

Foreløpig ramme: 19,5 mill. 

 

Rehabilitering vannledninger Kjeldevegen 

Prosjektet tilføres ingen nye midler og kan etter planen avsluttes tidlig i 2021. 

Foreløpig ramme: 0,925 mill. 

 

Rehabilitering vannledninger Lysdammen  

Rehabilitering av vannledning ved Lysdammen. 

Foreløpig ramme: 4,16 mill. 

 

Rehabilitering vannledninger Mattisholtet 

Rehabilitering av vann, avløp og overvannsledninger på Mattisholtet. Prosjektet skal i 

hovedsak avsluttes i 2020, men noe oppryddingsarbeid gjenstår i 2021. 

Prosjektet omfatter både vann og avløp, se pkt. 80. 

Opprinnelig ramme: 5,5 mill. 

 

Rehabilitering vannledninger Minnesund 

Rehabilitering av vann, avløp og overvannsledninger på Stenshol-feltet.  

Prosjektet omfatter både vann og avløp, se pkt. 80. 

Prosjektet planlegges ferdigstilt høsten 2021. 

Opprinnelig ramme: 10 mill. 

 

Rehabilitering vannledninger Statsrådvegen 

Rehabilitering av vannledning ved Statsrådvegen. 

Prosjektet omfatter både vann og avløp, se pkt. 80. 

Foreløpig ramme: 3 mill. 

 

Rehabilitering vannledning Tunneltoppen 

Rehabilitering av vannledning i Tunneltoppen. Prosjektet sees i sammenheng med etablering 

av kommunalt avløpsnett i vegen, se pkt. 79. 

Foreløpig ramme: 8,1 mill. 
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85 Rehabilitering vannledning og reduksjonskum Minneåsen 

Utskifting av 700 meter inntaksledning før Tisjøen vannbehandlingsanlegg og 1200 meter 

etter Tisjøen vannbehandlingsanlegg planlegges i 2022. I 2021 blir trykkreduksjonskum ved 

Myrstuenga skiftet. 

 

Foreløpig ramme: 25 mill. 

86 Rehabilitering vannledninger planlegging 

Det er satt av årlige budsjetter til planleggingsmidler på vannledninger, herunder 

grunnundersøkelser, grunneieravtaler m.m. Midlene tilrettelegger for kommende 

investeringer innen selvkostområdet. 

 

Rullerende prosjekt. 

87 Ramme rehabilitering vannledningsnett uforutsette prosjekter 

Prosjektet finansierer mindre, uforutsette prosjekter innen avløp. Prosjektene har bakgrunn i 

gjentatte registrerte driftsavvik og besluttes prioritert løpende. 

 

Rullerende prosjekt. 

88 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 for 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. Dette går da som 

investering for 100 år. For å ta igjen det nevnte etterslepet må vi ha en utskiftningstakst 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. 

89 Vannledning Østsiden (Minnesund-Elstadlia) 

Rehabilitering av vannledning langs Østsiden og etablering av ny trykkøkningsstasjon ved 

Finnbråtan. Ledning fra Langset til Elstadlia er overtatt. Det gjenstår ferdigstillelse knyttet til 

trykkøkningsstasjonen.  

 

Justert totalramme: 47,3 mill. 

90 Tisjøen dam 

Oppgradering av demning (dam) tilknyttet Tisjøen. Prosjektet er nødvendig for å sikre 

drikkevannskildens stabilitet ved inntak av vann. 

 

Prosjektet er under planlegging. Også tekniske planer og vurdering av løsninger skal foretas. 

 

Foreløpig ramme: 10 mill. 

91 Tisjøen silsystem 

Etablering av silsystem for å forhindre uønsket materie inn på ledningsnettet, en mekanisk 

rensing av vann før inntak til Tisjøen vannbehandlingsanlegg. Systemet består av en kum 

med en grovsil som fjerner partikler og annen materie. 

 

Opprinnelig ramme: 2 mill. 

 

92 Tisjøen Vba fullrensing 

Mattilsynet stiller krav om fullrensing av Tisjøen vannbehandlingsanlegg. Tisjøen 

vannbehandlingsanlegg ombygges med nytt rensetrinn for å oppnå kravene til Mattilsynet og 

drikkevannsforskriften, se også PS 54/20. 

 

Foreløpig ramme: 88,5 mill. 
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93 Tærud trykkøkningsstasjon 

Etablering av trykkøkning eller pumpestasjon for å bedre tilførselen av drikkevann til 

høydebassengene på Tærud. 

 

Foreløpig ramme: 6 mill. 

