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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 2022-2025 tar utgangspunkt i vedtatt handlingsplan 2021-2024.  
 
Budsjettet for den enkelte virksomhet blir vedtatt på netto rammenivå (utgifter – inntekter).  
 
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 2022-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 benyttet befolkningsprognose fra Norconsult utarbeidet i 2020. Denne bygger blant annet på 
kommuneadministrasjonens vurdering av mulig byggeaktivitet i ferdig regulerte byggeområder. 
Befolkningsprognosen danner grunnlag for både beregnede inntekter (skatt/ramme) og demografiutgifter. 
 
Vekst i frie inntekter er fremskrevet i KS prognosemodell ut fra samme befolkningsprognose. 
 
Fra 2022 budsjetteres det med inntekter fra refusjon sykelønn og foreldrepenger. Disse inntektene er justert 
mot vikarutgifter. På enkelte virksomheter er vikarutgifter lagt inn med et lavere beløp enn 
refusjonsinntektene, som følge av at virksomheten/enkeltavdelinger normalt ikke benytter vikarer eller 
benytter vikarer med lavere kompetanse. 
 

1.3 Sammendrag av hovedelementer i handlingsplanen 

Grunnlagsdokumentet for perioden 2022-2025 er ikke saldert. For handlingsplanperioden, utgjør det usalderte 

beløpet 48,8 mill. når man hensyntar kommunestyrets forutsetning om utsatt opptrapping av 

eiendomsskatten. 

Brutto driftsresultat viser midlene som kommunen har til rådighet til dekning av kapitalutgifter og 
investeringer/avsetninger. Driften av kommunen er ikke i balanse i noen av årene i handlingsplanperioden. 
 
Handlingsplanen viser et negativt netto driftsresultat i alle årene i planperioden, som er langt under vedtatt 
handlingsregel. Et negativt netto driftsresultat er ikke bærekraftig over tid og forutsetter bruk av 
disposisjonsfond. Bruken av disposisjonsfond vil dermed bli større enn handlingsregelen fastsetter.  
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Forhold som er tatt inn i økonomiske rapporteringer i 2021 og som har varige driftskonsekvenser, er videreført 
i planperioden.  
 
Nye tiltak i handlingsplanen er på 10,7 mill. i 2022. Tiltakene er spesifisert pr. virksomhet, men nullstilt som 
følge av salderingsutfordringer, hvis de ikke er finansiert fra fond. Grunnlagsdokumentet er utarbeidet på 
bakgrunn av statsbudsjettet fra Solberg-regjeringen med endringer foreslått av Støre-regjeringen i 
tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022. I den grad nye tiltak kan vedtas uten å svekke budsjettbalansen 
ytterligere, anbefales de nye tiltakene siden de som forebyggende tiltak kan dempe kostnadsveksten på sikt. 
 
Tiltak 2022 2023 2024 2025 
Ramme iht. gjeldende økonomiplan 1 445 310 1 464 519 1 463 644 1 463 644 
Lønnsjusteringer 38 564 40 020 40 020 40 020 
Konsekvensjusteringer 55 299 60 552 55 891 74 816 
Selvkost -4 002 -6 206 -4 589 -12 104 
Driftskonsekvenser investeringer 3 040 5 842 10 750 8 698 
Nye tiltak 1 900 -500 0 0 
Innsparingstiltak -5 613 -3 613 -3 613 -7 613 
Endringer tilleggsproposisjon -2 280 -1 441 -1 441 -1 441 
Sum budsjettbehov virksomheter (1B) 1 532 217 1 559 173 1 560 662 1 566 020 

 
Om lag halvparten av lønnsjusteringene skyldes økte utgifter til pensjon. Resten av lønnsveksten antas å være 
finansiert gjennom inntektssystemet. Eidsvoll har i denne handlingsplanen en meget stor økning i 
konsekvensjusteringer. Hovedsakelig skyldes dette økning i antall brukere som mottar ressurskrevende 
tjenester, barnevernreformen, driftstiltak på Eiendom i påvente av nye skoler (leie av paviljonger) og økning i 
antall barn med vedtak i barnehage. Det ligger også inne økninger ift. interkommunale samarbeid. 
 
Investeringsprogrammet i kommunen er ambisiøst og utgjør 2,4 mrd. i planperioden. Ved utgangen av 2021 
forventes netto lånegjeld av sum driftsinntekter å utgjøre 108 %. Dette er innenfor vedtatt handlingsregel på 
120 % vedtatt i økonomireglementet i juni 2021, men over statsforvalters anbefaling på 80 %. Netto 
renteeksponert lånegjeld øker fra 0,7 mrd. i 2022 til 1,7 mrd. i 2025 tilsvarende en økning på 132 %. Ut fra 
investeringsplanen vil lånegjeld til investeringer utgjøre 3,5 mrd. i 2025.  

I perioden øker netto finansutgifter fra 98,5 mill. i 2022 til 163,6 mill. i 2025, en økning på 65,1 mill. Dette er 
svært krevende gitt kommunens økonomiske forutsetninger. 

 

1.4 Usikkerhetsfaktorer i handlingsplanen 

De største usikkerhetsfaktorene som er knyttet til handlingsplanen for 2022 – 2025 er: 

• Ettervirkninger korona 

• Rekrutteringsutfordringer 

• Institusjonsplasseringer i barnevernet 

• Ressurskrevende tjenester 

• Antall sykehjemsplasser som kjøpes 

• Sammensetninger av barnegrupper/klasser i barnehage og skole 

• Renteutvikling/marginer finansområdet 

• Konsumprisendringer og endringer i byggekostnader 

• Endringer i statlige rammevilkår 
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2 Sentrale forutsetninger  

2.1 Befolkningsutvikling og boligbygging  

Administrasjonen har for 2022 benyttet befolkningsprognose utarbeidet av Norconsult i august 2020. 
Prognosen er basert på kommunens eget boligbyggeprogram.  
 

 
 
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, 
er det benyttet egen prognose utarbeidet av Norconsult i 2020. Denne ser ut til å treffe bedre enn SSB’s 
hovedalternativ MMM. Hovedalternativet (MMM) er et mellomalternativ for de tre komponentene 
fruktbarhet, levealder og innvandring og regnes som et hovedalternativ for SSBs framskrivninger. 
Norconsultprognosen følger SSB høy, men hensyntar hvor i kommunen de fleste byggeprosjektene ventes. Det 
er i områdene Eidsvoll Verk og Sundet den største veksten antas å komme. 
 
Følgende boligbygging er lagt til grunn: 

 
 
Eidsvoll kommune er inne i en sterk vekstperiode og det vil være viktig å følge befolkningsutviklingen tett i 
årene som kommer. Det betyr at ferske prognoser bør innhentes årlig. 
 
Administrasjonen har valgt å framskrive inntektene i KS-prognosemodell basert på prognose fra Norconsult, 
slik at folketallsutviklingen pr. 1.7. de respektive år vil være slik: 
 

 
 
Innbyggertall pr. 1.7.2021 danner grunnlaget for inntektsprognose for 2022 i prognosemodellen som benyttes 
for kommunene.  
 
  

Eidsvoll kommune

31.des 2021 2022 2023 2024 2025

Innbyggere i alt 26510 27174 27763 28282 28811

Innbyggere 0-1 år 582 602 618 637 653

Innbyggere 2-5 år 1252 1272 1313 1343 1369

Innbyggere 6-15 år 3389 3445 3505 3534 3527

Innbyggere 16-22 år 2082 2145 2163 2241 2365

Innbyggere 23-66 år 15296 15614 15854 16055 16230

Innbyggere 67-79 år 2972 3090 3214 3298 3374

Innbyggere 80-89 år 758 819 900 971 1066

Innbyggere 90 år og over 179 187 196 203 227

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

01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 01.07.2025

Innbyggere i alt 26220 26842 27469 28023 28547

Innbyggere 0-1 år 575 592 610 628 645

Innbyggere 2-5 år 1243 1262 1293 1328 1356

Innbyggere 6-15 år 3350 3417 3475 3520 3531

Innbyggere 16-22 år 2062 2114 2154 2202 2303

Innbyggere 23-66 år 15160 15455 15734 15955 16143

Innbyggere 67-79 år 2927 3031 3152 3256 3336

Innbyggere 80-89 år 730 789 860 936 1019

Innbyggere 90 år og over 174 183 192 200 215
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Det forutsettes at økte inntekter gjennom inntektssystemet dekker økningen i demografiutgifter.  
For perioden 2023-2025, forventes en realvekst der inntektene også dekker en andel av finansutgiftene.  
 

2.2 Nasjonale mål og økonomiske rammebetingelser (kilde: Statsforvalteren i Oslo og Viken) 

I kommuneproposisjonen for 2022 la regjeringen opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter 
på mellom 1,7 og 2,6 mrd. kroner. Det ble varslet en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 
2,0 og 2,4 mrd. kroner. Videre ble det varslet at veksten i frie inntekter ville bli fordelt med 0,4 mrd. kroner til 
fylkeskommunene og mellom 1,6 og 2,0 mrd. kroner til kommunene.  
 
Regjeringen legger nå opp til en realvekst i sektorens samlede inntekter i 2022 på 3,8 mrd. kroner. Dette 
tilsvarer en realvekst på 0,7 pst. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2021 slik det ble anslått etter 
stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021, korrigert for bevilgninger begrunnet i 
koronapandemien. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og 
kostnadsvekst på 2,5 pst. 

 
Frie inntekter 
For å sette kommunene i stand til å levere gode tjenester både under og etter koronakrisen, foreslår 
regjeringen at kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på 2 milliarder kroner i 2022. 
 
Veksten er i tråd med det som ble varslet i kommuneproposisjonen. 
 
Av veksten på 2 mrd. kroner får kommunene en vekst i frie inntekter på 1,6 milliarder kroner, mens 
fylkeskommunene får en vekst på 0,4 milliarder kroner. 
 
Av veksten til kommunene begrunnes 100 mill. kroner med å legge til rette for flere barnehagelærere i 
grunnbemanningen og må ses i lys av ambisjonen om at 50 pst. av de ansatte i barnehagen skal være 
barnehagelærere innen 2025.  
 
Videre begrunnes 100 mill. kroner av veksten med tiltak for barn og unges psykiske helse, herunder psykisk 
helse i videregående skole og lavterskeltilbud i kommunene. Av dette knyttes 75 mill. kroner til kommunene 
og 25 mill. kroner til fylkeskommunene. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for henholdsvis 
Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter som følge av 
befolkningsutviklingen og merutgifter knyttet til pensjon.  
 
Demografiutgiftene for kommunesektoren i 2022 ble i kommuneproposisjonen for 2022 beregnet til om lag 
1,2 mrd. kroner av TBU. Av dette er 0,9 mrd. kroner knyttet til tjenester som finansieres av de frie inntektene, 
fordelt på knapt 0,6 mrd. kroner på kommunene.  
 
Med oppdaterte beregninger anslås det nå en vekst i de samlede pensjonskostnadene på om lag 0,4 mrd. 
kroner i 2022, hvorav kommunenes del utgjør 0,360 mrd. kroner. Anslaget er beregnet med utgangspunkt i 
gjeldende regler for regulering av løpende pensjoner fra 2022. Departementet anslår for sektoren samlet at 
om lag 23 mrd. kroner blir tilført premiefond i 2021 som følge av frigjøringen av premiereserver. Anslaget for 
veksten i de samlede pensjonskostnadene er fortsatt beheftet med betydelig usikkerhet. 
 
Etter dette anslås kommunesektorens handlingsrom å øke med 0,5 mrd. kroner i 2022. For kommunene, øker 
handlingsrommet med 0,465 mrd. kroner. 
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I neste tabell er realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2022 på 3,8 mrd. kroner dekomponert:  
 

  Mrd. kroner 

Frie inntekter 2,0 
Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver1) 0,1 
Øremerkede tilskudd  1,1 
Gebyrinntekter 0,5 

Realvekst samlede inntekter uten særskilt tillegg 3,8 
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. 

 
Detaljert anslag på frie inntekter:  

     Mill. kr. Nominelle priser1 

 
             Kommunene2 Fylkeskommunene2 Kommunesektoren i alt 

 20213 2022 Pst.  
   endr. 

20213 2022 Pst.  
endr. 

20213 2022 Pst.  
endr 

Skatter i alt 203 300 203 465 0,1 38 800 38 600 -0,5 242 100 242 065 0,0 

Herav skatt på  
inntekt og formue 

188 400 188 300 -0,1 38 800 38 600 -0,5 227 200 226 900 -0,1 

Rammetilskudd  144 321 149 278 -3,4 38 400 40 083 4,4 182 726 189 361 3,6 

Sum frie inntekter 347 621 352 743 1,5 77 204 78 683 1,9 424 825 431 426 1,6 

1 Prisveksten i kommunesektoren i 2022 (deflator) er anslått til 2,5 pst. 

2 Oslo er delt i en kommunedel og en fylkeskommunedel.  

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

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

 
Fra 2021 til 2022 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 1,5 prosent (fra anslag 
på regnskap). Kommunene i Viken anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 1,7 prosent. 
 
Med en kommunal deflator for 2022 beregnet til 2,5 % har de fleste kommunene en realnedgang. Årsak til ulik 
utvikling er demografiske endringer og utslag gjennom kostnadsnøkler og tilskudd. 
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Deflator 
Pris og lønnsvekst for kommunesektoren for 2022 er anslått til 2,5 %, herav lønn 3,2 % og vareinnsats 1,6%. 
 

 
 
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. 
 
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 2022 vil den endelige skatteinngangen og lønns- og prisveksten i 2021 være kjent. 
 
Skattøren 
Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skattytere som 
tilfaller kommunesektoren. 
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Det er en langvarig praksis for at skattørene fastsettes med sikte på at skatteinntektene skal utgjøre 40 pst. av 
kommunenes samlede inntekter. 
 
I 2022 ventes det relativt høy vekst i skattegrunnlagene på grunn av gode vekstutsikter for norsk økonomi. 
 
Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2022 bygger blant annet på 1,4 prosent sysselsettingsvekst 
og 3,0 prosent lønnsvekst fra 2021 til 2022.  
 
I statsbudsjettet foreslås den kommunale skattøren redusert med 1,20 prosentpoeng til 10,95 pst. Den 
fylkeskommunale skattøren foreslås redusert med 0,30 prosentpoeng til 2,4 pst.  
Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 prosent av kommunesektorens samlede inntekter i 2022. 
 
Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås med dette opplegget å utgjøre 226,9 mrd. 
kroner i 2022, en nominell reduksjon på 0,1 pst. fra 2021.  
 
Utgiftsutjevningen 2022 - bruk av regnskapstall fra 2019 
For at inntektssystemet skal fange opp utgiftsbehovet i kommunene, legges bl.a. oppdaterte kriteriedata og 
siste tilgjengelige regnskapstall til grunn i utgiftsutjevningen.  
 
Siste tilgjengelige regnskapsår i KOSTRA/SSB er 2020. Dette året er preget av koronapandemien med 
ekstraordinære overføringer og endret aktivitet mellom de ulike sektorene i kommunene. Når man nå skal 
tilbake til en mer normal situasjon i 2022, vil regnskapstall fra 2020 gi et mindre korrekt bilde av 
utgiftsbehovet i kommunene. 
 
Det tas derfor utgangspunkt i regnskapstall for 2019 i utgiftsutjevningen for 2022. Nærmere bestemt gjelder 
det hvor mye hver sektor skal utgjøre i kostnadsnøkkelen, og det gjelder samlet utgiftsbehov, dvs. størrelsen 
på utgiftsutjevningen. 
 
Når det gjelder sektorandelene i kostnadsnøkkelen, tas det utgangspunkt i netto driftsutgifter fra 2019 til hver 
av sektorene i kostnadsnøkkelen. Det tas så hensyn til oppgaveendringer, korreksjoner o.l. 2020-2022, som 
ikke inngår i regnskapstallene for 2019. 
 
Når det gjelder samlet utgiftsbehov, tas det også utgangspunkt i netto driftsutgifter fra 2019 til de sektorene 
som inngår i utgiftsutjevningen. Samlede netto driftsutgifter for 2019 framskrives så med veksten i frie 
inntekter 2019-2022 (ikke oppgavekorrigert vekst). 
 
Skjønnsmidler  
Kommunene i Oslo og Viken er tildelt 121 millioner kroner for 2022. Nivået er dermed uendret. I takt med 
utfordringsbildet i regionen holder statsforvalteren tilbake en større andel av skjønnsmidlene for 2022, slik at 
de kan følge utviklingen tett for de mest utsatte kommunene. Dette har da medført at nesten alle kommuner 
har fått redusert sin skjønnsramme. 
 
Skjønnsrammen på 121 millioner kroner fordeler seg slik: 

• 75 millioner er fordelt gjennom statsbudsjettet for 2022 

• 46 millioner holdes tilbake til senere fordeling i løpet av 2022 
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De tilbakeholdte midlene skal brukes på kommunale innovasjons- og fornyings prosjekter, uforutsette og 
ekstraordinære økonomiske utfordringer som måtte oppstå i løpet av året og vesentlige økonomiske 
konsekvenser knyttet til barnevernsreformen.  
 
Statsforvalteren ser for seg at søknads- og fordelingsprosessen med prosjektskjønn gjennomføres på våren. 
Statsforvalteren tar sikte på en søknadsfrist til 1. mars 2022. 
 
Utgiftskrevende forhold som oppstår i løpet av året kan meldes inn løpende, men kan påregnes å bli 
behandlet i løpet av høsten.  
 
Barnevernsreformen 
Stortinget har vedtatt en barnevernsreform fra 2022, som blant annet gir kommunene økt faglig og økonomisk 
ansvar. Som kompensasjon for det økte finansielle ansvaret økes rammetilskuddet til kommunene med 1 310 
mill. kroner i 2022. Av dette fordeles 655 mill. kroner etter delkostnadsnøkkelen for barnevern, mens 655 mill. 
kroner fordeles særskilt (tabell C) i en overgangsperiode på to år basert på kommunenes bruk av barneverns-
tiltak før reformen (regnskapsåret 2020). Beløpet i 2022 er lavere enn anslått i kommuneproposisjonen for 
2022, noe som skyldes oppretting av en feil i beregningsgrunnlaget. Den varige effekten på 2,1 mrd. kroner 
som ble varslet i kommuneproposisjonen, endres ikke. 
 
Stortinget har vedtatt nye krav om relevant utdanning for ansatte i barnevernet, jf. Prop. 133 L (2020–2021) 
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven. Kravene trer i kraft i 2022, med en 
implementeringsperiode på ti år. Merkostnadene er anslått til 440–610 mill. kroner fra 2031. For 2022 foreslås 
det at rammetilskuddet til kommunene økes med 52,5 mill. kroner. Midlene fordeles etter 
delkostnadsnøkkelen for barnevern. 
 
Som en følge av barnevernsreformen, foreslås det å innlemme det øremerkede tilskuddet til stillinger i de 
kommunale barnevernstjenestene på kap. 854, post 60 i rammetilskuddet til kommunene. Rammetilskuddet 
økes med 841 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. 
 
Endringer i fordelingen til den enkelte kommune ved en innlemming vil inngå i grunnlaget for 
inntektsgarantiordningen (INGAR). 
 
Reformen gir større utslag for enkelte kommuner, avhengig av deres bruk av barneverntiltak. Statsforvalteren 
har tatt hensyn til denne saken når størrelsen på de tilbakeholdte skjønnsmidler for 2022 er fastsatt på 46 mill. 
kr. Statsforvalteren ønsker en dialog med de kommunene som forventer å tape på omleggingen. For å få en 
best mulig oversikt for en evt. tildeling av skjønnsmidler, trenger statsforvalteren gode beregninger på 
effektene for den enkelte kommune. Dette kan statsforvalteren kun få i samarbeid med kommunene.  
 
Ressurskrevende tjenester 
Kommunene har ansvaret for å gi helse- og omsorgstjenester til dem som har krav på dette i henhold til helse- 
og omsorgstjenesteloven. Tjenestene finansieres i hovedsak gjennom kommunenes frie inntekter 
(skatteinntekter og rammetilskudd). Behovet for ressurskrevende tjenester varierer betydelig mellom 
kommuner. Det har foreløpig vært vanskelig å finne objektive kriterier i inntektssystemet som kan fange opp 
denne kostnadsvariasjonen. 
 
Utbetalingene i 2021 
Det ble betalt ut 955 mill. kroner mindre enn budsjettet for 2021.  
 
Reduksjon i pensjonspremiene og en termin med lavere arbeidsgiversats i 2020 er bakgrunnen for nedgangen 
i kommunenes utgifter og refusjonskrav. Effekten er anslått til om lag 1,1 mrd. kroner. 
 
Det betyr at den underliggende veksten fortsatt er sterk.  
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Kutt på 300 mill. 
Det har vært en svært sterkt underliggende vekst i ordningen for ressurskrevende tjenester siden den ble 
innført i 2004. Da var utbetalingene på 1,5 milliarder kroner, mens det i budsjettet for 2022 bevilges nærmere 
12 milliarder kroner. Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent. 
 
Det foreslås en innstramming ved å øke innslagspunktet med 50 000 kroner utover lønnsveksten. 
Innslagspunktet foreslås økt til 1 520 000 kroner. Dette er en innstramming tilsvarende 300 millioner kroner 
og vil påvirke kommunenes budsjetter allerede for 2021.  
 
Innstrammingen vil i utgangspunktet ikke påvirke tjenestetilbudet til mottakerne, da de vil ha rettigheter etter 
blant annet helse- og omsorgstjenesteloven. 
 
Tilleggskompensasjon til mindre kommuner med høye utgifter 
I regionen vår gjelder dette foreløpig kun Rollag kommune.  
Fra 2022 foreslås det å gå over fra en fordeling via skjønnsmidlene til en øremerket ordning. 
 
55 mill. kroner vil bli fordelt av Helsedirektoratet til kommunene sammen med den ordinære utbetalingen i 
toppfinansieringsordningen i juni 2022. 
 
Det foreslås følgende kriterier for at kommuner skal kvalifisere for tilskuddet: 

• har færre enn 3 200 innbyggere, 

• har høye utgifter til ressurskrevende tjenester og  

• har gjennomsnittlige skatteinntekter de siste tre årene som er lavere enn 120 prosent av 

landsgjennomsnittet. 

 
Med høye utgifter til ressurskrevende tjenester menes den delen av innrapporterte nettoutgifter i 
toppfinansieringsordningen som er "egenandeler" for kommunene. 
 
De kommunene som oppfyller de ovennevnte kriteriene, får kompensert for 80 prosent av 
utgiftene/egenandelene over en terskelverdi per innbygger. Terskelverdien er anslått til 6 200 kroner per 
innbygger, men vil bli tilpasset rammen til bevilgningen i forbindelse med utbetalingene i juni 2022.  
 
Andre aktuelle saker av betydning for kommunene 
 
Ny oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet – avvikling av forsøk  
Som følge av at forsøket med ny oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet avsluttes når barnevernsreformen 
trer i kraft fra 2022, tilbakeføres 40 mill. kroner fra rammetilskuddet til kommunene til Barne- og 
familiedepartementets budsjett. Kommunene i forsøket, Alta og Færder, tildeles en engangsbevilgning i 2022 
på hhv. 9,6 og 10,8 mill. kroner som fordeles særskilt (tabell C) i tillegg til kompensasjonen som følger av 
barnevernsreformen. Formålet er å lette overgangen fra forsøksdeltakelsen. Se nærmere omtale i Prop. 1 S 
(2021–2021) for Barne- og familiedepartementet.  
 
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn – helårseffekt av endring i 2021  
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021 ble det besluttet å utvide den nasjonale ordningen med 
inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til 3.– 4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Rammetilskuddet til 
kommunene ble økt med 25 mill. kroner som kompensasjon. Endringen får helårseffekt i 2022, og 
rammetilskuddet blir derfor økt med ytterligere 35,9 mill. kroner som fordeles etter delskostnadsnøkkelen for 
grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.  
 
Kapitaltilskudd til private barnehager  
Ved behandlingen av Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet vedtok Stortinget å videreføre 
satsene for kapitaltilskuddet til private barnehager nominelt på samme nivå i 2021 som i 2020, i 
utgangspunktet for første halvår 2021. Ved behandlingen av Prop. 195 S (2020–2021) vedtok Stortinget at 
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satsene også skulle videreføres på 2020-nivå i andre halvår 2021. Økningene i rammetilskuddet som 
kompenserte for den midlertidige videreføringen av kapitaltilskuddet i 2021, korrigeres ut i 2022. 
Rammetilskuddet reduseres derfor med 265,7 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for 
Kunnskapsdepartementet.  
 
Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning  
Kunnskapsdepartementet foreslår å redusere pensjonspåslaget til private barnehager fra dagens nivå på 13 
pst. til 11 pst. fra 1. januar 2022. For å gi barnehager med mindre økonomisk handlingsrom noe bedre tid til å 
tilpasse seg inntektsbortfallet opprettes en ny overgangsordning for enkeltstående barnehager. Samlet sett 
innebærer dette at kommunene får lavere utgifter til private barnehager. Rammetilskuddet reduseres derfor 
med 206,9 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.  
 
Økonomisk tilsyn med private barnehager  
Ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager skal etter planen overføres fra kommunene til 
det nyopprettede nasjonale tilsynet i Utdanningsdirektoratet fra 1.1.2022. Det foreslås derfor å overføre 5 
mill. kroner fra rammetilskuddet til kommunene til kap. 231, post 21 på Kunnskapsdepartementets budsjett. 
Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.  
 
En ekstra skoletime naturfag i grunnskolen  
Det innføres en ekstra time naturfag i grunnskolen fra skoleåret 2022/2023. Kommunesektoren kompenseres 
gjennom en økning i rammetilskuddet på 99,8 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for 
grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.  
 
Basistilskudd til fastleger – helårseffekt av endring i 2021 
I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble rammetilskuddet til kommunene økt 
med 75 mill. kroner som kompensasjon for en økning av basistilskuddet til fastleger under knekkpunktet fra 1. 
juli 2021. Som kompensasjon for helårseffekten økes rammetilskuddet med ytterligere 77,1 mill. kroner i 
2022. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–
2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Basistilskudd til fastleger – økning i 2022  
Det foreslås at basistilskuddet til fastleger økes ytterligere i 2022. Som kompensasjon økes rammetilskuddet 
med 51 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 
S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger  
Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juli 2021 på høring et forslag om endringer i pasientjournalloven 
mv. som legger det rettslige grunnlaget for målet Én innbygger – én journal. Forslaget innebærer blant annet 
en plikt for kommuner til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og 
helseID, og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Kommunene kompenseres for eksisterende kostnader til 
forvaltning og drift av løsningene, men må bidra til å dekke kostnadsveksten fra 2021 til 2022. Kommunenes 
betaling for medlemsavgiften til helsenettet kompenseres fullt ut i 2022. Som følge av dette økes 
rammetilskuddet med 322,2 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 701, post 70 og 72 på Helse- og 
omsorgsdepartementets budsjett. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se 
nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger – kompensasjon  
Det foreslås å innføre en felles dagsats for tiltakspenger tilsvarende minste sats for dagpenger fra 1. januar 
2022. Det legges til grunn at tiltakspengemottakere som allerede mottar supplerende sosialhjelp, vil motta 
mer sosialhjelp når tiltakspengene reduseres. Som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet med 69 mill. 
kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for 
Arbeids- og sosialdepartementet. 
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Rusreformen  
Ved Stortingets behandling av Prop. 92 L (2020– 2021) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og 
straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.) ble det vedtatt å opprette rådgivende 
enheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Enhetene skal møte personer når oppmøte for enheten 
er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, herunder gjennomføre ruskontroll etter straffeloven 
§ 37 første ledd bokstav d, dersom det er satt som vilkår. Kommunene kompenseres for etablering av 
enhetene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 mill. kroner. Midlene fordeles etter 
delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
Barnekoordinator  
Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til barnekoordinator. Helårsvirkningen for 
kommunene er anslått til 180 mill. kroner, tilsvarende om lag 280 koordinatorstillinger. Det legges opp til 
ikrafttredelse fra 1. august 2022. I 2022 kompenseres kommunene gjennom en økning i rammetilskuddet på 
100 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 
S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Ressurskrevende tjenester – finansiering av tilleggskompensasjon  
Fra 2022 etableres det en ekstra kompensasjon, i tillegg til det ordinære toppfinansieringstilskuddet, til 
enkelte mindre kommuner som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Tilskuddet er finansiert 
ved et trekk i innbyggertilskuddet til alle kommuner på i alt 55 mill. kroner. Se nærmere omtale under kap. 
575 Ressurskrevende tjenester, post 61.  
 
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten  
Som følge av at forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten foreslås avviklet fra 2022, tilbakeføres 2 
116,1 mill. kroner fra kap. 761, post 65 på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til kap. 571, post 60. Se 
nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Helse- og omsorgsdepartementet 
 
Differensiert arbeidsgiveravgift 
Nytt virkeområde for differensiert arbeidsgiveravgift (DA) skal gjelde fra 1. januar 2022. Dette medfører 
endringer i soner for arbeidsgiveravgift for 11 kommuner, inkl. gamle kommuner som er del av nye 
kommuner. Provenyvirkning samlet sett for de aktuelle kommunene som arbeidsgivere er redusert avgift på 
2,6 mill. kroner i 2022. For at avgiftsendringen skal være nøytral for kommunene samlet sett, reduseres 
rammetilskuddet med tilsvarende beløp. Den enkelte kommune som får endret avgiftssats i 2022, får full 
kompensasjon eller trekk i rammetilskuddet i 2022, basert på hvordan avgiftsendringen slår ut. Dette skjer 
gjennom en særskilt fordeling (tabell C) i innbyggertilskuddet. Nytt avgiftsnivå fases deretter inn ved at 
kompensasjon eller trekk trappes ned over seks år. Dette er i samsvar med ny periode for DA-ordningen. 
 
Statsforvalterens anbefalinger 
 
Kommunene må planlegge sin økonomi under betydelig usikkerhet, da de har begrenset påvirkning på sine 
rammebetingelser. Kommuneloven setter klare krav til en forsvarlig økonomiforvaltning, samtidig som 
behovet for tjenester kan synes større enn tilgangen på ressurser.  
 
Det at man er i et valgår gjør at kommuneopplegget er klart noe senere enn det vi er vant med de seneste 
årene. Statsforvalteren ber kommunene om å ikke forskuttere noe før vedtaket er fattet.  
 
Av erfaring anbefaler statsforvalteren at kommunene i budsjett- og økonomiplanarbeidet tar sikte på 
følgende: 

• Netto driftsresultat i budsjett og økonomiplan kan med fordel utgjøre 3 % eller mer av driftsinntektene 

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

svingninger på både inntekts- og utgiftssiden. 
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• 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 statsforvalteren 

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. Statsforvalteren 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.  

• Statsforvalteren 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 statsforvalteren anbefaler 

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.  

• Måltallene er et viktig styringsverktøy for kommunene og 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 er godt forankret i kommunen og at de styres etter. Disse bør ikke endres for 

ofte, da det langsiktige perspektivet i økonomien er viktig å ivareta.  

 

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 Kommunal Landspensjonskasse (KLP) forskuddsvis innbetaling 
av fremtidige pensjonsutbetalinger (sparing), mens ordningen i Statens pensjonskasse (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. Et positivt premieavvik skal 
inntektsføres, mens et negativt premieavvik skal utgiftsføres i regnskapsåret. Premieavviket amortiseres 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 medførte frigjorte midler som ble tilført premiefondet i 2021, i tillegg 
til å styrke kommunenes reserver hos KLP.  
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• Beregningene/anslag for 2022 gjort på et estimert pensjonsgrunnlag pr. 31.12.2021. 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 2022 ansees som usikre og 2022-tallene er videreført i planperioden. 
 
Det er budsjettert med 14 % pensjonsutgift (16 % fratrukket arbeidstakers andel på 2 %) for 2022 både for 
fellesordningen og sykepleierne etter anslag fra KLP og etter bruk av premiefond. For SPK er anslaget for 2022 
på 8,95 %.  
 
Premiefond 
Som følge av endret pensjonsregelverk, med årsak i frigjøring av premiereserver fordi avsetningskravet til 
fremtidige alderspensjoner er redusert, har Eidsvoll kommune fått en ekstraordinær tilbakeføring til 
premiefond hos KLP på 93,6 mill. Midlene kan kun brukes til å dekke pensjonspremie. 
 
Når det gjelder bruk av premiefond, følger administrasjonen departementets anbefaling og fordeler bruken av 
tilbakeført premiefond over syv år. For inneværende år med budsjettvirkning neste år, benyttes en større 
andel enn beskrevet over for å utjevne kostnadene mellom enkeltår. Til det må det bemerkes at det i tillegg til 
ekstraordinær tilbakeføring til fond, så øker også premiefondet med årlig avkastning og tilbakeført overskudd, 
noe som gjør det mulig å lette budsjettvirkningen mer enn det som ellers hadde latt seg gjøre.  
 

Pensjonsordning (arbeidsgivers andel) Rev. 2021 Budsj. 2022 

KLP 91 161 90 211 
SPK 18 340 16 438 
Netto premieavvik -9 732 5 228 

Samlet kostnad 99 769 111 877 

 
 
 

Tall i 1000  Saldo 1.1.2021 Tilført 2021 Bruk 2021 Bruk 2022 Bruk 2023 

Premiefond KLP 25 022 104 389 -40 800 -13 000 
Avhenger av 

avkastning 21/22 

 
Lønnsoppgjør/lønnsvekst 
Partene i kommunal sektor kom til slutt i havn med en ramme på 2,8 % i lønnsoppgjøret for 2021. 
Virkningsdato for de forskjellige tilleggene er noe ulikt innenfor kapitlene 3, 4 og 5. Hovedtyngden av 
endringene er imidlertid gitt pr. 1. mai.  
 
Endringen fra 2020 til 2021 skyldes sentrale lønnsforhandlinger i kapittel 4 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 23 mill. som skal dekke lønnsoppgjør for 2022 og lokalt lønnsoppgjør fra 2021. Ifølge Statens 
anslag vil årslønnsveksten for 2022 ligge på 3,2 %.  
 
Selvkost 
For dokumentasjon og beregning av gebyrer for selvkostområdene er det benyttet egen modell fra Envidan 
Momentum AS. 
 

Renteforutsetninger for nye lån og refinansieringer    
    

  2022 2023 2024 2025 

Gjennomsnitt 3 mnd. NIBOR 1,24 % 1,71 % 1,92 % 1,98 % 

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

Lånerente nye lån og refinansieringer 1,54 % 2,01 % 2,22 % 2,28 % 
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Utvikling gjennomsnittsrente investeringslån 

2021 2022 2023 2024 2025 

1,18 % 1,61 % 2,10 % 2,31 % 2,38 % 

 
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 ble vedtatt i kommunestyret 22. juni 2021, Revisjon av økonomireglement (sak 21/86):  
 
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 10 % i tillegg til innestående på e-verksfondet.  
Kommunen skal over tid ha et disposisjonsfond på 10 % i tillegg til innestående på e-verksfondet 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 175 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 at den skal være under 120 % av sum driftsinntekter i slutten av 

kommuneplanperioden.  
• I lang tid vil Eidsvoll ligge langt over dette nivået, men målet er en betydelig nedgang i låneopptak 

etter 2025 da det forventes at de store investeringene i skole og barnehage er gjennomført. 
• Netto lånegjeld er pr. 1.1.2022 på ca. 108 % av sum driftsinntekter og vil øke ytterligere i årene som 

kommer som følge av store investeringer i skole og andre formålsbygg. Netto lånegjeld vil i 2025 
utgjøre om lag 165 % av sum driftsinntekter.        