94 Utstyr oppmåling 

Midler til innkjøp av måle- og beregningsutstyr. 

 

Rullerende prosjekt. 

 

 

Sentraladministrasjonen/Finansiering 

95 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. 

 

96 Egenkapitaltilskudd KLP fra drift 

Egenkapitalinnskuddet KLP kan ikke finansieres med lån og det overføres tilsvarende beløp fra 

driftsregnskapet for å dekke dette. 

 

97 Salg av eiendom 

Det er budsjettert med 20 mill. i årlige salgsinntekter. 

 

98 Salg av skogsteiger 

I PS 95/19 ble finansiering vedtatt for perioden 2021-2023 med 1 mill. i årlig inntekt: 

Skogteiger som ikke lar seg drive rasjonelt selges til tilgrensende eiendommer, budrunde.  

 

99 Spillemidler 

Det er budsjettert med finansiering i form av spillemidler knyttet til Langset 

skole/Minnesundhallen, Råholt barneskole (hall og flerbruksflater) og til Vilberg barneskole 

(hall og flerbruksflater), 

 

I tillegg er det budsjettert med tilskudd til nærmiljøanlegg ved Vilberg ungdomsskole, 

Råholtbråtan barnehage, Råholt skole og ved Vilberg skole.  

 

100 Husbanktilskudd 

Det forventes tilskudd fra Husbanken knyttet til bolig for vanskeligstilte, Dal omsorgsboliger, 

Feiring omsorgsboliger og Sundet dagsenter og omsorgsboliger. 

 

101 Mva komp 

Merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer vil i sin helhet regnes som inntekter knyttet 

til investeringsprosjekter og budsjetteres i investeringsregnskapet. 

 

PS 20/111 Endring mva komp pga. endrede investeringer. 

102 Bruk av lån 

Bruk av lån til finansiering av investeringer. 

 

PS 20/111 Endring låneopptak pga. endrede investeringer.. 
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Vedlegg  

7 Tallbudsjett (alle tabeller oppdatert jf. vedtak PS 20/111) 

7.1 Økonomisk oversikt drift 

Økonomiplan

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 2020

Økonomiplan 

2021

Økonomiplan 

2022

Økonomiplan 

2023

Økonomiplan 

2024

Driftsinntekter

1. Rammetilskudd -707 789 -758 359 -763 310 -786 951 -824 951 -857 951

2. Inntekts- og formuesskatt -645 346 -650 003 -706 449 -706 449 -706 449 -706 449

3. Eiendomsskatt 0 -21 500 -40 000 -61 400 -72 150 -72 150

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

5. Andre overføringer og tilskudd fra staten -51 960 -40 016 -18 866 -18 072 -19 175 -20 422

6. Overføringer og tilskudd fra andre -159 492 -142 426 -68 864 -69 771 -69 924 -69 771

7. Brukerbetalinger -64 180 -64 023 -68 667 -68 187 -67 867 -67 867

8. Salgs- og leieinntekter -180 575 -181 047 -183 325 -189 943 -194 932 -204 958

9. Sum driftsinntekter -1 809 772 -1 857 725 -1 849 832 -1 901 123 -1 955 797 -1 999 918

10. Lønnsutgifter 872 789 922 492 926 895 913 713 915 778 916 464

11. Sosiale utgifter 214 866 232 419 233 191 233 369 233 321 233 182

12. Kjøp av varer og tjenester 546 219 552 083 537 588 560 033 587 533 602 118

13. Overføringer og tilskudd til andre 104 150 96 463 88 549 83 528 83 239 81 054

14. Avskrivninger 76 023 102 578 98 945 109 668 119 953 151 152

15. Sum driftsutgifter 1 814 046 1 906 036 1 885 167 1 900 311 1 939 824 1 983 968

16. Brutto driftsresultat 4 274 48 311 35 335 -812 -15 973 -15 950

17. Renteinntekter -19 027 -13 389 -9 850 -10 550 -11 425 -11 950

18. Utbytter -108 0 0 0 0 0

19. Gevinster og tap på finansielle 

omløpsmidler -14 249 -11 927 -4 520 -4 421 -4 238 -4 238

20. Renteutgifter 40 035 35 145 30 146 36 989 46 246 53 887

21. Avdrag på lån 58 345 79 207 88 908 95 868 96 698 118 056

23. Motpost avskrivninger -76 023 -102 578 -98 945 -109 668 -119 953 -151 152

24. Netto driftsresultat -6 752 34 769 41 074 7 406 -8 645 -11 346

25. Overføring til investering 4 038 4 033 3 595 3 595 3 595 3 595

26. Netto avsetninger til eller bruk av 

bundne driftsfond 1 372 9 280 505 -1 912 -5 979 -8 660

27. Netto avsetninger til eller bruk av 

disposisjonsfond -6 846 -23 209 -45 174 -9 089 11 029 16 411

28. Dekning av tidligere års merforbruk -16 686 -24 874 0 0 0 0

29. Sum disponeringer eller dekning av 

netto driftsresultat -18 122 -34 769 -41 074 -7 406 8 645 11 346

Netto driftsresultat i % 0,4 % -1,9 % -2,2 % -0,4 % 0,4 % 0,6 %

§ 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) 