 
Internkontroll 
Fra 2022 vil internkontroll inngå i de ordinære rapporteringsrutinene/måltavlene. Alle virksomheter skal ved 
en risikobasert tilnærming identifisere minst to arbeidsprosesser i sin virksomhet, på bakgrunn av om 
prosessen er spesielt viktig, vanskelig, har stort volum, eller utføres med stor variasjon. De identifiserte 
arbeidsprosessene skal i 2022 risikovurderes, og behov for eventuelle risikoreduserende tiltak og prosedyrer 
dokumenteres i kommunens kvalitetssystem.  
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3 Konsekvensjustert handlingsplan pr. virksomhet 

 
Virksomhet Rev. 2021 2022 2023 2024 2025 

Politisk ledelse 12 123 11 766 12 693 11 766 12 693 

Sentraladministrasjonen 120 242 113 592 118 699 118 699 118 699 

Barnehage 244 681 241 817 241 567 241 567 241 567 

Skole 324 546 326 739 329 790 330 456 330 456 

Familiens hus 95 350 119 456 115 127 108 610 108 600 

Helse og bistand 197 072 202 539 211 480 213 983 213 983 

Hjemmebaserte tjenester 126 021 127 843 127 614 127 464 130 232 

Eidsvoll helse- og omsorgssenter 199 512 180 163 176 240 176 240 176 240 

NAV 50 152 50 838 50 271 49 190 49 190 

Kultur 38 015 34 738 34 538 34 538 34 538 

Kommunalteknikk 43 888 43 052 43 082 43 082 43 082 

Kommunal forvaltning 13 314 14 801 14 051 14 051 14 051 

Eiendomsforvaltning 93 507 90 810 91 778 87 644 84 549 

Felles utgifter og inntekter -52 328 -19 945 -2 204 8 424 17 192 

Sum konsekvensjustert budsjett 1 506 095 1 538 210 1 564 727 1 565 716 1 575 074 

 
Konsekvensjustert budsjett viser endringer i perioden som skyldes endring i antall brukere og brukerbehov, 
nye regler/lover som er tredd 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  

Foreslåtte endringer på drift og investeringer gir følgende økonomisk oversikt for planperioden:  

 
 

4.1 Kommentarer til økonomisk oversikt drift 

Budsjettforslaget er ikke saldert. For handlingsplanperioden utgjør det usalderte beløpet 48,8 mill.  
 
Kommunen vedtok nylig en handlingsregel på 1,75 % årlig netto driftsresultat, dette utgjør i gjennomsnitt 36 
mill. pr. år i perioden for Eidsvoll. Handlingsplanen legger opp til at resultatet vil bli -0,9 % i 2022, -1,2 % i 
2023, -0,6 % i 2024 og -1,4 % i 2025. Dette er ikke et bærekraftig netto driftsresultat over tid og vil kreve 
endring og omstilling. 
 
Brutto driftsresultat viser midlene som kommunen har til rådighet til dekning av kapitalutgifter og 
investeringer/avsetninger. Driften av kommunen er ikke i balanse i noen av årene i handlingsplanperioden. 
Dette er en urovekkende utvikling for kommuneøkonomien, da det er et minimum at driftsinntektene dekker 
kommunens driftsutgifter. Det må være et mål om å gradvis snu denne utviklingen. Ved siden av å vurdere 

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2020

Regulert 

budsjett 2021

Økonomiplan 

2022

Økonomiplan 

2023

Økonomiplan 

2024

Økonomiplan 

2025

Driftsinntekter

1. Rammetilskudd -785 846 -803 695 -827 591 -845 809 -859 066 -869 786

2. Inntekts- og formuesskatt -638 026 -725 500 -749 509 -759 491 -770 334 -779 514

3. Eiendomsskatt -19 586 -40 000 -40 000 -61 450 -72 150 -72 150

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

5. Andre overføringer og tilskudd fra staten -37 176 -19 016 -18 633 -19 700 -20 922 -20 895

6. Overføringer og tilskudd fra andre -193 159 -161 627 -116 489 -116 792 -116 039 -116 192

7. Brukerbetalinger -62 481 -67 432 -70 205 -69 566 -69 566 -69 566

8. Salgs- og leieinntekter -186 160 -181 785 -193 371 -199 318 -205 289 -207 341

9. Sum driftsinntekter -1 922 864 -1 999 406 -2 016 149 -2 072 477 -2 113 716 -2 135 794

Driftsutgifter

10. Lønnsutgifter 923 395 996 826 1 015 666 1 025 324 1 024 940 1 028 018

11. Sosiale utgifter 222 004 243 619 255 442 256 628 256 619 256 657

12. Kjøp av varer og tjenester 557 772 575 820 568 229 600 366 616 833 628 643

13. Overføringer og tilskudd til andre 109 853 116 837 97 385 95 100 87 811 87 964

14. Avskrivninger 90 106 98 945 109 110 122 884 135 339 164 130

15. Sum driftsutgifter 1 903 130 2 032 048 2 045 832 2 100 302 2 121 542 2 165 412

16. Brutto driftsresultat -19 734 32 642 29 683 27 825 7 826 29 618

Finansinntekter/Finansutgiter

17. Renteinntekter -14 396 -12 600 -19 675 -23 200 -24 775 -25 225

18. Utbytter -99 0 0 0 0 0

19. Gevinster og tap på finansielle 

omløpsmidler -17 605 -31 381 -13 000 -13 000 -13 000 -13 000

20. Renteutgifter 35 446 29 646 43 635 61 081 74 062 81 070

21. Avdrag på lån 79 207 90 043 87 575 95 116 104 855 120 796

22. Netto finansutgifter 82 552 75 707 98 535 119 997 141 142 163 641

23. Motpost avskrivninger -90 106 -98 945 -109 110 -122 884 -135 339 -164 130

24. Netto driftsresultat -27 287 9 404 19 107 24 938 13 630 29 129

25. Overføring til investering 3 988 5 277 3 217 3 217 3 217 3 217

26. Netto avsetninger til eller bruk av bundne 

driftsfond 26 647 273 -8 918 -15 919 -16 731 -24 245

27. Netto avsetninger til eller bruk av 

disposisjonsfond 21 526 -14 955 2 305 4 205 4 205 4 205

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

29. Sum disponeringer eller dekning av 

netto driftsresultat 27 287 -9 404 -3 396 -8 497 -9 309 -16 823

30. Fremført til inndekning i senere år 

(merforbruk) 0 0 15 711 16 441 4 321 12 306

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
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konkrete utgiftsreduksjoner og inntektsøkninger, kan utviklingen snus ved å bremse investeringstakten til et 
minimum og ved å begrense nye stillinger som følge av endret demografi/befolkningsvekst. 
 
Kommunens netto finansutgifter stiger i perioden slik som tidligere planer har påpekt. Handlingsplanen legger 
opp til et investeringsnivå på 2,4 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 1,4 mrd. i perioden.  
 
Da flere av de store investeringene ikke begynner avskrivningstid før i 2026,  forventes det at netto 
driftsresultat blir ytterligere forverret etter planperioden. 
 
Figuren under viser utviklingen i netto driftsresultat for Eidsvoll kommune (blå) og vedtatt handlingsregel for 
netto driftsresultat på 1,75 % (rød).  
 
Utvikling i netto driftsresultat i %  
 

 
 
Figuren over viser den svake utviklingen for netto driftsresultat i planperioden. For 2022 ligger det an til et 
negativt netto driftsresultat på 0,9 % av sum driftsinntekter. Dette er betydelig under vedtatt handlingsregel 
og TBUs anbefalte nivå for netto driftsresultat på 1,75 %. I 2025 er negativt netto driftsresultat 1,4 %. 
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4.2 Utvikling i sentrale finansielle forhold 

 
Utvikling i lånegjeld til investeringer  

  
 
Figuren over viser utviklingen i lånegjeld for perioden. Ved utgangen av 2021 forventes netto lånegjeld av sum 

driftsinntekter å utgjøre 108 %. Dette er innenfor vedtatt handlingsregel på 120 % vedtatt i 

økonomireglementet i juni 2021, men over statsforvalters anbefaling på 80 %. Den blå delen viser kommunens 

netto renteeksponerte lånegjeld som gir direkte effekt i driften. Netto renteeksponert lånegjeld øker fra 0,7 

mrd. i 2022 til 1,7 mrd. i 2025 tilsvarende en økning på 132 %. For resten av lånegjelden, vil renteutgiftene bli 

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

investeringsplanen vil lånegjeld til investeringer utgjøre 3,5 mrd. i 2025.  

 
Belastning renter og avdrag av lån til investeringer  
  

 
Figuren over viser utviklingen i renter og avdrag som belaster driftsbudsjettet i handlingsplanperioden. Den 
blå delen utgjør netto rente- og avdragsbelastning og må dekkes over kommunens frie inntekter. 
 
Rentesensitivitet 1 %-poeng renteøkning 2021 2022 2023 2024 2025 

Reduksjon netto driftsresultat mill. kr. 0,3 2,3 6,9 9,3 9,8 

 
Tabellen over viser hvor mye 1 %-poeng renteøkning vil påvirke driften. Det er netto renteeksponert gjeld 
justert for fastrenter som vil bli påvirket av renteendringer.  
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Utvikling i fond  

 

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.  

Eidsvolls disposisjonsfond ligger an til å utgjøre 15,9 % av sum driftsinntekter ved utgangen av 2021. Dette er 

under handlingsregelen. Dersom det usalderte beløpet på 48,8 mill. i perioden dekkes av disposisjonsfond vil 

dette reduseres til 13,3 % i 2025. Dette inkluderer utsatt opptrapping av eiendomsskatt. Med opptrapping av 

eiendomsskatt som vedtatt i handlingsplan 2021-2024 vil disposisjonsfondet ligge på 14,8 % i 2025. Begge 

scenarier medfører at disposisjonsfondet vil være vesentlig lavere enn handlingsregelen. E-verksfondet utgjør 

ca. 8 % av sum driftsinntekter. Sett bort fra e-verksfondet utgjør resterende disposisjonsfond beskjedne 5,3 % 

og vil være tilnærmet oppbrukt. 

I grunnlagsdokumentet er det lagt inn utsatt opptrapping av eiendomsskatten som følge av et enstemmig 

kommunestyrevedtak 22.6.2021, PS 21/84. Administrasjonens anbefaling er å utnytte inntektspotensialet og 

dermed redusere bruken av disposisjonsfondet, all den tid kommunen står foran en eldrebølge som vil kreve 

betydelige lokale tiltak i årene som kommer. 
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5 Endringer i driftsbudsjettet 

 

5.1 Felles for alle virksomheter 

• For første gang er ikke nye tiltak finansiert i grunnlagsdokumentet. Mulige nye tiltak er konkretisert og 
beskrevet på samme måte som tidligere år, men for hver enkelt virksomhet er budsjettvirkningen nullet ut 
på egen linje med «Ikke gjennomføre nye tiltak». Grunnlagsdokumentet er utarbeidet på bakgrunn av 
statsbudsjettet fra Solberg-regjeringen. Støre-regjeringen har lagt fram tilleggsproposisjon til 
statsbudsjettet for 2022 med bl.a. økning i frie inntekter. I den grad nye tiltak kan vedtas uten å svekke 
budsjettbalansen ytterligere, anbefales de nye tiltakene siden de som forebyggende tiltak kan dempe 
kostnadsveksten på sikt. 

• Der ikke annet er kommentert, er lønnsjusteringer økning som følge av sentrale lønnsforhandlinger 2021, 
lokale forhandlinger 2020 samt økninger som følge av ansiennitet, kompetanse og evt. nytilsatte i 
stillinger. Lokale lønnsforhandlinger i 2021 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.  

• Fra 2022 budsjetteres det med inntekter fra refusjon sykelønn og foreldrepenger. Disse inntektene er 
justert mot vikarutgifter. På enkelte virksomheter er vikarutgifter lagt inn med et lavere beløp enn 
refusjonsinntektene som følge av at virksomheten/enkeltavdelinger normalt ikke benytter vikarer eller 
benytter vikarer med lavere kompetanse. For virksomhetene innen pleie- og omsorg og barnehage ligger 
det inne vikarbudsjett for arbeidsgiverperioden i ramme iht. gjeldende økonomiplan.  

• Eventuelle utgifter knyttet til koronapandemi i 2022 er ikke innarbeidet da disse forutsettes finansiert ved 
statlige overføringer. 
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5.2 Politisk styring og kontroll 

 

Endringer i driften 

Politisk ledelse 

  Handlingsplan 2022-2025 
  Endringer ift. handlingsplan 2021-2024 
  2022 2023 2024 2025 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   11 197 12 123 11 197 11 197 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 97 97 97 97 

Etablerertjenesten Utg. økn. 130 130 130 130 

Komite Søndre Samfund avviklet Utg. red. -177 -177 -177 -177 

Streaming politiske møter  Utg. økn. 300 300 300 300 

Romerike revisjon økning, jf. kontrollutvalget Utg. økn. 52 52 52 52 

Økt behov VIKUS, jf. kontrollutvalget Utg. økn. 28 28 28 28 

Videreført valg 2025 Utg. økn. 0 0 0 926 

Økning Gardermoregionen 25,-/innbygger Utg. økn. 38 38 38 38 

Økning KS-kontingent Utg. økn. 102 102 102 102 

Sum konsekvensjustert ramme   11 766 12 693 11 766 12 693 

            

Forslag ny ramme Politisk ledelse   11 766 12 693 11 766 12 693 

 
Ramme iht. gjeldende økonomiplan 
Endring i ramme i 2023 skyldes valgår. 2025 er videreført fra 2024. 
 
Konsekvensjusteringer 

• Midler til Etablerertjenesten er innarbeidet i budsjettet. 

• Komite Søndre Samfund var innarbeidet i opprinnelig ramme og er nå avviklet. 

• Streaming politiske møter, jf. PS 21/47. 

• Romerike revisjon økes, jf. PS 21/110. 

• Bidrag til VIKUS (Viken kontrollutvalgssekretariat) er økt, jf. PS 21/111. 

• Valg er videreført i 2025 på samme nivå som 2023. 

• Tilskudd til Gardermoregionens interkommunale politiske råd er økt til 25,-/innbygger. 

• KS-kontingent er økt iht. anslag fra KS til 1,276 mill. 
 
IKS/interkommunale samarbeid 

• Viken kontrollutvalgssekretariat IKS – Eidsvolls budsjettandel er 0,3 mill. 

• Romerike revisjon IKS – Eidsvolls budsjettandel er 1,89 mill. 

• Gardermoregionens interkommunale politiske råd (tidligere ØRU) – Eidsvolls budsjettandel er 0,66 mill. 
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5.3 Sentraladministrasjonen 

Kommunedirektøren har det overordnede administrative ledelsesansvaret i kommunen og rapporterer til 
kommunestyret. Kommunedirektøren og sentraladministrasjonen gir støtte og veiledning til kommunens 
virksomheter og har i tillegg egne oppgaver. 
 

Sentraladministrasjonen Antall 
årsverk 

Kommunedirektør, assisterende kommunedirektør 2,0 

Kommuneoverlege (40 % finansiert av Hurdal), rådgiver 2,0 

Økonomiavdeling:  
Regnskap 4,0 
Kommunal innfordring/e-skatt  3,5 
Lønn 5,3 
Økonomisjef/budsjett/rapportering/innkjøp 4,0 

Personalavdelingen 5,8 

Fellestjenesten:  
Innbyggertorg  2,6 
IKT/personvernombud/web 4,0 
Politisk sekretariat inkl. avdelingsleder og driftsoppgaver 3,0 
Dokumentsenter  5,0 

Årsverk konsekvensjustert budsjett 41,1 

 
Frikjøpte stillinger tillitsvalgte 325 %, HVO 60 %, turnuslege 100 %, veiledning leger 43,5 %, og lærlinger er ikke 
med i tabellen.  
 
 
Måltavle  
 

Strategiske 
utfordringer 

Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2019 
Resultat 

2020 
Mål 2022 

Periode mål 
2025 

Folkehelse: Fremme god helse i befolkningen og redusere sosiale forskjeller 

Fremme god helse i 
befolkningen og 
redusere sosiale 
forskjeller 

Det skal etableres 
en ny 
fastlegehjemmel 
hvert år 

Fastlegeårsverk pr. 
10 000 innbygger 

KOSTRA 9,5 9,7 9 9 

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

Ha en organisasjon 
som er åpen og 
tydelig i sin dialog 
med innbyggerne og 
omverdenen 

Utnytte digitale 
kanaler 

Kommune-Kari: 
Andel samtaler som 
går videre til 
kommunens 
nettsider 

Statistikk Kommune-
Kari 

Nytt mål 71 % 75 % 80 % 

Mer tilgjengelig 
informasjon til 
innbyggerne 

Antall følgere 
facebook 

1 704 4 233 5 000 8 000 

Attraktiv arbeidsgiver 
som utnytter 
ressursene optimalt 

Stab yter støtte til 
virksomheter 

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

Antall avholdte kurs 17 13 10 10 

Arbeidsnærvær 
totalt for 
kommunen 

Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

91,0 % 90,5 % 92,0 % 92,0 % 

Medarbeidertil-
fredshet totalt for 
kommunen 

Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,3 4,3 4,2 
Nasjonalt 

nivå 

Effektive, 
kompetente 
medarbeidere 
som trives på jobb 

Arbeidsnærvær 
Sentraladministra-
sjonen 

Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

88,9 % 94,0 % 93,0 % 93,0 % 
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Strategiske 
utfordringer 

Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2019 
Resultat 

2020 
Mål 2022 

Periode mål 
2025 

Medarbeider-
tilfredshet Sentral-
administrasjonen 

Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,5 4,3 4,2 
Nasjonalt 

nivå 

Elektronisk 
kvalitetsstyring 
skal bidra til 
kontinuerlig fokus 
og forbedring 

Andel hendelser 
som er fulgt opp 
innen tidsfristen (30 
dager) 
kommunenivå 

Rapport 
kvalitetssystem 

 Nytt mål Nytt mål 75 % 85 % 

Avdekke risiko 
Risikovurderinger av 
tjeneste 

Kvalitetssystem Nytt mål 2 2 

Boområder, møteplasser og uteområder skal være tilgjengelige for alle, og utformet med sikte på å fremme aktivitet og trivsel 

Oppfylle kriteriene til 
Trygg trafikk for å bli 
godkjent som 
trafikksikker 
kommune 

Eidsvoll kommune 
godkjennes som 
trafikksikker 
kommune 

Kommunens ledelse 
og 
kommuneoverlege 
oppfyller kriteriene 

Manuell telling Nytt mål Nytt mål 
Oppfylle alle 
kriteriene 

Oppfylle alle 
kriteriene 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Redusere 
sannsynlighet for at 
uønskede hendelser 
eller kriser kan 
oppstå, samt 
redusere 
konsekvenser av slik 
hendelser 

Gjennomføring av 
tiltak i tiltaksplan 
for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap 

Andel gjennomførte 
tiltak 

Rapportering 
samfunnssikkerhet 
og beredskap 

Nytt mål  Nytt mål 100 % 100 % 

Eidsvoll kommune skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid for sikre tjenestetilbudet i 
kommunen 

Holde 
budsjettrammen 

Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

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

+/- 1 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 

 
 
Endringer i driften 
 

Sentraladministrasjonen 

  Handlingsplan 2022-2025 
  Endringer ift. handlingsplan 2021-2024 
  2022 2023 2024 2025 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   109 441 109 491 109 491 109 491 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 355 355 355 355 

Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger Innt. økn. -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Forventet vikarutgifter Utg. økn. 1 000 1 000 1 000 1 000 

Arkivleie Iron Mountain Utg. økn. 266 0 0 0 

Arkivuttak Iron Mountain Utg. økn. 150 0 0 0 

Avvikling leie BraArkiv (digitalt arkiv) Utg. red. -100 -127 -127 -127 

Endring DGI Utg. økn. 0 5 500 5 500 5 500 

Økning tilskuddssatser fastlege, jf. avtale KS/DNL Utg. økn. 2 662 2 662 2 662 2 662 

Økning fastlege innbyggerøkning 2022 Utg. økn. 642 642 642 642 

Økte takster daglegevakt Utg. økn. 50 50 50 50 

Økning Norsk pasientskadeerstatning jf. forbruk 2021 Utg. økn. 471 471 471 471 

Endring ØRIK deflator 2,7 % Utg. økn. 47 47 47 47 

Avvikling inntekter fra rettsgebyrer Innt. red. 275 275 275 275 

Refusjon Hurdal vertskommunesamarbeid personvernombud Innt. økn. -167 -167 -167 -167 

Sum konsekvensjustert ramme   113 592 118 699 118 699 118 699 

         

Forslag ny ramme Sentraladministrasjonen   113 592 118 699 118 699 118 699 

 
Ramme iht. gjeldende økonomiplan 

• Endring i inngående ramme skyldes at det ikke er beredskapsøvelse i 2022. 
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Konsekvensjusteringer 

• Arkivleie hos Iron Mountain avvikles i 2022, og arkivene flyttes til IKA Østfold når nye lokaler der er klare i 
2022.  

• Iron Mountain har også priset arbeidet med uttak av alle papirarkivene når disse skal flyttes. 

• BraArkiv avvikles, og uttrekk av dataene overføres til IKA Østfold. 

• Som ledd i nasjonal opptrappingsplan for leger (2020), så øker tilskuddssatser og andre godtgjørelser til 
fastlegene. Dette påvirker også takstene for daglegevakt, som øker fra 2022. 

• Økningen i innbyggertallet gir økt tilskudd til fastleger. 

• Økt tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) skyldes covid-19 og utbetalinger i forbindelse med 
dødsfall og alvorlige bivirkninger. Dette gjelder både 2020, 2021 og det er også varslet i 2022.  

• Inntekter fra rettsgebyrer skulle vært avviklet ifm. statliggjøring av kemner i HP 2021-2024. 

• Inntekter som følge av at vertskommunesamarbeid personvernombud ikke tidligere var budsjettert. 
 
IKS/interkommunale samarbeid 

• DGI – Eidsvolls budsjettandel: 44,8 mill. 

• Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) – Eidsvolls budsjettandel er 1,77 mill. 

• Miljørettet helsevern (Nannestad) – Eidsvolls budsjettandel er 0,53 mill.  
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5.4 Barnehage 

Eidsvoll har seks kommunale og 13 ikke-kommunale barnehager. Pr. 15.12.2020 var det 514 barn i kommunale 
barnehager og 930 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 
Antall 

årsverk 

Barn hele 

plasser 2022 

Ankertunet barnehage 15,5 63 

Brensmork barnehage 14,5 60 

Bønsmoen barnehage 35,2  148 

Råholtbråtan barnehage 32,8 128 

Stensby barnehage 13,2 55 

Vilberg barnehage 17,3 74 

Årsverk spesialpedagoger førskolebarn* 12   

Årsverk assistent – barn med spesielle behov* 9,5   

Virksomhetsleder, barnehagemyndighet og minoritetsspråklig veileder 4,7   

Årsverk konsekvensjustert budsjett 155,7   

 * Gjelder både i kommunale og private barnehager. I tillegg kommer midler til refusjoner til private 
barnehager. 

 
 
 Måltavle 
 

Strategiske 
utfordringer 

Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2019 Resultat 2020 Mål 2022 Mål 2025 

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 

Brukerundersøkelse 4,46 4,5 4,5 4,5  

Barnehagene har 
ledere med god 
lederkompetanse og 
tilstrekkelig tid til 
ledelse 

Andel av styrere som har relevant videreutdanning     

Kommunale 
barnehager: Rapportering pr. 

15.12 

100 % 100 % 100 % 100 %  

Private barnehager:  72 %  77 % 80 % 85 %  

Barnehagene har 
kvalifisert bemanning 

Andel av pedagogiske ledere med godkjent utdanning                                                                                                                     
Kommunale 
barnehager:  Rapportering pr. 

15.12 

92 % 86 % 92 %  92 % 

Private barnehager: 85 % 76 % 85 % 85 %  

Andel av assistenter i grunnbemanning med fagutdanning eller høyere 
utdanning 

    

Kommunale 
barnehager:  Rapportering pr. 

15.12 

65 % 80 % 75 % 80 %  

Private barnehager: 30 % 34 % 30 %  35 % 

Barnehagene har 
tilstrekkelig 
bemanning 

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

Rapportering pr. 
15.12 

6 6 6 6 

Private barnehager: 6 6 6 6 

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 

Opptelling etter 
hovedopptak 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Fremme god 
helse i 
befolkningen og 

God helse i 
befolkningen og små 
sosiale forskjeller 

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

Tall fra SSB 92,3 % 92,2 % 92 %  92 % 
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Strategiske 
utfordringer 

Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2019 Resultat 2020 Mål 2022 Mål 2025 

redusere sosiale 
forskjeller 

Andel av 
minoritetsspråklige 
barn som går i 
barnehage  

Tall fra SSB 79,2 % 80,2 % 85 %  85 % 

Andel av 
barnehagebarn 
som har vedtak om 
spesialpedagogisk 
hjelp  

Rapportering pr. 
15.12 

4 % 5 % 4 % 4 %  

Boområder, møteplasser og uteområder skal være tilgjengelige for alle, og utformet med sikte på å fremme aktivitet og trivsel 

Oppfylle 
kriteriene til 
Trygg trafikk for 
å bli godkjent 
som 
trafikksikker 
kommune 

Eidsvoll kommune 
godkjennes som 
trafikksikker 
kommune 

Antall barnehager 
som oppfyller alle 
10 kriteriene 

Manuell telling Nytt mål 6 av 6 6 av 6 6 av 6 

Klima og miljø: Energibruk og klimautslipp skal reduseres i tråd med nasjonale og regionale målsettinger 

Barnehagenes 
bidrag til 
redusert 
energibruk og 
klimautslipp 

Barnehagene har 
tilrettelagt for 
kildesortering på alle 
avdelinger 

Andel av avdelinger 
som har tilrettelagt 
for kildesortering 

Opptelling pr. 
15.12. 

Nytt mål Nytt mål 100 % 100 % 

Barnehagenes 
årsplaner inneholder 
mål for arbeid med 
klima og bærekraftig 
utvikling            

Andel av 
barnehager som 
har mål for arbeid 
med klima og 
bærekraftig 
utvikling i sin 
årsplan 

Opptelling 1.9. Nytt mål Nytt mål 100 % 100 %  

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

Attraktiv 
arbeidsgiver 
med 
myndiggjorte 
medarbeidere 

Effektive, kompetente 
medarbeidere som 
trives på jobb 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

89,7 % 88,3 % 91 % 91 % 

Medarbeider-
tilfredshet 

Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,4 4,4 
Nasjonalt 

nivå 
Nasjonalt 

nivå 

Elektronisk 
kvalitetsstyring skal 
bidra til kontinuerlig 
fokus og forbedring 

Avdekke risiko 
Risikovurderinger 
av tjenester i 
kvalitetssystem 

Nytt mål Nytt mål 2 2 

Eidsvoll kommune skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid for sikre tjenestetilbudet i 
kommunen 
Holde 
budsjettrammen 

Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem 0 % -0,5 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 

 
 
Endringer i driften 
 

Barnehage 

  Handlingsplan 2022-2025 
  Endringer ift. handlingsplan 2021-2024 
  2022 2023 2024 2025 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   233 601 233 351 233 351 233 351 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 1 206 1 206 1 206 1 206 

Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger Innt. økn. -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 

Forventet vikarutgifter Utg. økn. 6 000 6 000 6 000 6 000 

Reduserte utgifter - gjestebarn Utg. red. -400 -400 -400 -400 

50 % stilling endret lovkrav Utg. økn. 391 391 391 391 

Økning antall barn med vedtak - videreføre ØR 1 inkl. lønnsvekst Utg. økn. 5 335 5 335 5 335 5 335 

Økt tilskudd som følge av økte satser og økt antall barn Utg. økn. 1 685 1 685 1 685 1 685 

Sum konsekvensjustert ramme   241 817 241 567 241 567 241 567 
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Barnehage 

  Handlingsplan 2022-2025 
  Endringer ift. handlingsplan 2021-2024 
  2022 2023 2024 2025 

Forslag nye tiltak        

Økt bemanning til kjøkken/innkjøp - 1 time/ dag pr. bhg. fra 
1.8.2022 Utg. økn. 72 173 173 173 

Ikke gjennomføre nye tiltak Utg. red. -72 -173 -173 -173 

      
Endringer tilleggsproposisjon      

Endret pensjonssats 10 % og redusert makspris private bhg.  -286 -286 -286 -286 

Redusert makspris kommunale bhg. og justering antall barn  -473 366 366 366 

            

Forslag ny ramme Barnehage   241 058 241 647 241 647 241 647 

 
Ramme iht. gjeldende økonomiplan 
Endring i opprinnelig ramme fra 2022 til 2023 skyldes nedtrapping av pensjonssats til private barnehager som 
ikke er tilknyttet konsern/kjede.  
 
Lønnsjusteringer 
Lønnsjusteringer omfatter i tillegg til lønnsvekst korrigering av stillinger som følge av endret 
barnesammensetning i enkelte kommunale barnehager. 
 
Konsekvensjusteringer 

• Endring i antall Eidsvollbarn med barnehageplass i andre kommuner, kombinert med endring av antall 
barn fra andre kommuner i Eidsvoll, tilsier at netto utgifter til gjestebarn kan reduseres. Netto utgifter 
gjestebarn er etter dette kr. 0,-, slik at forventede utgifter er på samme nivå som forventede inntekter. 

• Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging av ordinært tilbud for barn med funksjonshemming er 
lovpålagte tjenester og gjelder både kommunale og private barnehager. Antall barn med vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp og/eller vedtak om tilrettelegging, samt antall barn med vedtak av stort omfang, 
er ikke endret fra økonomisk rapport 1 2021. Sum utgifter til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp 
og/eller tilrettelegging utgjør 23,4 mill. 

• Tilskudd til private barnehager er oppjustert etter anslag antall barn basert på erfaringstall, regnskap i de 
kommunale barnehagene for 2020 og endring i forskrift. Forskriftsendringen innebærer en reduksjon av 
pensjonspåslaget fra 13 % til 11 % for kjedebarnehager. For enkeltstående barnehager, er 
pensjonspåslaget opprettholdt på 13 % i 2022. Dette lå også inne i opprinnelig ramme, men ble justert i 
økonomisk rapport 1 og 2 for 2021. Også sats for kapitaltilskudd er økt i henhold til endring i forskrift. Sum 
tilskudd til private barnehager utgjør etter disse forutsetningene 139,8 mill.  

• 50 % stilling i administrasjonen skyldes endringer i Lov om barnehager knyttet til fordeling av oppgaver 
mellom barnehagemyndighet og barnehage-eier. 

• Forslag i statsbudsjett om å legge til rette for å øke andelen barnehagelærere i grunnbemanningen er ikke 
innarbeidet i tallene.  

Nye tiltak 

• Innkjøp og servering av varmmat og øvrige måltider samt merarbeid knyttet til oppvask m.m. legger 
beslag på grunnbemanningen. For å bøte på dette, foreslås det å øke bemanningen i barnehagene med 1 
time pr. dag pr. barnehage fra 1.8.2022.  
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Driftskonsekvenser investeringer 
Driftskonsekvenser av økt barnetall 2023 2024 2025 

Langset barnehage (erstatter tidl. 4-

avdelings barnehage på Stensby), 

økning i barn, ikke avdelinger 

Alle 4 avdelinger i bruk. 

Vil bli endring i 

barnesammensetning. 

Alle 4 avdelinger i bruk. 

Vil bli endring i 

barnesammensetning. 

Alle 4 avdelinger i bruk.  

Vil bli endring i 

barnesammensetning. 

Vilberg barnehage (økning fra 4 til 10 

avd.) 
6 avdelinger fra høsten 6 avdelinger hele året 

6 avdelinger hele året 

7 avdelinger fra høsten 

«Ny Brensmork» barnehage (økning 

fra 4 til 6 avdelinger) 
 5 avdelinger fra høsten 

5 avdeling hele året 

6 avdeling fra høsten 

En avdeling utgjør 12 små barn eller 18 store barn – eller en kombinasjon av disse. 
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5.5 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 3 368 inkl. 
Steinerskolen. I voksenopplæringen er det 70 elever. 
 

Skole 
Årsverk 

skole 
Årsverk 

SFO 
Antall 
elever 

Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse* 

Administrasjon/Felles 7**      

Dal skole 47,5 6,1 454 14 

Råholt skole 44,5 5,9 423 13,5 

Eidsvoll verk skole 24,6 3,5 236 13,8 

Bønsmoen skole 42,7 5,3 312 12,9 

Vilberg skole 43,2 5,1 366 14,8 

Ås skole 32,6 4,7 321 15 

Langset skole 21,5 2,3 130 11,4 

Feiring skole 15,3 1,9 125 10,6 

Råholt ungdomsskole 71,4  561 12,1 

Vilberg ungdomsskole 50,5  380 12,6 

Årsverk konsekvensjustert budsjett 400,8 34,8   

*Gjennomsnittlig gruppestørrelse er antall elever delt på undervisningsårsverk. Tall er hentet fra GSI 
1.10.2021.   
** Hele årsverksressursen knyttet til tidligere innføringsklasser er ikke fordelt ut på skolene, og to nye 
miljøarbeidere og tospråklig fagopplæring er ført her. 
 
 
Måltavle 
 

Strategiske utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Mål 2022 
Periodemål 
2025 

Folkehelse: Eidsvoll kommune har en fremtidsrettet skole med fokus på den enkelte elevs mulighet til å utvikle sine ferdigheter for 
å mestre morgendagens samfunns- og arbeidsliv 

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 
spesialundervisning 
inkl. private skoler 

Rapporter fra 
fagsystem/ 
KOSTRA 

9,1 % 8,4 % 8,0 % 7,0 % 

Gjennomsnittlig 
grunnskolepoeng 

KOSTRA 39,1 40,9 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 

Boområder, møteplasser og uteområder skal være tilgjengelige for alle, og utformet med sikte på å fremme aktivitet og trivsel 



Side 33 
Kommunedirektørens grunnlagsdokument 

 
 

Strategiske utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Mål 2022 
Periodemål 
2025 

Oppfylle kriteriene til 
Trygg trafikk for å bli 
godkjent som 
trafikksikker kommune 

Eidsvoll kommune 
godkjennes som 
trafikksikker 
kommune 

Antall skoler som 
oppfyller alle 6 
kriteriene 

Manuell telling Nytt mål 4 av 10 10 av 10 10 av 10 

Miljø og klima: Energibruk og klimautslipp skal reduseres i tråd med nasjonale og regionale målsettinger 

Være beviste sin 
energibruk og 
kildesortere avfall 

Elever og ansatte 
kildesorter avfall der 
det er mulig 

Antall skoler som 
kildesorterer 

Manuell telling Nytt mål Nytt mål 
10 (alle 
skoler) 

10 (alle 
skoler) 

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 

92,7 % 92,0 % 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 

90,9 % 

 Ikke 
publisert. 

Egne 
beregninger: 

95,4 % 

93,5 % 94,0 % 

Elektronisk 
kvalitetsstyring skal 
bidra til kontinuerlig 
fokus og forbedring 

Avdekke risiko 

Risiko-
vurderinger av 
tjenester i 
kvalitetssystem 

Nytt mål Nytt mål 2 2 

Eidsvoll kommune skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid for sikre tjenestetilbudet i 
kommunen 

Holde budsjettrammen Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -0,2 % 0 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 

 
 
Endringer i driften 
 

Skole 

  Handlingsplan 2022-2025 

  Endringer ift. handlingsplan 2021-2024 

  2022 2023 2024 2025 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   312 198 312 624 313 290 313 290 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 5 412 5 412 5 412 5 412 

Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger Innt. økn. -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 

Forventet vikarutgifter Utg. økn. 13 500 13 500 13 500 13 500 

RUSK videreføre 1 klasse ØR 2021 Utg. økn. 1 500 1 500 1 500 1 500 

RUSK ny klasse høst 2022 Utg. økn. 625 1 500 1 500 1 500 

Bønsmoen 1 ny klasse fra høst 2022 Utg. økn. 625 1 500 1 500 1 500 

Vilberg skole 1 ny klasse fra høst 2022 Utg. økn. 625 1 500 1 500 1 500 

Dal skole økt behov lærernorm 320 % stilling ØR1 2021 Utg. økn. 2 240 2 240 2 240 2 240 

Råholt skole økt behov lærernorm 380 % stilling ØR1 2021 Utg. økn. 2 660 2 660 2 660 2 660 

Råholt skole økt behov lærernorm 50 % stilling ØR2 2021 Utg. økn. 350 350 350 350 

Eidsvoll verk skole 50 % stilling assistent nye vedtak 
spesialundervisning Utg. økn. 262 262 262 262 

Eidsvoll verk skole 50 % stilling spesialpedagog nye vedtak 
spesialundervisning Utg. økn. 350 350 350 350 

Vilberg skole økt behov barn spesielle behov 100 % stilling ØR1 2021 Utg. økn. 700 700 700 700 

Langset færre barn SFO reduksjon 65 % stilling Utg. red. -340 -340 -340 -340 

Redusert foreldrebetaling SFO 3. og 4. trinn Innt. red. 250 250 250 250 

SFO-inntekter justert iht. forventet antall barn Innt. økn. -188 -188 -188 -188 

Ekstra skoletime naturfag i grunnskolen jf. statsbudsjettet Utg. økn. 471 471 471 471 

Videreført økt behov og høyere timepris logoped ØR1 2021 Utg. økn. 500 500 500 500 
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Skole 

  Handlingsplan 2022-2025 

  Endringer ift. handlingsplan 2021-2024 
  2022 2023 2024 2025 

Sum konsekvensjustert ramme   326 739 329 790 330 456 330 456 

         

Innsparingstiltak        

Økt foreldrebetaling SFO 10 % Innt. økn. -1 652 -1 652 -1 652 -1 652 

      

Endringer tilleggsproposisjon      

Ikke ekstra skoletime naturfag Utg. red. -471 -471 -471 -471 

            

Forslag ny ramme Skole   324 616 327 667 328 333 328 333 

  
Ramme iht. gjeldende økonomiplan 
Endring av opprinnelig ramme ut over i perioden skyldes følgende endringer i HP 2021-2024: 

• opptrapping av leasing digitale læremidler. 