Regnskap Rev.budsj. Budsjett Øk. plan Øk. plan Øk. plan

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Politisk ledelse 10 603 10 403 12 123 11 197 12 123 11 197

Sentraladministrasjonen 95 588 102 536 102 491 109 441 109 491 109 491

Barnehage 218 312 228 307 233 887 233 601 233 351 233 351

Skole 281 639 309 551 310 597 312 198 312 624 313 290

Familiens hus 80 758 90 917 91 435 88 853 88 362 85 532

Helse og bistand 172 151 182 272 188 530 189 540 193 022 194 522

Hjemmebaserte tjenester 108 342 121 090 121 917 122 283 122 283 124 901

Eidsvoll helse- og omsorgssenter 186 986 191 188 180 731 177 446 175 266 175 266

NAV 43 597 44 616 49 924 50 128 49 561 48 481

Kultur 33 883 38 797 34 093 34 335 34 135 34 135

Kommunalteknikk 36 063 40 242 40 973 41 038 41 068 41 068

Kommunal forvaltning 13 540 12 925 13 871 14 146 14 146 14 146

Eiendomsforvaltning 76 632 81 955 84 098 80 868 88 449 77 366

Felles inntekter og utgifter -63 502 -53 838 -15 086 -19 763 -9 360 900

Sum drift 1B 1 294 591 1 400 962 1 449 584 1 445 310 1 464 519 1 463 644

Forsinkelsesrenteutgifter -5 0 0 0 0 0

Avsetning disposisjonsfond 1A -9 711 0 0 0 0 0

Avsetninger bundne fond 1A -9 384 0 0 0 0 0

Avsetninger bundne fond virksomheter 1B 0 -14 718 -4 435 -2 167 -2 444 -2 922 

Renteinntekter (forsinkelsesrenter) 14 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 1A 2 118 0 0 0 0 0

Bruk av bundne driftsfond 1A 8 081 0 0 0 0 0

Bruk av bundne driftsfond virksomheter 1B 0 5 837 4 330 4 479 8 823 11 982

Sum korrigering av rente, avdrag, 

avskrivning og fond som er ført i 1B: -8 887 -8 880 -105 2 312 6 379 9 060 

Sum bevilgninger drift, netto, korrigert 

og overført til 1A (linje 6) 1 285 705 1 392 081 1 449 479 1 447 622 1 470 898 1 472 704

Budsjett 2021 avviker fra budsjettvedtak punkt 2 på Felles inntekter og utgifter da budsjettvedtak punkt 8 er innarbeidet i tabellen.

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

Virksomhet
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7.3 § 5-4. Bevilgningsoversikt – drift (Budsjettskjema 1A) 

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 2020

Økonomiplan 

2021

Økonomiplan 

2022

Økonomiplan 

2023

Økonomiplan 

2024

Generelle driftsinntekter

1. Rammetilskudd -707 789 -758 359 -763 310 -786 951 -824 951 -857 951

2. Inntekts- og formuesskatt -645 346 -650 003 -706 449 -706 449 -706 449 -706 449

3. Eiendomsskatt 0 -21 500 -40 000 -61 400 -72 150 -72 150

4. Andre generelle driftsinntekter -4 319 -16 486 -3 330 -3 301 -3 275 -3 255

5. Sum generelle driftsinntekter -1 357 454 -1 446 348 -1 513 089 -1 558 101 -1 606 825 -1 639 805

Netto driftsutgifter

6. Sum bevilgninger drift, netto 1 285 705 1 392 081 1 449 479 1 447 622 1 470 898 1 472 704

7. Avskrivninger 76 023 102 578 98 945 109 668 119 953 151 152

8. Sum netto driftsutgifter 1 361 728 1 494 659 1 548 424 1 557 290 1 590 852 1 623 856

9. Brutto driftsresultat 4 274 48 311 35 335 -812 -15 973 -15 950

Finansinntekter/Finansutgifter

10. Renteinntekter -19 027 -13 389 -9 850 -10 550 -11 425 -11 950

11. Utbytter -108 0 0 0 0 0

12. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -14 249 -11 927 -4 520 -4 421 -4 238 -4 238