• reduksjon assistenter – to stillinger i 4-årsperioden. 
 
Lønnsjusteringer 
Lønnsjusteringer omfatter lønnsvekst som følge av årets lønnsoppgjør, konsekvenser av økt ansiennitet og 
effekter av videreutdanning lærere.  
 
Vikarutgifter er lagt inn med et lavere beløp enn refusjon sykepenger som følge av at faglærte syke normalt 
har høyere lønn enn vikarer. 
 
Konsekvensjusteringer 

• Ny klasse på Råholt ungdomsskole (RUSK) er videreført fra 2021 og en ny klasse kommer fra høsten 2022 
som følge av elevvekst. 

• Ny klasse ved Bønsmoen skole fra høsten 2022 som følge av elevvekst. 

• Ny klasse ved Vilberg skole fra høsten 2022 som følge av elevvekst. 

• Økning i antall stillinger som følge av lærernorm er videreført på Råholt barneskole og Dal skole. 

• Økt behov Eidsvoll verk skole som følge av vedtak om spesialundervisning på nye elever. 

• Økt behov Vilberg skole som følge av vedtak om spesialundervisning på nye elever. 

• Langset SFO har færre barn enn tidligere år og reduserer antall ansatte, jf. SFO-norm 

• Videreføring av redusert foreldrebetaling for barn på SFO på 3. og 4. trinn samt gratis for barn med 
særskilte behov på 5. – 7. trinn. Øvrige SFO-inntekter er justert med forventet barnetall. 

• Det er i statsbudsjettet lagt inn midler til en ekstra skoletime i naturfag på ungdomstrinnet. Utgiften er 
tilsvarende forventet inntekt i statsbudsjettet. 

• Økt behov logoped som følge av høyere satser og økt timetall er videreført fra 2021. 
 

Nye tiltak/innsparingstiltak/strategiske endringer 

• Foreldrebetaling på SFO økes med 10 % for både hel plass, halv plass og mat. SFO-satsene foreslås økt til - 
hel plass kr. 34 870,- og halv plass kr. 25 080,- pr. år. Matpris foreslås økt til kr. 2 475,- pr. år. 

 
IKS/Interkommunale samarbeid 

• Voksenopplæringen Øvre Romerike – Eidsvolls budsjettandel er 7,1 mill., hvorav 5,2 mill. av dette 
finansieres gjennom statlige tilskudd.  

 
Konsekvenser av mulig elevtallsvekst 
Vekst i planperioden forventes dekket gjennom demografiutgiftene, jf. Felles inntekter og utgifter. 
På Bønsmoen skole, Vilberg skole og Råholt ungdomsskole er det lagt inn budsjettmidler til en ny klasse på 
hver skole under driftskonsekvenser. Elevtallsvekst og klassedelinger gjør at det i 2022 kan komme ytterligere 
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en klasse på disse skolene. Når nye klasser vil inntreffe, er avhengig av elevtallsutviklingen og er usikker. 
Tallene nedenfor er derfor en prognose på forventede nye klasser i planperioden. 
 

Driftskonsekvenser ved økt elevtall/nye klasser 
(tall i 1000) 

2022 2023 2024 2025 

Bønsmoen skole  625  2 125  3 625  5 125  

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  5 125 

Dal skole            625         2 125         3 625  5 125 

Ås skole            625         2 125         3 625  5 125 

Sum 3 750 12 750 21 750 30 750 
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5.6 Familiens hus 

 
Familiens hus gir tilbud til barn og unge i alderen 0 - 25 år innenfor helsestasjonstjenester, 
skolehelsetjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten), barnevern og utekontakter.  
 

Familiens hus Antall 
årsverk 

Antall brukere pr. 
oktober 2021 

Barnevern 
Antall meldinger totalt 
Barn med hjelpetiltak 
- Hvorav tiltak i hjemmet 
Ungdom ettervern (18 – 25 år) 
Antall aktive saker 
Barn under omsorg (under 18 år) 
Tilsynsansvar fosterhjem 

29,0  
390 
139 

77 
32 

329 
53 
80 

PP-tjenesten 
Antall aktive saker  

10,0  
736 

Helsestasjonstjenesten 
Antall fødte barn  
Antall barn totalt helsestasjonen 0-5 år  
Antall elever totalt skolehelsetjenesten 

21,2  
228 

1 779 
3 483 

Virksomhetsleder, psykolog, advokat, 
utekontakter og tjenestestab 

8,0  

Årsverk konsekvensjustert budsjett 68,2  

 
 
Måltavle 
 

Strategiske 
utfordringer 

Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 
Mål 2022 

Periodemål 
2025 

Folkehelse: Barn og unge skal vokse opp i trygge og utviklende miljøer, få rett helsehjelp og oppleve meningsfull opplæring og 
mestring i eget liv 

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

  Barn i barnevernet      

  
- plassert utenfor 
hjemmet Rapport til 

statsforvalter/ 
KOSTRA 

Nytt mål Nytt mål  

1,1 % Landsgj.snitt 

  - med hjelpetiltak 73,4 % Landsgj.snitt 

  - med undersøkelser 4,6 % Landsgj.snitt 

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

Overholde frister barnevern       
- Undersøkelser og 
meldinger 

Rapport til 
statsforvalter/ 
KOSTRA 

95 % 88 % 100 % 100 %  

- Tiltaksplan 78 % 93 % 100 % 100 % 

- Omsorgsplan 95 %  100 % 100 % 100 % 

Overholde krav barnevern      

 - Oppfølgingsbesøk 
fosterhjem 

Halvårsrapport 
statsforvalter/ 
KOSTRA 

99 % 98 % 100 % 100 %  

- Tilsynsbesøk fosterhjem 100 %  100 % 100 % 100 % 

Antall barn med 
akuttvedtak pr.                  
1 000 barn i befolkningen 

KOSTRA/Bufdirs 
kommune-monitor 

1,8 2,7  1,3 (landsgj.sn.) 1,3 

Brukertilfredshet (måles 
hvert 3. år, neste i 2024) 

Brukerunder-
søkelser barnevern 

Ikke målt Ikke målt 
Ingen 

undersøkelse 
(Undersøkelser 
gjennomføres i 

2021) 

2024: Over 
lands-
gjennomsnitt 

Brukerunder-
søkelser helse-
stasjonstjenesten 

Ikke målt Ikke målt 
2024: 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 

40 % 41,9 %  100 %  100 % 

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

Manuell telling av 
innmeldte saker 

15  8 12 12  



Side 37 
Kommunedirektørens grunnlagsdokument 

 
 

Strategiske 
utfordringer 

Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 
Mål 2022 

Periodemål 
2025 

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-
årskonsultasjoner          

Telling i fagsystem/ 
KOSTRA 

91,5 %  86 % 100 % 100 % 

Skolehelsetjeneste: 
Prosentandel 
gjennomførte 1. klasse-
konsultasjoner 

Telling i 
fagsystem/KOSTRA 

80,2 % 77 %  100 % 100 % 

Helsestasjon: Tilby 
barselbesøk av jordmor 
etter hjemkomst til alle 
fødende 

Telling i 
fagsystem/KOSTRA 

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

Antall tilbud via 
tverrfaglig støtteteam 
(antall familier)* 

Statistikk 
fagsystem 

Nytt mål Nytt mål 30 40 

Klima og miljø: Energibruk og klimautslipp skal reduseres i tråd med nasjonale og regionale målsettinger 

Oppfølging av 
nasjonale mål innen 
klima- og 
energisektoren 

Øke andel 
telefontolk fremfor 
oppmøtetolk for å 
minimere bruk av 
arbeidsreiser 

Prosentandel telefontolk Manuell telling Nytt mål  Nytt mål 50 % 75 % 

Boområder, møteplasser og uteområder skal være tilgjengelige for alle, og utformet med sikte på å fremme aktivitet og trivsel 

Oppfylle kriteriene 
til Trygg trafikk for å 
bli godkjent som 
trafikksikker 
kommune 

Eidsvoll kommune 
godkjennes som 
trafikksikker 
kommune 

Helsestasjons-
/skolehelsetjenesten 
oppfyller kriteriet 

Manuell telling Nytt mål Nytt mål 1 av 1 1 av 1 

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 % 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,3 4,2 4,2 
Nasjonalt 

nivå 

Elektronisk 
kvalitetsstyring skal 
bidra til kontinuerlig 
fokus og forbedring 

Avdekke risiko 
Risikovurderinger 
av tjenester i 
kvalitetssystem 

Nytt mål Nytt mål 2 2 

Eidsvoll kommune skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid for sikre tjenestetilbudet i 
kommunen 

Holde 
budsjettrammen 

Budsjettavvik 

%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -1,7 % -1,3 % 
Mindre enn +/- 

1 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 

Overholde budsjett 
kjøpevikarer 

Økonomisystem 11,8 %  -2 % 0,0 % 0,0 % 

* Samarbeidsteam mellom NAV, Familiens hus og Helse og bistand         
 
 
Endringer i driften 
 

Familiens hus 

  Handlingsplan 2022-2025 
  Endringer ift. handlingsplan 2021-2024 
  2022 2023 2024 2025 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   88 853 88 362 85 532 85 532 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 874 874 874 874 

Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger Innt. økn. -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 

Forventet vikarutgifter Utg. økn. 2 200 2 200 2 200 2 200 

Avvikling refusjoner fosterhjem Innt. red. 4 728 4 728 4 728 4 728 

Avvikling øremerket tilskudd 750 % stillinger Innt. red. 5 847 5 847 5 847 5 847 

Økt behov langtidsplasseringer fosterhjem Utg. økn. 4 381 2 137 2 789 2 789 

Økt behov langtidsplasseringer institusjon/statlige 
familiehjem Utg. økn. 6 546 4 928 2 040 2 040 
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Familiens hus 

  Handlingsplan 2022-2025 
  Endringer ift. handlingsplan 2021-2024 
  2022 2023 2024 2025 

Økt behov ettervern med botiltak Utg. økn. 5 147 5 108 3 667 3 667 

Økt behov midlertidige plasseringer Utg. økn. 412 412 412 412 

Økt behov foreldre/barn-plassering og tiltak i hjemmet Utg. økn. 617 732 732 732 

Økt behov sakkyndig utredninger Utg. økn. 600 600 600 600 

Økt behov tilsyn plasseringer utenfor hjem Utg. økn. 58 58 58 58 

Økt behov veiledning biologiske foreldre Utg. økn. 100 100 100 100 

Økt behov veiledning foreldre og barn hvor barn bor hjemme Utg. økn. 400 400 400 400 

Intern finansiering budsjettøkninger Utg. red. -300 -300 -300 -300 

Barnekoordinator jf. statsbudsjett Utg. økn. 472 472 472 472 

Kalibrering av medisinsk utstyr helsestasjon Utg. økn. 88 88 88 88 

Økt behov krisesenter Utg. økn. 69 69 69 69 

Økt behov barnevernvakt Utg. økn. 79 79 79 79 

Økt behov fast bilgodtgjørelse Utg. økn. 49 49 49 49 

Økt behov IKT-utstyr/utskifting mobiltelefoner Utg. økn. 141 98 88 78 

Økt behov kontormateriell (som følge av flytting) Utg. økn. 55 55 55 55 

Økt behov lisenser/digitale plattformer Utg. økn. 208 199 199 199 

Økt forbruk telefoni helsestasjon/skolehelsetjenesten Utg. økn. 33 33 33 33 

Sum konsekvensjustert ramme   119 456 115 127 108 610 108 600 

         

Forslag nye tiltak        

Helsestasjon 0-5 år 100 % stilling Utg. økn. 400 800 800 800 

Skolehelsetjeneste 300 % stilling fra prosjekt Utg. økn. 1 204 1 605 1 605 1 605 

Skolehelsetjeneste 300 % stilling fra prosjekt, fullfinansieres 
fra 2024 Innt. økn. -450 -600 0 0 

Saksbehandling barnevern 100 % stilling  Utg. økn. 385 770 770 770 

Interkommunalt prosjekt veiledning fosterhjem "Støttepilar" Utg. økn. 0 0 0 0 

Kompetanseheving barnevern Utg. økn. 150 100 100 100 

Ikke gjennomføre nye tiltak Utg. red. -1 689 -2 675 -3 275 -3 275 

         

Forslag ny ramme Familiens hus   119 456 115 127 108 610 108 600 

 
Ramme iht. gjeldende økonomiplan 
Endringer i opprinnelig ramme i planperioden skyldes: 

• Endring i antall barn og satser barnevern. 

• Skolehelsetjeneste 100 % stilling fra 2023. 
 
Konsekvensjusteringer 
Med barnevernreformen får kommunen økt finansieringsansvar for tiltak i barnevernet, samt fullt økonomisk 

ansvar for ordinære fosterhjem, og økte kommunale egenandeler for bruk av spesialiserte hjelpetiltak, 

spesialiserte fosterhjem, institusjon og akuttiltak.  

• Bufetats betalingsansvar for ordinære fosterhjem (refusjonsordningen) oppheves.  

• Øremerket tilskudd 750 % stillinger barnevern avvikles.  

• Utgifter barnevern er justert i henhold til antall barn og tiltak pr. september 2021 med nye satser 

gjeldende fra 1. januar 2022. Det er budsjettert med 57 barn under 18 år plassert i fosterhjem, seks 

ungdommer på institusjon, to barn i statlige familiehjem og 22 ungdommer på ettervern/botiltak. 

Hovedårsaken til økningen i utgifter skyldes endring i antall barn og økte egenandeler. Retten til ettervern 

er utvidet fra 23 til 25 år, og en ser at flere ønsker dette.  

• Økt behov midlertidige plasseringer, skyldes økning i egenandelene (satsene).  

• Økt behov foreldre/barn plassering og tiltak i hjemmet, skyldes økning i egenandelene, samt økt behov for 

kjøp fra private opp mot tiltak i hjemmet.  
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• Økt behov for sakkyndige utredninger som følge av at det stilles økte krav til utredning av barnets 

omsorgssituasjon, herunder egen sakkyndig vurdering av foreldrenes omsorgskompetanse. Utredningene 

kan pålegges kommunen av rettsapparatet.  

• Det er økt behov knyttet til tilsyn ved samvær for de barna kommunen har omsorgen for. Hyppigere 

samvær med tilsyn pålegges av rettsapparatet.  

• Det er et lovkrav at barnevernet skal veilede biologiske foreldre for å kunne bli rustet til å få tilbake 

omsorgen for sine barn der dette er mulig. Alle omsorgsovertakelser skal sees på som midlertidige. Det er 

større krav til å veilede biologiske foreldre som har mistet omsorgen for å styrke samværene med barnet.  

• Økt behov for veiledning av foreldre og barn hvor barn bor hjemme med hensyn til krav om tidlig 

intervensjon. Det er kommet sterkere nasjonale føringer for tidlig intervensjon. 

• Som en del av Likeverdsreformen, vil regjeringen sikre at familier som har eller venter barn med behov for 

sammensatte tjenester får en barnekoordinator. Tiltaket trer i kraft fra 1. august 2022.  

• Krav om kalibrering av medisinsk utstyr helsestasjonen/skolehelsetjenesten.  

• Økte IKT-utgifter til lisenser, herunder Digi helsestasjon og post inn funksjon, fagprogrammer, telefoni, og 

utskiftning av telefoner og IKT-utstyr.   

Nye tiltak 

• 100 % stilling helsestasjonen 0-5 år. Oppfyller ikke alle lovkrav pr. i dag da en ikke har ressurser til å 

gjennomføre alle de lovpålagte konsultasjonene for barn 0-5 år.  

• 300 % stilling skolehelsetjenesten fra prosjekt til fullfinansiering i 2024. Oppfyller ikke alle lovkrav pr. i dag 

opp mot barn og unges fysiske og psykisk helse, selv med disse prosjektstillingene. Prosjektmidler pr. i dag 

er midlertidige. 

• 100 % stilling barnevern saksbehandling på grunn av økte lovkrav. Gjelder økte dokumentasjonskrav og 

bredere perspektiv i kartleggingen og vurderingen av barnets totale omsorgsituasjon.  

• Interkommunalt prosjekt veiledning fosterhjem "Støttepilar". Fra 2022 vil kommunen ha ansvar for all 

veiledning og oppfølging etter at barnet har flyttet inn i fosterhjemmet. Egen politisk sak kommer til 

behandling før jul 2021. 

• Kompetanseheving barnevern på grunn av økte krav til kompetanse i tjenesten.  

 

IKS/interkommunale samarbeid 

• Døgnåpen barnevernvakt – Eidsvolls budsjettandel er 1,4 mill. 

• Romerike krisesenter – Eidsvolls budsjettandel er 2 mill. 
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5.7 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 

28,9   

 
Ca. 1 500 pasienter fysio/ergo 
Ca. 1 300 besøkende Gladbakk  
Flere tusen deltakere på tiltak/møteplasser i regi av Frivilligsentralen 
Flere ulike mestringstilbud knyttet til kroniske fysiske og psykiske 
lidelser gjennom året 
7 100 utleverte/innleverte hjelpemidler 

Aktivitet og bistand 
- 8 boliger 
- BOA 
- Oppmuntringslønn/VTA 
- Fritidstilbud Myldreklubben 

106,6  

 

45 brukere i bemannede boliger  

32 brukere BOA/21 brukere allgruppa BOA 

22 brukere med oppmuntringslønn/47 brukere med VTA 

Ca. 30 brukere Myldreklubben  

Avlastning (inkl. botilbud) 
- Fagerhøy  
- Frankens bolig 

  

47,0  

16 brukere fordelt på 10 rom 
32 i private hjem 
5 i privat institusjon 
9 beboere Fagerhøy/Frankens 

Rus og psykisk helse (voksne) 
- Rusomsorg og psykisk helse 
- Solsiden aktivitetssenter/ brukerstyrt  

       senter 
- Mestringstilbud 

16,1  

 
Ca. 570 pasienter rus/psyk  
Ca. 1 150 besøk brukerstyrt Solsiden  
60 deltakere aktivitetsgrupper Solsiden (enkeltvedtak)  
50 deltakere mestringstilbud  

Ambulerende miljøarbeid 

39,2  

Ca. 240 brukere 

- Bolig Gruehagan psykisk helse 20 beboere i bemannet bolig  

Koordinerende enhet, vurderingsteam og 
virks. leder 

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

Sum årsverk konsekvensjustert ramme 244,4   

 
 
Måltavle 
 

Strategiske 
utfordringer 

Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 
Mål 2022 

Periodemål 
2025 

Folkehelse: 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  19 14 16 16 

Antall 
selvhjelpsgrupper 

Manuell telling  3 4 5 8 

Kommunens 
innbyggere er aktive 
og selvhjulpne så 
lenge som mulig, og 
har trygghet for riktig 
hjelp når de behøver 
det 

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 (delvis 
enkeltvedtak) 

Manuell telling 155  130/16 
260 

deltakere/29 
kurs 

286 
deltakere/33 

kurs 

Antall brukere fulgt 
opp av hverdags-
rehabiliteringsteam 

Statistikk 
fagsystem 

 51 91 130 200 

Antall brukere 
psykisk helsetilbud 
på Friskliv- og 
mestringssenteret* 

Statistikk 
fagsystem 

Nytt 96 100 110 

Antall 
partnerskaps-
avtaler med lag og 
foreninger 

Manuell telling Nytt  Nytt 5 7 
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Strategiske 
utfordringer 

Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 
Mål 2022 

Periodemål 
2025 

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

Statistikk 
fagsystem (Fit 
Outcome) 

449  415 450 470 

Antall tilbud via 
tverrfaglig 
støtteteam (antall 
familier)** 

Statistikk 
fagsystem 

Nytt mål  Nytt mål 30 40 

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

Brukertilfredshet 
rusavhengige/ 
psykisk syke 

Bruker-
undersøkelse 

3,1 
Ikke 

gjennomført 

3,3 
(Nasjonalt 
nivå 3,5) 

3,6 

Brukertilfredshet 
fysio- og ergoterapi 

Bruker-
undersøkelse 

5 
Ikke 

gjennomført 
5,1 (nasjonalt 

nivå 5,1) 
5,2 

Pårørende-
tilfredshet 
utviklingshemmede 

Bruker-
undersøkelse 

Nytt Nytt 
4,7 (nasjonalt 

nivå 4,5) 
4,8 

Fremme god helse i 
befolkningen og 
redusere sosiale 
forskjeller 

Meningsfylt 
arbeids- og 
aktivitetstilbud for 
mennesker med 
funksjonshemming 

Antall plasser 
arbeids- og 
aktivitetstilbud 

Manuell telling  119 119 121 123 

Antall besøkende 
Myldreklubben 

Manuell telling 30  30 32 34 

Antall 
brukere/besøk 
treffpunkter rus og 
psykisk helse 
(lavterskel) *** 

Manuell telling Nytt mål  Nytt mål 1040 1160 

Miljø og klima: Energibruk og klimautslipp skal reduseres i tråd med nasjonale og regionale målsettinger 

Oppfølging av 
nasjonale mål innen 
klima- og 
energisektoren 

Redusere 
klimautslipp 

Andel el-biler 
Andel el-biler av 
total bilflåte 

 Nytt 16 % 25 % 50 % 

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 

 91,1% 90,1 91 % 92,0 % 

Medarbeider-
tilfredshet 

Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,4 4,4 Nasjonalt nivå 
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 

85,9%  87,7 % 89 % 92,0 % 

Andel årsverk med 
høyskoleutdanning 

Årsverk 
høyskole/alle faste 
årsverk 

 31% 32,8 % 33,5 % 35,0 % 

Andel ufrivillig 
deltid 

Antall fast ansatte 
oppgitt ufrivillig 
deltid i 
spørreunder-
søkelse/antall fast 
ansatte 

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

Elektronisk 
kvalitetsstyring skal 
bidra til 
kontinuerlig fokus 
og forbedring 

Avdekke risiko 
Risikovurderinger 
av tjenester i 
kvalitetssystem 

Nytt mål Nytt mål 2 2 

Eidsvoll kommune skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid for sikre tjenestetilbudet i 
kommunen 

Holde 
budsjettrammen 

Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem 1,3%  -1 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 

*Friskliv- og mestringssenteret prioriterer lettere psykisk helseproblematikk og har delansvar for kommunes lavterskeltilbud innen 
psykisk helse. 
** Samarbeidsteam mellom NAV, Familiens hus og Helse og bistand. 
*** Inkludert nye oppsøkende tilbud som følge av utfordringer innenfor rusmiljøet. 
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Endringer i driften 
 

Helse og bistand 

  Handlingsplan 2022-2025 
  Endringer ift. handlingsplan 2021-2024 
  2022 2023 2024 2025 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   189 540 193 022 194 522 194 522 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 2 478 2 483 2 483 2 483 

Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger Innt. økn. -9 000 -9 000 -9 000 -9 000 

Forventet vikarutgifter Utg. økn. 8 500 8 500 8 500 8 500 

1 312 % vernepleier/helsefagarbeider i 6 boliger og BOA  Utg. økn. 8 515 8 515 8 135 8 135 

600 % vernepleier/helsefagarbeider Frankens, økte 
enkeltvedtak og nye ressurskrevende tjenester Utg. økn. 4 831 4 831 4 831 4 831 

315 % vernepleier/helsefagarbeider Fagerhøy avlastning  Utg. økn. 2 528 2 245 1 415 1 415 

700 % vernepleier/helsefagarbeider til etablering av 
heldøgnsbemannet omsorgsbolig Nedre Vilbergveg for unge 
mennesker med funksjonshemming  Utg. økn. -1 441 4 297 6 510 6 510 

45 % økning helsefagarbeider Ambulerende miljøarbeid  Utg. økn. 320 320 320 320 
Anslag økning refusjon ressurskrevende tjenester Innt. økn. -4 164 -4 164 -4 164 -4 164 
Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester Innt. red. 700 700 700 700 

Dataleveranse omsorgsbolig Dal Utg. økn. 72 72 72 72 

Medisinsk utstyr, sårstell, økt omfang somatiske oppgaver Utg. økn. 200 200 200 200 
Selvstendige fysioterapeuter, årlig økning sentrale 
forhandlinger 1,5 % Utg. økn. 200 200 200 200 
Statlig årlig tilskudd Frivilligsentral Innt. økn. -440 -440 -440 -440 
Økt statlig årlig fastlønnstilskudd fysioterapeuter Innt. økn. -300 -300 -300 -300 

Sum konsekvensjustert ramme   202 539 211 480 213 983 213 983 

         

Forslag nye tiltak        

100 % kommunefysioterapeut Utg. økn. 672 672 672 672 
Selvstendig næringsdrivende nevrologisk fysioterapi 50 % 
hjemmel Utg. økn. 230 230 230 230 
Eksternt rapporteringsverktøy for bedre statistikk fra 
fagsystemene Utg. økn. 300 180 180 180 

Fullfinansiert VTA plass Utg. økn. 105 210 210 210 

Ikke gjennomføre nye tiltak Utg. red. -1 307 -1 292 -1 292 -1 292 

      
Endringer tilleggsproposisjon      

Ikke øke innslagspunkt med kr. 50 000/bruker Innt. økn. -700 -700 -700 -700 

         

Forslag ny ramme Helse og bistand   201 839 210 780 213 283 213 283 

 
Ramme iht. gjeldende økonomiplan 
Økning i opprinnelig ramme i perioden skyldes tiltak vedtatt i HP 2021-2024: 

• etablering av bemanning på hybelhuset Fagerhøy etter flytting av brukere/personale til Dal omsorgsbolig. 

• barn med vedtak om privatavlastning. 

• kjøp av avlastningsplasser etter utsatt investering Fagerhøy. 
 
Lønnsjusteringer 
Lønnsjusteringer inkluderer ansiennitetsopprykk, høyere lønn på grunn av at flere ansatte har gjennomført 
grunnutdanning og videreutdanning, samt økning i faste tillegg pga. tidligere underbudsjettert 
helligdagsgodtgjørelse og lønn til støttekontakter på grunn av flere enkeltvedtak. 
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Justeringer innenfor egen ramme 
Effektiviseringstiltak og innsparinger i flere avdelinger er overført til stillinger knyttet til økte brukerbehov og 
vakthold på grunn av økte krav til sikkerhet i andre avdelinger, tilsvarende 1,3 mill. Innsparingene finansierer 
driftsutgifter og kjøp av privat bo- og omsorgstilbud. 
 
Konsekvensjusteringer 

• Brukerbehov i boligene er endret. Noen eldre beboere har økte enkeltvedtak grunnet lavere funksjonsnivå 
og økte somatiske behov. Flere nye unge mennesker med funksjonshemming flytter hjemmefra og har 
behov for omfattende heldøgns omsorg. Økningen gjelder totalt ni eldre eller unge brukere.  

• Frankens har kartlagt og fått oversikt over brukernes behov etter flytting fra hjemmet. Boligen har fått en 
ny bruker med behov for resurskrevende tjenester. Økningen gjelder totalt fem unge funksjonshemmede. 

• Fagerhøy avlastning har økt antall barn/ungdom og det er høyere kompetansekrav knyttet til 
avlastningstiltak for familier med alvorlig funksjonshemmede barn og særlig tyngende omsorgsoppgaver. 
Tjenesten har økt omfang av administrasjon og faglig oppfølging knyttet til anskaffelse av private 
institusjonstilbud, i påvente av at ny avlastningsinstitusjon bygges som vedtatt i 2024. Økningen gjelder 
tjenester til om lag ti barn/unge med funksjonshemming. 

• Nedre Vilbergsveg prioriteres til omsorgsbolig med heldøgns bemanning fra 2023 for mennesker med 
utviklingshemming og omfattende behov. Boligen er godt egnet i forhold til beliggenhet og størrelse til 
målgruppen. Ny bruk av boligen kan forhindre/utsette bygging av ny omsorgsbolig. Boligen har ikke 
tidligere hatt base med bemanning. Økningen omfatter bemanningsutgifter, vikar- og driftsutgifter for 
tjenestetilbud til fire unge brukere. 

• Ambulerende miljøarbeid har behov for å øke stillingsressurs i miljø for personalets sikkerhet og forsvarlig 
brukeroppfølging. 

• Forventet økt refusjon ressurskrevende tjenester, jf. vedtak og brukere. 

• Innslagspunkt refusjon ressurskrevende tjenester er økt med kr. 50 000 pr. bruker. 

• Dataleveranse ny omsorgsbolig Dal har ikke vært budsjettert i byggeprosjektet. 

• Årlig økning av driftstilskudd til selvstendige fysioterapeuter. 

• Flere brukere har fått somatiske sykdommer og det er behov for medisinsk materiell for å ivareta disse. 

• Statlig årlig tilskudd Frivilligsentral har ikke vært budsjettert tidligere. 

• Økt statlig årlig fastlønnstilskudd kommunalt tilsatte fysioterapeuter. 
 
Nye tiltak 

• Fysioterapitjenesten har betydelig økt pågang som følge av krav til behandling og rehabilitering for 
hjemmeboende. Tjenesten har ventelister og for lav kapasitet til å ivareta behovet. Fysioterapi er et viktig 
bidrag for at eldre og funksjonshemmede kan bo hjemme lenger. Tiltaket foreslås i tråd med vurdering av 
fremtidig tjenestebehov i rapport fra BDO (ekstern bistand).  

• Nevrologisk fysioterapi er en svært viktig kompetanse for kommunens totale helsetjeneste. Kommunen 
har pt. 50 % formell ressurs. Det er en sjelden kompetanse på landsbasis, og svært vanskelig å rekruttere 
til. Erfaring tilsier at fysioterapeuter i hjemmelen slutter fordi den ikke er 100 %, og hjemmelen har i lang 
tid stått uten formelle spesialistkvalifikasjoner. Økning til 100 % hjemmel er vesentlig for å sikre 
kompetansen. 

• Fagsystemet CosDoc på helseområdet gir ikke gode rapporter, jf. gjennomgang og rapport fra BDO. Et 
rapporteringsverktøy som gir mer nøyaktige data, kan sikre bedre styring og kontroll. 

• Flere brukere får vedtak om varig tilrettelagt arbeid. Kommunen har ingen flere plasser med delvis statlig 
finansiering tilgjengelig og må imøtekomme behovet med fullfinansiert plass. Behovet følger av økt antall 
ungdom som slutter på videregående. 

 
Tjenesten forventer ytterligere økning i årene fremover, da kommunen har økt antall små barn med alvorlige 
funksjonshemminger med forventet livslangt tjenestebehov. 
 
IKS/interkommunale samarbeid 

• Orbit Arena: Eidsvoll kjøper 15,5 varig tilrettelagte plasser pr. 1.10.2021. Alle plasser er 75 % finansiert av 
NAV tiltak (statlig). 
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• ØRI (Øvre Romerike industri): Eidsvoll kjøper 28 varig tilrettelagte arbeidsplasser pr. 1.10.2021, 75 % 
finansiert av NAV tiltak. I tillegg kjøpes to fullfinansierte plasser. 

• Samlet budsjett kjøp av varig tilrettelagte arbeidsplasser er 2,5 mill. 
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5.8 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 

årsverk  
Antall brukere 

Hjemmesykepleien - distrikt ytre sør 30,6  163,0  

Hjemmesykepleien - distrikt nord 46,6  198,0  

Hjemmesykepleien - distrikt indre sør 29,9  134,0  

Praktisk bistand/Hjemmehjelp 6,7  231,0  

Ledelse/stab/vurderingsteam 13,0   

BPA inkl. ressurskrevende tjenester* 14,1  20,0  

Vilberg dagsenter 3,0   

Trygghetsalarm   327,0  

Sum 143,9   

*I tillegg kjøpes det tjenester til seks brukere med behov for ressurskrevende tjenester. 
 
 
Måltavle 
 

Strategiske 
utfordringer 

Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 
Mål 
2022 

Periodemål 
2025 

Folkehelse: Kommunens innbyggere er aktive og selvhjulpne så lenge som mulig, og har trygghet for riktig hjelp når de behøver det 

Riktig kvalitet og 
kapasitet på alle 
tjenestenivåer 

Leve livet hjemme 
lengst mulig 

Andel brukere med 3 
eller flere besøk 

Antall brukere som 
har 3 besøk eller 
mer, snitt pr. år 

Nytt mål Nytt mål  37 % 40 % 

Andel brukere med 
underernæring som 
har fått 
ernæringsplan 
gjennom året 

Antall registreringer i 
fagsystemet 

Nytt mål  Nytt mål 100 % 100 % 

Ansiktstid 
CosDoc: Tid i 
tiltaksplan/faste 
oppdrag 

Nytt mål 42,3 % 44 % 46 % 

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 

Antall brukere fulgt 
opp av hverdags-
rehabiliteringsteam 

Statistikk fagsystem 51 91 130 200 

Forebyggende 
hjemmebesøk  

Statistikk i 
fagsystemet 

Nytt mål  Nytt mål  150 150 

Antall brukere som 
har trygghetsalarmer 

Statistikk i 
fagsystemet 

Nytt mål   Nytt mål 350 400 

Antall brukere som 
har elektronisk 
medisinstøtte 

Statistikk i 
fagsystemet 

Nytt mål  Nytt mål  50 80 

Andel av brukerne 
over 80 år som får 
hjemmetjenester 

KOSTRA 67,8 % 69 % 70 %  75 % 

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

Ha 
internundervisning 
innenfor 
fagområdene 

Gjennomført internt 
undervisningsopplegg 

Manuell telling Nytt mål  Nytt mål  2 4 

Klima og miljø: Energibruk og klimautslipp skal reduseres i tråd med nasjonale og regionale målsettinger 

Oppfølging av 
nasjonale mål innen 
klima- og 
energisektoren 

Redusere 
klimautslipp 

Andel el-biler 
Andel el-biler av 
total bilflåte 

Nytt mål 20 % 48 % 

48 % 
(Max. lade-

kapasitet på 
Brensmork pt.) 

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

Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 
Mål 
2022 

Periodemål 
2025 

Attraktiv arbeidsgiver 
med myndiggjorte 
medarbeidere 

Effektive, 
kompetente 
medarbeidere som 
trives på jobb 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær registrert 
i økonomisystem 

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

Medarbeider-
tilfredshet 

Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

3,9 4,2 4,2 Nasjonalt nivå 

Andel sykepleiere av 
alle faste ansatte - 
årsverk 

Rapport lønnssystem 31,8 % 35,6 % 43,0 % 50 % 

Videreutdanning 
sykepleiere 

Rapport lønnssystem 20,8 % 22,7 % 25,0 % 30 % 

Andel ansatte på 
ufrivillig deltid 

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

Nytt mål Nytt mål < 10 % < 10 % 

Elektronisk 
kvalitetsstyring skal 
bidra til kontinuerlig 
fokus og forbedring 

Avdekke risiko 
Risikovurderinger av 
tjenester i 
kvalitetssystem 

Nytt mål Nytt mål 2 2 

Eidsvoll kommune skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid for sikre tjenestetilbudet i 
kommunen 

Holde budsjett-
rammen 

Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem -0,7 % -3,2 % 
Mindre 
enn +/- 

1 %  

Mindre enn +/- 
1 % 

 
 
Endringer i driften 
 

Hjemmebaserte tjenester 

  Handlingsplan 2022-2025 
  Endringer ift. handlingsplan 2021-2024 
  2022 2023 2024 2025 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   122 283 122 283 124 901 124 901 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 1 450 1 450 1 450 1 450 

Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger Innt. økn. -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Forventet vikarutgifter Utg. økn. 5 000 5 000 5 000 5 000 

Overføring av dagavdelingen til Hjemmebaserte tjenester Utg. økn. 1 626 1 626 1 626 1 626 

Samlokalisering av vurderingsteam overf. EHO - HBT 100 % 
stilling Utg. økn. 363 725 725 725 

Helsefagarbeider 150 % stilling, jf. ØR2 Utg. økn. 981 981 981 981 

Videreføring leasing 20 medisindispensere ØR1/ØR2 2021 Utg. økn. 572 572 572 572 

4 nye elbiler Utg. økn. 222 332 332 332 

Dagtilbud unge demente Utg. økn. 63 0 0 0 

Endring ressurskrevende tjenester Innt. økn. -705 -705 -705 -705 

Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester Innt. red. 350 350 350 350 

Oppstart Sundet omsorgssenter fra 1.1.2025 Utg. red. 0 0 -2 768 0 

Utskifting av alarmer 200 stk. Utg. økn. 340 0 0 0 

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

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

Sum konsekvensjustert ramme   127 843 127 614 127 464 130 232 

         

Forslag nye tiltak        

Fagleder vurderingsteam 100 % stilling Utg. økn. 402 804 804 804 

Fag- og kvalitetssykepleier 100 % stilling Utg. økn. 385 771 771 771 

Sykepleier 200 % ansvarsvakt distrikt nord  Utg. økn. 779 1 557 1 557 1 557 

Leasing 20 nye medisindispensere (totalt 50) Utg. økn. 572 572 572 572 

Ekstern bilvask Utg. økn. 288 288 288 288 

Ikke gjennomføre nye tiltak Utg. red. -2 426 -3 992 -3 992 -3 992 
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Hjemmebaserte tjenester 

  Handlingsplan 2022-2025 
  Endringer ift. handlingsplan 2021-2024 
  2022 2023 2024 2025 

Endringer tilleggsproposisjon      

Ikke øke innslagspunkt med kr. 50 000/bruker  -350 -350 -350 -350 

            

Forslag ny ramme Hjemmebaserte tjenester   127 493 127 264 127 114 129 882 

 
Ramme iht. gjeldende økonomiplan 

• Endring i opprinnelig ramme fra 2023 til 2024 skyldes drift av Sundet omsorgssenter. 