13. Renteutgifter 40 035 35 145 30 146 36 989 46 246 53 887

14. Avdrag på lån 58 345 79 207 88 908 95 868 96 698 118 056

15. Netto finansutgifter 64 997 89 036 104 683 117 886 127 282 155 755

16. Motpost avskrivninger -76 023 -102 578 -98 945 -109 668 -119 953 -151 152

17. Netto driftsresultat -6 752 34 769 41 074 7 406 -8 645 -11 346

18. Overføring til investering 4 038 4 033 3 595 3 595 3 595 3 595

19. Netto avsetninger til eller bruk av bundne 

driftsfond
1 372 9 280 505 -1 912 -5 979 -8 660

20. Netto avsetninger til eller bruk av 

disposisjonsfond -6 846 -23 209 -45 174 -9 089 11 029 16 411

21. Dekning av tidligere års merforbruk -16 686 -24 874 0 0 0 0

22. Sum disponeringer eller dekning av 

netto driftsresultat -18 122 -34 769 -41 074 -7 406 8 645 11 346

23. Fremført til inndekning i senere år -24 874 0 0 0 0 0

Budsjett 2021 avviker fra budsjettvedtak punkt 2 da budsjettvedtak punkt 8 er innarbeidet i tabellen.

§ 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 1000 kroner

Regnskap 

2019

Regulert 

budsjett 

2020

Økonomiplan 

2021

Økonomiplan 

2022

Økonomiplan 

2023

Økonomiplan 

2024

Investeringsutgifter

Investeringer i varige driftsmidler 312 008         251 782          524 987          670 400          750 300          445 928          

Tilskudd til andres investeringer 2 000            1 700              1 000              4 950              3 900              30 400            

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 3 408            3 457              3 595              3 595              3 595              3 595              

Utlån av egne midler -                -                 -                 -                 -                 -                 

Avdrag på lån -                -                 -                 -                 -                 -                 

Sum investeringsutgifter 317 417       256 939        529 582        678 945        757 795        479 923        

Investeringsinntekter

Kompensasjon for merverdiavgift 41 245-           35 656-            78 705-            96 690-            125 460-          54 156-            

Tilskudd fra andre 67 829-           2 800-              12 320-            17 240-            98 820-            900-                 

Salg av varige driftsmidler 11 914-           51 680-            20 000-            20 000-            20 000-            20 000-            

Salg av finansielle anleggsmidler 179-               -                 -                 -                 -                 -                 

Utdeling fra selskaper -                -                 -                 -                 -                 -                 

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -                -                 -                 -                 -                 -                 

Bruk av lån 192 209-         161 872-          414 962-          541 420-          509 920-          401 272-          

Sum investeringsinntekter 313 376-       252 008-        525 987-        675 350-        754 200-        476 328-        

Videreutlån

Videreutlån 25 456           59 860            50 000            50 000            50 000            50 000            

Bruk av lån til videreutlån 40 140-           59 860-            50 000-            50 000-            50 000-            50 000-            

Avdrag på lån til videreutlån 8 405            7 500              7 500              7 500              7 500              7 500              

Mottatte avdrag på videreutlån 23 586-           7 500-              7 500-              7 500-              7 500-              7 500-              

Netto utgifter videreutlån 29 865-         -                -                -                -                -                

Overføring fra drift og netto avsetninger

Overføring fra drift 4 038-            4 033-              3 595-              3 595-              3 595-              3 595-              

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 15 683           45-                  -                 -                 -                 -                 

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 503-               852-                 -                 -                 -                 -                 

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

Sum overføring fra drift og netto avsetninger 25 826         4 931-            3 595-            3 595-            3 595-            3 595-            

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0 0 0 0 0 0  
 

7.5 Investeringsrammer pr. område § 5-5, 2. ledd 

Investeringsområde 
Budsjett 2021 
inkl. 
tidsforskyvninger  

Øk. plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Egenkapitalinnskudd KLP 3 595 3 595 3 595 3 595 