• Opprinnelig ramme inkluderer 2 x 50 % hjemmetrenere fra 2022. 
 
Lønnsjusteringer  

• I lønnsjusteringer inngår også økt omsorgslønn som følge av flere enkeltvedtak og faste tillegg som følge 
av underbudsjettert helligdagsgodtgjørelse, i tillegg til lønnsjusteringer iht. ansatte som innehar 
stillingene.  

 
Konsekvensjusteringer 

• Ansvaret for dagavdelingen ved Vilberg bosenter foreslås overført til Hjemmebaserte tjenester fra 
1.1.2022. Dette anses som mest hensiktsmessig, siden tilbudet er for hjemmeboende og vedtak blir 
skrevet av vurderingsteamet i HBT. Justeringen er uten samlet budsjettvirkning. 

• Det er planlagt etablering av ett felles vurderingsteam for Eidsvoll helse- og omsorgssenter og 
Hjemmebaserte tjenester fra 1.7.2022. Dette er en oppfølging av anbefaling i flere utredninger for å styrke 
vurderingsarbeidet og sikre helhetlig vurdering og samhandling. 

• Helsefagarbeider 150 % stilling er videreført fra 2021 grunnet økning i antall vedtak/brukere på kveld. 

• Økt behov for tjenestebiler dekkes med elbiler opp til maks ladekapasitet (20 stk.) på Brensmork. 

• Dagtilbud til yngre demente er et egnet tilbud tilpasset aldersgruppen. Videre behov vil bli vurdert ifm. 
arbeidet med neste rullering av handlingsplan.  

• Utgifter til brukere med behov for ressurskrevende tjenester er blitt redusert som følge av bedre vilkår 
etter ny anbudsrunde. Redusert refusjon ressurskrevende tjenester er innarbeidet i endringen. 

• Innslagspunkt ressurskrevende tjenester er økt, jf. forslag til statsbudsjett.  

• Et distrikt har fra mars 2021 hatt behov for en ekstra kveldsvakt for å dekke økt pasientbehov. 

• Det er behov for å skifte ut alarmer ute hos brukerne grunnet alder og slitasje. 

• Utrulling av medisindispensere i sør-distriktene. Erfaring fra nord viser at bruker får rett medisin til rett tid 
slik at antall besøk reduseres eller flyttes til mindre bemanningskritiske tidspunkt på døgnet. Det forventes 
effektiviseringsgevinst på sikt. 

• Det er flere brukere med behov for dørlåser enn alarm da ikke alle brukere har alarm.  

• Økt brukerbehov ivaretas på lavest mulig omsorgsnivå ved bruk av trygghetsalarmer. 
 
Nye tiltak 

• Faglig leder for felles vurderingsteam (Hjemmebaserte tjenester og Eidsvoll helse og omsorgssenter) skal 
sikre en faglig forsvarlig vurdering av tjenestebehov i henhold til LEON prinsippet (Lavest effektive 
omsorgsnivå). Det vises til anbefaling fra BDO for helhetlig vurdering og samhandling.  

• Fag og kvalitetssykepleier er viktig for å sikre effektivisering og digitalisering i tjenestene. Fagsystem, 
kvalitetssystem, prosjekter og velferdsteknologi krever en dedikert ansattressurs for å sikre gevinst ved 
realisering av iverksatte tiltak. 

• Det er behov for økt sykepleiekompetanse for å ivareta brukerbehov. Det er nødvendig å øke fra en til to 
sykepleiere i distrikt nord. Tiltaket er allerede innført i distriktene i sør. 

• Forhindre bruk av helsepersonell til oppgaver utenfor eget tjenesteområde, som bilvask, etter anbefaling 
fra BDO.  
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5.9 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) 152,6 160* 

Pålsejordet bokollektiv 22,5 22 

Vilberg bosenter 22,2 44 

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

Administrasjon 17,0  

Årsverk konsekvensjustert budsjett 224,2  

* Inkl. to avlastningsplasser ved Pålsejordet bokollektiv og to trygghetsplasser ved Vilberg bosenter. 

 

 
Måltavle  
 
Strategiske 
utfordringer 

Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 
Mål 2022 

Periodemål 
2025 

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

Riktig kvalitet og 
kapasitet på alle 
tjenestenivåer 

Tilstrekkelig 
sykehjemskapasitet 
med ønsket kvalitet 

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

25 25 26 30 

Antall 
rehabiliteringsplasser 
(del av 
korttidsplassene) 

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

6 6 8 8 

Antall særskilt 
tilrettelagte plasser til 
demente 

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

60 38 38 38 

Kjøp av 
sykehjemsplasser 

Registrering av faktisk 
gj.snitt 

24 12 4 0 

Brukertilfredshet målt 
ved 
brukerundersøkelse 

Resultat av 
undersøkelse, skala 1-
5 

Ikke målt Ikke målt 3,7  4 

Fortsatt oppfyllelse av 
krav til livsgledehjem 
(9 kriterier) ved 
resertifisering 

Kriterier for 
sertifisering er oppfylt  

2  
Delvis 

oppfylt 
Ja Ja 

Reduksjon av 
andelen av tjenester 
gitt i institusjon 

Andel innbyggere i 
institusjon 80 år og 
over 

KOSTRA 19 %  16,5 % 17 % 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 

52,2 %  56,8 %  100 % 100 %  

Andel ansatte med 
gjennomført opplæring 

Antall ansatte med 
opplæring pr år/totalt 
antall ansatte 

0 % 0 % 50 %  75 % 

Riktig pasientflyt på 
korttids-/rehab.-
plasser 

Gj.snittlig antall 
liggedøgn pr. 
korttidsopphold 

Månedlig statistikk 
fagsystem/KOSTRA 

 24 19,8 18 18 

Andel rehab. pasienter 
med felles rehab. plan 
ved innleggelse 

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

> 95 % > 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 2 3 

God akutt 
helseberedskap  

Bruk av KØH-
plassene   

Belegg i forhold til 
nasjonalt fastsatte 
liggedøgn pr. år 

Manuell månedlig 
statistikk 

42,0 % 27,4 % 60,0 % 70,0 % 

Klima og miljø: Energibruk og klimautslipp skal reduseres i tråd med nasjonale og regionale målsettinger 
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Strategiske 
utfordringer 

Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 
Mål 2022 

Periodemål 
2025 

Oppfølging av 
nasjonale mål innen 
klima- og 
energisektoren 

Avfallsmengden skal 
reduseres i samsvar 
med, eller bedre 
enn, nasjonale 
målsettinger 

Reduksjon av matsvinn 
på sykehjemmet 

Mengde matsvinn i 
stikkontroller 

Nytt mål Nytt mål 10 % 15 % 

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 % 89,2 % 91,0 % 91,0 % 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat medarbeider-
undersøkelse 

4,3 4,4 4,2 
Nasjonalt 

nivå 

Andel ansatte med 
høyskoleutdanning 

Fast ansatte årsverk 
med høyskole-
utdanning/totalt antall 
årsverk 

26,0 % 28,3 % 29,0 % 32,0 %  

Andel ansatte på 
ufrivillig deltid 

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

12 % 12 % < 10 % < 10 % 

Elektronisk 
kvalitetsstyring skal 
bidra til kontinuerlig 
fokus og forbedring 

Avdekke risiko 
Risikovurderinger av 
tjenester i 
kvalitetssystem 

Nytt mål Nytt mål 2 2 

Eidsvoll kommune skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid for sikre tjenestetilbudet i 
kommunen 

Holde budsjettrammen Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem 3,5 % 
-0,7 % 

(avvik eks. 
covid) 

Mindre enn 
+/- 1 % 

Mindre enn 
+/- 1 % 

 
 
Endringer i driften 
 

Eidsvoll helse- og omsorgssenter 

  Handlingsplan 2022-2025 
  Endringer ift. handlingsplan 2021-2024 
  2022 2023 2024 2025 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   177 446 175 266 175 266 175 266 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 2 466 2 466 2 466 2 466 

Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger Innt. økn. -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Forventet vikarutgifter Utg. økn. 10 000 10 000 10 000 10 000 

Overføring av dagavdelingen til Hjemmebaserte tjenester Utg. red. -1 626 -1 626 -1 626 -1 626 

Samlokalisering av vurderingsteam overf. EHO - HBT 100 % 
stilling Utg. red. -363 -725 -725 -725 

Justering av budsjett for andre vikarutgifter Utg. økn. 1 000 1 000 1 000 1 000 
Justert egenbetaling Innt. økn. 180 -140 -140 -140 

Utsatt innføring av digitalt tilsyn på Vilberg helsetun Utg. red. -540 0 0 0 

Utsatt innsparing nattevaktstillinger Utg. økn. 1 600 0 0 0 

Sum konsekvensjustert ramme   180 163 176 240 176 240 176 240 

      

Forslag nye tiltak        

Styrking med 68 % stilling ved vaskeriet Utg. økn. 300 300 300 300 

Økning fra 60 % til 100 % aktivitør ved Pålsejordet bokollektiv Utg. økn. 220 220 220 220 

Ikke gjennomføre nye tiltak Utg. red. -520 -520 -520 -520 

         

Innsparingstiltak        

Redusere antall kjøpsplasser til 4 hvert år i perioden Utg. red. -3 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Reduksjon antall kjøpsplasser pga. Sundet omsorgsboliger Utg. red. 0 0 0 -4 000 

         

Forslag ny ramme Eidsvoll helse- og omsorgssenter   177 163 175 240 175 240 171 240 
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Ramme iht. gjeldende økonomiplan 
Endringer i opprinnelig ramme fra 2022 til 2023 skyldes nedtrapping i kjøp av sykehjemsplasser. Økning med 
40 % til 200 % sykehjemslege er inkludert i rammen fra 2022. 
 
Lønnsjusteringer 

• I lønnsjusteringer inngår faste tillegg som følge av underbudsjettert helligdagsgodtgjørelse, i tillegg til 
lønnsjusteringer iht. ansatte som innehar stillingene.  

 
Konsekvensjusteringer 

• Ansvaret for dagavdelingen ved Vilberg bosenter foreslås overført til Hjemmebaserte tjenester fra 
1.1.2022. Dette anses som mest hensiktsmessig, siden tilbudet er for hjemmeboende og vedtak blir 
skrevet av vurderingsteamet i Hjemmebaserte tjenester. Justeringen er uten samlet budsjettvirkning. 

• Det er planlagt etablering av ett felles vurderingsteam for Eidsvoll helse- og omsorgssenter og 
Hjemmebaserte tjenester fra 1.7.2022. Dette er en oppfølging av anbefaling i flere utredninger for å styrke 
vurderingsarbeidet og sikre helhetlig vurdering og samhandling. 

•  «Andre vikarutgifter» har for denne virksomheten over tid vært underbudsjettert i forhold til vikarinntak 
som ikke kan unngås. Det er på denne bakgrunnen lagt inn en oppjustering med 1,0 mill.  

• Egenbetalinger er justert i henhold til erfaringsgrunnlag og forutsetninger om antall kjøpte plasser.   

• Det var planlagt utprøving av digitalt tilsyn i 2021 for eventuell implementering på hele sykehjemmet i 
2022. Prosjektet er av ulike årsaker forsinket, og lisensutgifter m.v. utover utprøving for 16 plasser kan tas 
ut av budsjettet for 2022. 

• Ved vellykket utprøving av digitalt tilsyn på sykehjemmet og implementering på alle rom har det i 
handlingsplanen vært forutsatt en reduksjon med 1,8 årsverk på natt, tilsvarende 1,6 mill. Siden 
utprøvingen er utsatt, må også denne forutsetningen utgå i 2022. 

 
Nye tiltak/innsparingstiltak/strategiske endringer 

• Vilberg helsetun har vært utvidet med i alt 31 nye plasser de tre siste årene, og dette har medført økt 
press på vaskeriet. For å kunne håndtere oppgavene, har det tidvis vært behov for ekstrahjelp og det har 
vært nødvendig med økt kjøp av vaskeritjenester. Stillingsressursene på vaskeriet ble økt med 20 % til 196 
% i budsjettet for 2019. For å unngå å videreføre økt kjøp av vaskeritjenester og høyere utgifter som følge 
av dette, vurderes det nå å være behov for en økning med 68 % stilling.  

• Pålsejordet bokollektiv for demente har 60 % stilling som aktivitør. Det er foreslått utvidelse til 100 % 
stilling for å kunne forestå nødvendig dagaktivitetstilbud for demente. Stillingen vil også arbeide i forhold 
til andre deler av virksomheten i livsgledehjemsatsningen. 

• Det forventes en reduksjon i antall kjøpeplasser ut over i perioden og at plassene kan avvikles fra 2025 ved 
etablering av Sundet omsorgssenter. 

 

Institusjonsplasser * 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Plasser Vilberg helsetun 156  156 156 156 156 156 

Avlastningsplasser Pålsejordet 2 2 2 2 2 2 

Trygghetsplasser ViBo 2 2 2 2 2 2 

Kjøp av sykehjemsplasser 13 4 4 4 4 0 

Sum institusjonsplasser til disposisjon 173 164 164 164 164 160 

* I tillegg er tre døgnplasser for øyeblikkelig hjelp lokalisert ved institusjonen.  

 
IKS/interkommunale samarbeid 

• Samhandlingskoordinator (for å ivareta kommunenes interesser ovenfor AHUS), vertskommune 
Ullensaker – Eidsvolls budsjettandel er 0,28 mill.  
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5.10 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 om lag 2 700 enkeltvedtak årlig innen økonomisk sosialhjelp, flyktninger og 
kvalifiseringsprogram. 
 

NAV Antall årsverk 

Kommunale årsverk  22 
Årsverk konsekvensjustert budsjett 22 

 
 
Måltavle 
 

Strategiske utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode Resultat 2019 
Resultat 

2020 

Mål Periodemål 

2022 2025 

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 7 5 5 

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

Socio 40 42 35 30 

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

Socio 7,7 7,9 6,5 6 

Antall tilbud via 
tverrfaglig støtteteam 
(antall familier)** 

Statistikk 
fagsystem 

 Nytt mål 
Nytt 
mål 

30 40 

Andel flyktninger som har 
gjennomført 
introduksjonsprogrammet 
og som er gått over i 
arbeid eller utdanning 

Socio/NIR 70 % 58 % 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 

100 % 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 

92,9 % 87,9 % 93,0 % 93,0 % 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,4 4,4 4,2 
Nasjonalt 

nivå 

Elektronisk 
kvalitetsstyring skal 
bidra til 
kontinuerlig fokus 
og forbedring 

Avdekke risiko 
Risikovurderinger 
av tjeneste I 
kvalitetssystem 

Kvalitetssystem 
Nytt 
mål 

2 2 

Økonomi og ressursutnyttelse 

Holde budsjettrammen Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

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

1 % 

Mindre enn 
+/- 1 % 
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Endringer i driften 
 

NAV 

  Handlingsplan 2022-2025 
  Endringer ift. handlingsplan 2021-2024 
  2022 2023 2024 2025 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   50 128 49 561 48 481 48 481 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 510 510 510 510 

Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger Innt. økn. -500 -500 -500 -500 

Forventet vikarutgifter   0 0 0 0 

Befolkningsvekst, økte utgifter økonomisk sosialhjelp Utg. økn. 700 700 700 700 

Sum konsekvensjustert ramme   50 838 50 271 49 190 49 190 

            

Innsparingstiltak        

Jobbfremmende tiltak sosialtjenesten Utg. red. -700 -700 -700 -700 

         

Forslag ny ramme NAV   50 138 49 571 48 490 48 490 

 
Inngående ramme – tidligere vedtatte tiltak utover i planperioden 
Endringer i opprinnelig ramme fra 2022 til 2023 skyldes endring i integreringstilskudd. 
Det ligger ikke inne tidligere vedtatte tiltak utover i planperioden. 
 
Konsekvensjusteringer  

• Økte utgifter økonomisk sosialhjelp gjenspeiler en forventet befolkningsvekst på 2 %. 

• Mulig vertskommuneavtale med Hurdal er ikke beregnet i grunnlagsdokumentet, men vil være avklart før 
kommunestyrets budsjettbehandling. 
 

Innsparingstiltak 

• Innsatsen mot ungdom under 30 år styrkes ved å tilby utvidet oppfølging fra jobbspesialister som vil bistå 
ungdom ut i arbeid eller utdanning. 
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5.11 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. 