Skole 159 533 226 150 281 250 154 378 

Barnehage 11 250 63 500 115 800 72 500 

Boliger 62 000 187 000 169 150 10 000 

Helse og omsorg 39 250 27 400 6 700 34 000 

Eiendom 12 345 3 300 2 600 2 600 

Kultur  7 050 0 0 0 

Kirker og gravplasser 1 000 4 950 3 900 30 400 

Samferdsel og infrastruktur 21 650 10 700 14 100 11 700 

Selvkost 211 909 152 350 160 700 160 750 

Sum investeringer i 
anleggsmidler 

529 582 678 945 757 795 479 923 

Sentraladministrasjonen 57 500 57 500 57 500 57 500 

Sum investeringsutgifter og 
videreutlån 

587 082 736 445 815 295 537 423 

 
2B “SPAPMDGSV endringer Kultur” er oppdatert med posisjonens forslag til endringer.  
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7.6 Utvikling i netto lånegjeld 

 

 

1000 kr 2020 2021 2022 2023 2024 

Inngående balanse  1 929 391  2 118 298  2 444 352  2 889 904  3 303 125 

Minimumsavdrag - 79 207 - 88 908 - 95 868 - 96 698 - 118 056 

Låneopptak  268 114  414 962  541 420  509 920  401 272 

Utgåendebalanse  2 118 298  2 444 352  2 889 904  3 303 125  3 586 342 
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Ordinære innlån pr. 31.10.2020  

 
Långiver / Motpartsnavn Lånenr./ISIN Restgjeld (1000 kr) Gjeldende rente 

Husbanken HUS-11514345-20  1 531 0,93 % 

Husbanken HUS-11350789-1  517 0,93 % 

KommunalBanken KBN-20180074  250 000 0,50 % 

KommunalBanken KBN-20190387  250 000 0,31 % 

KommunalBanken KBN-20200020  250 000 0,52 % 

Danske Bank NO0010824949  250 000 0,59 % 

Danske Bank NO0010891112  250 000 0,49 % 

KommunalBanken KBN-20160449  258 428 0,67 % 

Dnb NO0010735004  157 887 1,98 % 

SEB NO0010883572  250 000 0,45 % 

DnB NO0010895030  200 000 0,48 % 

Sum lån investeringer 
 

 2 118 363 
 

    

    Husbanken HUS-11524495-10  10 792 0,93 % 

Husbanken HUS-11524495-20  6 070 0,93 % 

Husbanken HUS-11524495-30  4 552 0,93 % 

Husbanken HUS-11529068-10  6 649 0,93 % 

Husbanken HUS-11529068-40  6 243 0,93 % 

Husbanken HUS-11529068-50  6 400 0,93 % 

Husbanken HUS-11532025-10  14 613 0,93 % 

Husbanken HUS-11535057-20  18 332 0,93 % 

Husbanken HUS-11535057-40  9 377 0,93 % 

Husbanken HUS-11537640-10  28 806 0,93 % 

Husbanken HUS-11537640-50  19 199 0,93 % 

Husbanken HUS-11539889-10  47 981 0,93 % 

Husbanken HUS-11541537-10  47 756 0,93 % 

Husbanken HUS-11543321-10  50 000 0,93 % 

Sum startlån 
 

 276 771 
 

    Sum lån totalt    2 395 134   
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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 2020 2021 %-endring 

Vann Normalgebyr inkl. mva. (120 m3 forbruk) 2 708 2 708 0,0 % 

Avløp Normalgebyr inkl. mva. (120 m3 forbruk) 6 417 6 417 0,0 % 

Renovasjon Standard abonnent 140 L inkl. mva. 2 453 2 599 6,0 % 

Feiing Feie- og feietilsynsgebyr inkl. mva. 449 382 -15,0 % 

Sum   12 027 12 106 0,7 % 

 
Normalgebyret er beregnet ut i fra en husstand med et vannforbruk på 120 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. 
 

Boligsosial strategi ble vedtatt av kommunestyret 10.12.2020. Strategien viderefører 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.  

 

2019 – status Startlån Boligtilskudd 

Antall søknader 158 9 

Innvilget og utbetalt 20 7 

Avslag 138 2 

Totalt låneopptak fra Husbanken Kr. 50 000 000 
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10 Skole måloppnåelse nasjonale prøver og undersøkelser 
Nasjonale prøver 5. trinn 
Engelsk – fordeling på mestringsnivåer 
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Lesing – fordeling på mestringsnivåer 
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Regning – fordeling på mestringsnivåer 
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Nasjonale prøver 8. trinn 

Engelsk – fordeling på mestringsnivåer 
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Lesing – fordeling på mestringsnivåer 
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Regning – fordeling på mestringsnivåer 
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Nasjonale prøver 9. trinn 

Lesing – fordeling på mestringsnivåer 
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Regning – fordeling på mestringsnivåer 
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Elevundersøkelsen 7. trinn 
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Elevundersøkelsen 10. trinn 
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