 
 
Måltavle 
 

Strategiske 
utfordringer 

Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 
Mål 2022 

Periodemål 
2025 

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 

Panorama skal være en 
viktig medspiller ved 
videre utvikling av tilbudet 
ved kulturskolen, 
biblioteket og i frivillig 
sektor 

Årlige arrangement 
på Panorama med 
kulturskole, bibliotek 
eller frivillig sektor 
som tar sikte på å 
fremme 
publikumsutvikling, 
mangfold og 
integrering 

Manuell telling Nytt mål Nytt mål 3 6 

Kinotilbudet skal ha 
bredde og tilby filmer for 
de fleste målgrupper, med 
spesielt fokus på barn og 
unge 

Antall besøkende 
kino årlig 

Statistikk 6 320 4 739 10 000 15 000 

Scenearrangement fra 
profesjonelle aktører skal 
nå både voksen og ung 
målgruppe 

Antall besøkende 
arrangement  

Statistikk   Nytt mål 800 1 600 

Biblioteket skal være en 
kunnskaps- og 
kulturarena, samt en 
uavhengig møteplass for 
offentlig samtale og 
debatt 

Utlån fysiske medier  Statistikk 40 485 34 592 40 500 42 000 

Antall rimelige/gratis 
lavterskeltilbud i regi av 
biblioteket som 
markedsføres bredt i 
samarbeid med andre 
virksomheter og frivillige 
lag/foreninger 

Antall tilbud/prosjekt Manuell telling   Nytt mål 100 120 

Fremme god 
helse i 
befolkningen og 
redusere sosiale 
forskjeller 

Råholt Bad skal ha et 
svømme-, trenings- og 
rekreasjonstilbud for alle 
brukergrupper 

Antall betalende 
gjester 

Telling i fagsystem 92 041 70 007 90 000 90 000 

Kulturskolen skal gi elever 
undervisning av høy 
kvalitet i et godt 
læringsmiljø 

Antall benyttede 
elevplasser i 
kulturskolen 

Telling i fagsystem 420 426 485 600 

Barn og unge 
skal vokse opp i 
trygge og 

Kulturskolen skal ha et 
tilbud som er nyskapende 
og i takt med tiden 

Antall kurstilbud Telling i fagsystem 25 25 30 36 

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 
13,2 

420 kulturskoleelevplasser og snittbesøk på 45 pr. 
dag/kveld i Ung fritid 

Råholt Bad 10,5 Ca. 70 000 betalende gjester 

Administrasjon og stab (virksomhetsleder, 
idrettskonsulent, rådgiver og lydtekniker) 

3,4 
 

Årsverk konsekvensjustert budsjett 32,9  
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Strategiske 
utfordringer 

Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 
Mål 2022 

Periodemål 
2025 

utviklende 
miljøer og gis 
mulighet til å 
bidra aktivt i 
lokalsamfunnet 

Kulturskoleelever skal 
oppleve mestring og selv 
bidra i lokalsamfunnet 
gjennom deltakelse på 
oppdrag og arrangement 

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

Manuell telling 93 % 50 % 93 % 93 % 

Ung Fritid skal gi et bredt, 
meningsfylt, utfordrende 
og morsomt fritidstilbud til 
barn og ungdom 

Antall fritidstilbud i 
Ung Fritid 

Telling i fagsystem 98 126 216 150 

Ung Fritid skal treffe bredt 
i den unge befolkningen 
og være et trygt møtested 
hvor unge aktivt kan bidra 
til å utvikle klubbtilbudet 

Antall deltagere i 
Ung Fritids tilbud 

Telling i fagsystem 3 700 2 161 4 720 4 500 

Klima og miljø: Energibruk og klimautslipp skal reduseres i tråd med nasjonale og regionale målsettinger 

Oppfølging av 
nasjonale mål 
innen klima- og 
energisektoren 

Kildesortering ved 
Panorama kulturhus 

Alle besøkende 
Soteringsbokser i 
publikumsområder 

Nytt mål Nytt mål 1 av 1 1 av 1 

Boområder, møteplasser og uteområder skal være tilgjengelige for alle, og utformet med sikte på å fremme aktivitet og trivsel 

Oppfylle 
kriteriene til 
Trygg trafikk for 
å bli godkjent 
som 
trafikksikker 
kommune 

Eidsvoll kommune 
godkjennes som 
trafikksikker kommune 

Kultur oppfyller 
kriteriene 

Manuell telling Nytt mål Nytt mål 2 av 2 2 av 2 

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 

89,7 % 93,3 % 93 % 93 % 

Medarbeider-
tilfredshet 

Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,2 4,2 
Nasjonalt 

nivå 
Nasjonalt 

nivå 

Elektronisk kvalitetsstyring 
skal bidra til kontinuerlig 
fokus og forbedring 

Avdekke risiko 
Risikovurderinger 
av tjenester i 
kvalitetssystem 

Nytt mål Nytt mål 2 2 

Eidsvoll kommune skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid for sikre tjenestetilbudet i kommunen 

Holde budsjett-
rammen 

Budsjettavvik 
%-avik på netto 
budsjettramme 

Agresso -2,8 % 
-0,8 % eks. 

covid 
Mindre enn 

+/- 1 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 

 
 
Endringer i driften 
 

Kultur 

  Handlingsplan 2022-2025 
  Endringer ift. handlingsplan 2021-2024 
  2022 2023 2024 2025 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   34 335 34 135 34 135 34 135 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 273 273 273 273 

Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger Innt.økn. -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 

Forventet vikarutgifter Utg. økn. 1 200 1 200 1 200 1 200 

Leiekostnader fritidsklubb Utg.red. -230 -230 -230 -230 

Overføring Eidsvoll kirkelig fellesråd Utg. økn. 461 461 461 461 

Råholt bad kutt i vikarbruk og ekstrahjelp Utg.red. -100 -100 -100 -100 

Sum konsekvensjustert ramme   34 739 34 539 34 539 34 539 
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Kultur 

  Handlingsplan 2022-2025 
  Endringer ift. handlingsplan 2021-2024 
  2022 2023 2024 2025 

Forslag nye tiltak 

Panorama kulturhus 100 % stilling utvidet kinotilbud Utg. økn. 315 630 630 630 

Panorama kulturhus arrangementsbudsjett scene Utg. økn. 320 640 640 640 

Panorama kulturhus markedsføring arrangement Utg. økn. 100 200 200 200 

Panorama kulturhus rabatterte ungdomsbilletter kino Innt.red. 100 100 100 100 

Panorama kulturhus økte billettinntekter kino Innt.økn. -500 -1 000 -1 000 -1 000 

Panorama kulturhus økte billettinntekter scene Innt.økn. -320 -640 -640 -640 

Panorama kulturhus økte utgifter filmleie Utg. økn. 150 300 300 300 

100 % stilling kulturskole Utg. økn. 325 650 650 650 

Møbler bibliotek Utg. økn. 150 0 0 0 

Eidsvoll kirkelig fellesråd overføring vedlikehold kirkebygg Utg. økn. 200 200 0 0 

Økt investeringsstøtte idrett Utg. økn. 200 200 200 200 

Økte inntekter kulturskolen Innt.økn. -200 -400 -400 -400 

Ikke gjennomføre nye tiltak Utg. red. -840 -880 -680 -680 

         

Innsparingstiltak        

Råholt bad prisjustering Innt.økn. -171 -171 -171 -171 

Råholt bad begrense markedsføring Utg.red. -30 -30 -30 -30 

            

Forslag ny ramme Kultur   34 538 34 338 34 338 34 338 

 
Ramme iht. gjeldende økonomiplan 
Endringer i opprinnelig ramme fra 2022 til 2023 skyldes at midler til tingstedsjubileum avvikles fra 2023. 
 
Konsekvensjusteringer 

• Økt overføring til Eidsvoll kirkelige fellesråd som følge av lønnsjusteringer.  

• Leiekostnader overføres fra Kultur til Eiendomsforvaltningen. Kommunen eier ikke lokaler som 
tilfredsstiller behovet til dagens drift av forebyggende tiltak for barn og unge. Det vil fortsatt være behov 
for å leie lokaler i midtbygda.  

• Kutt i vikarbruk og ekstrahjelp på Råholt bad skyldes redusert vikarbruk ved korttidsfravær over de 
seneste årene.  

• Innsparingstiltak Råholt bad er reduksjon i markedsføring og prisjustering billetter/leiesatser.  
 
Nye tiltak 

• Panorama kulturhus, utvidet kultursatsning fra 2. halvår 2022, kino og arrangement: 
▪ 100 % stilling som skal benyttes til utvidet kino- og scenetilbud fredag, lørdag og søndag. Stillingen 

vil fordeles på vertskapsrolle, kinomaskinist og billettluke/kiosk.  
▪ Arrangementsbudsjett scene vil stimulere til økt profesjonalitet på kulturscenen i Eidsvoll og bidra 

til at kommersielle aktører vil kunne levere kvalitetsproduksjoner 6-8 ganger årlig.  
▪ Markedsføring av ny drift vil kreve synliggjøring både gjennom trykk og web. 
▪ Rabatterte ungdomsbilletter kino vil årlig utgjøre 2 000 billetter á kr 50,- i målgruppen 13-19 år. Et 

slikt tiltak vil øke antall publikummere i målgruppen, samt bidra til å dempe utenforskap i de 
tilfeller ungdommer ikke kan delta grunnet familieøkonomi.  

▪ Med ytterligere to kinodager i uken vil Panorama kino kunne levere seks filmer i uka. Det 
estimeres et årlig økt publikumstall på om lag 7 500 fra fullt driftsår (2023). 

▪ Booking og programmering på Panorama iht. scenearrangement beregnes til et +/- 0-regnskap, og 
inntektssiden vil ses opp mot utgiftssiden relatert til arrangementsbudsjett. 

▪ Utvidelse av kinotilbudet vil øke fra ca. åtte filmer pr. måned til ca. 20 filmer pr. måned.  
 

• 100 % stilling kulturskole skal bidra med å imøtekomme ventelister på kulturskole, samt legges til grunn 
for en fortsatt satsning på å videreutvikle tilbudene fra kulturskolen.  
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• Publikumsmøbler på biblioteket er i svært dårlig forfatning og må skiftes ut. I dette ligger ca. 15 
studieplasser for besøkende. 

• Langset og Feiring kirker har behov for utvendig og noe innvendig vedlikehold.  

• En økt investeringsstøtte til bygging av idrettsanlegg fra 0,8 mill. til 1 mill. vil bidra til mindre etterslep på 
utbetalinger fra kommunen. 

• Økte inntekter kulturskole er relatert til foreldrebetaling ved utvidet tilbud til om lag 120 nye elever.  
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5.12 Kommunalteknikk 

 
Virksomheten har ansvar for selvkostområdene renovasjon, vann og avløp og for kommunens grøntområder 
og veger. 
 

Kommunalteknikk 
Antall 

årsverk 

Administrasjon 1,0 

Prosjekt 6,0 

Veg og park  11,5 

Avløp  13,9 

Vann  11,4 

Fagstab 13,0 

Årsverk konsekvensjustert budsjett 56,8 

 

 
Måltavle 
 

Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Mål 
2022 

Periodemål 
2025 

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

Trygge skoleveier 
langs kommunale 
veier og fylkesveger 

Eidsvoll kommune 
godkjennes som 
trafikksikker kommune 

Kommunalteknikk 
oppfyller kriteriene for 
teknisk 

Manuell telling Nytt mål Nytt mål 6 av 6 6 av 6 

Gjennomføre 
veglysprosjekt iht. plan 

Antall soner og 
delstrekninger utført 

Manuell telling 2 4 0 1 

Miljø og klima: 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 2 886 286 4 010  11 500  

Begrense 
forurensning i grunn- 
og overflatevann  

Nyanlegg Antall meter nyanlegg 

Tiltaksplan for 
utvidelse av 
kommunalt 
avløpsnett 

Ny 657 850  4 000 

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 

Oppdatering av 
beredskapsplaner 

Oppdatere planer for 
vann, avløp og dammer 

Antall revisjoner Manuell Nytt mål Nytt mål 3 12 

Attraktiv arbeidsgiver 
med myndiggjorte 
medarbeidere 

Effektive, kompetente 
medarbeidere som trives 
på jobb 

Arbeidsnærvær 
Sykefravær 
registrert i 
økonomisystem 

95,4 % 95,4 % 93,0 % 93,0 % 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,2 4,3 
Nasjonalt 

nivå 
Nasjonalt 

nivå 

Elektronisk 
kvalitetsstyring skal bidra 
til kontinuerlig fokus og 
forbedring 

Avdekke risiko 
Risikovurderinger 
av tjenester i 
kvalitetssystem 

Nytt mål Nytt mål 2 2 

Eidsvoll kommune skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid for sikre tjenestetilbudet i kommunen 

Holde 
budsjettrammen 

Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

Agresso 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 2022-2025 
  Endringer ift. handlingsplan 2021-2024 
  2022 2023 2024 2025 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   41 038 41 068 41 068 41 068 

Lønnsjusteringer Utg.økn. 762 762 762 762 

Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger Inn.økn. -700 -700 -700 -700 

Forventet vikarutgifter Utg.økn. 700 700 700 700 

Damforvaltning Utg.økn. 200 200 200 200 

Damvedlikehold Utg.økn. 100 100 100 100 
Driftstilskudd Øvre Romerike brann og redning IKS endring for 
2022 Utg.økn. 1 846 1 846 1 846 1 846 

Reduserte inntekter fra gravegebyrer Innt.red. 500 500 500 500 

Fjerning midler vedlikehold toalett Sundet Utg.red. -60 -60 -60 -60 

Tømming av sandfang overvannsystem veg Utg.økn. 300 300 300 300 

         

Selvkost        

100 % stilling arbeidsleder vann Utg.økn. 340 680 680 680 

100 % stilling ingeniør ekstern utbygging Utg.økn. 420 840 840 840 

50 % stilling operatør renseanleggene Utg.økn. 310 310 310 310 

Driftskostnader avløp - Vedlikehold avløpspumpestasjoner Utg.økn. 300 300 300 300 

Økte driftskostnader Utg.økn. 300 300 300 300 

Driftstilskudd Øvre Romerike Brann og redning økning Utg.økn. 231 231 231 231 

Driftstilskudd Øvre Romerike Avfallsselskap innsamling økning Utg.økn. 1 419 1 419 1 419 1 419 

Driftstilskudd Øvre Romerike Avfallsselskap økning Utg.økn. 993 993 993 993 

Innføring av tilsynsgebyr for spredt avløp Innt.økn. -1 408 -2 038 -2 291 -2 291 

Kjøp av tilsynstjeneste spredt avløp Utg.økn. 100 700 700 700 

100 % stilling driftsoperatør Tisjøen Vba Utg.økn. 310 620 620 620 

Drifts -og serviceavtale Tisjøen Vba Utg.økn. 100 300 300 300 

Vedlikeholdsavtale gassturbiner Bårlidalen Utg.økn. 100 150 150 150 

Selvkostinndekning Innt.økn. -5 208 -6 498 -6 246 -6 245 

Sum konsekvensjustert ramme   42 992 43 022 43 022 43 022 

            

Forslag nye tiltak Utg.økn.      

100 % stilling miljø- og damforvaltning Utg.økn. 400 800 800 800 

75 % stilling grønt- og damvedlikehold Utg.økn. 230 465 465 465 

IT-system til verksted Utg.økn. 200 60 60 60 

Kjøp av kranbiltjenester ferister Utg.økn. 50 50 50 50 

Ikke gjennomføre nye tiltak Utg.red. -880 -1 375 -1 375 -1 375 

            

Forslag ny ramme Kommunalteknikk   42 992 43 022 43 022 43 022 

 
Konsekvensjusteringer 

• I forbindelse med forvaltning av kommunens dammer er det nødvendig å kjøpe inn ekstern kompetanse for blant 
annet å kartlegge konsekvenser og planlegge rehabiliteringsarbeider. 

• Driftsutgifter for å ivareta kommunes dammer iht. dagens regelverk. Aktuelle tiltak kan være reetablering av lenser, 
fjerning av torv, sikre tilstrekkelig skilting, reparasjon av damkonstruksjon. 

• Endring av driftstilskudd Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB), jf. PS 21/113. 

• Ledningsforskriften ble revidert med virkning fra 1.7.2021. Dette har medført at inntekter knyttet til 
gravesøknadsbehandling er redusert vesentlig, da forskriften setter begrensninger for kommunens inntektspotensial. 

• Det er nødvendig å kjøpe inn ekstern tjeneste for fast tømming av sandfang og deponering av masser langs 
kommunale veger for å ivareta krav fra Statsforvalteren.  
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• Driftsmidler til offentlig toalettanlegg i Cecilie Thoresens park fjernes i forbindelse med nytt innspill i 
Eiendomsforvaltningen til samme tiltak. 

 

Konsekvensjusteringer for selvkostområdene 

• Det er økte driftskostnader til vedlikehold av avløpspumpestasjoner. 

• Økte driftskostnader selvkost vann er knyttet til blant annet vannprøveanalyser, verneutstyr, lovpålagte kurs og 
vedlikeholdsutstyr. 

• Økte kostnader til innsamling av husholdningsavfall ved Øvre Romerike Avfallssamarbeid (ØRAS), jf. vedtak i PS 
21/112. 

• Endring av driftstilskudd Øvre Romerike Avfallssamarbeid (ØRAS), jf. vedtak i PS 21/112. 

• Det er behov for 100 % stilling driftsoperatør vannbehandlingsanlegg. I forbindelse med oppgradering av 
vannbehandlingsanlegget i Tisjøen vil det være behov for å øke bemanningen i forbindelse med tilsyn, vedlikehold og 
drift av anlegget. Oppfølging av nytt vannbehandlingsanlegg er mer krevende enn tidligere for å sikre stabil prosess 
innen levering av drikkevann. 

• I forbindelse med etablering av nytt rensetrinn på Tisjøen vannbehandlingsanlegg er det behov for å inngå nye drifts- 
og serviceavtaler for å sikre best mulig drift. 

• I forbindelse med etablering av nye gassturbiner ved Bårlidalen renseanlegg er det behov for å inngå nye 
vedlikeholdsavtaler for å ivareta investeringen. 
 

Nye tiltak selvkost 

• Det er behov for 100 % stilling arbeidsleder vann. Økt utbyggingstakt i kommunen krever involvering fra vannverket 
med hensyn til forsvarlig drift av ledningsnettet. Det er nødvendig med styrking av et administrativt årsverk for 
oppfølging av utbyggingsprosjekter og dokumentering innen fagområdet. 

• Det er behov for 100 % stilling ingeniør ekstern utbygging. Saksbehandling i forbindelse med 
rekkefølgebestemmelser, tekniske planer for anlegg kommunen skal overta og utbyggingsavtaler. 

• Det er behov for 50 % stilling operatør renseanleggene. Det er i dag en 50 % vakant stilling som det er behov for å 
øke til fulltidsstilling. Det er utfordrende å ivareta tilfredsstillende drift og vedlikehold på renseanleggene på 
Minnesund og i Feiring, hvilket kan få miljømessige konsekvenser med hensyn til eventuelt utslipp av avløpsvann til 
Mjøsa og Vorma. 
 

Nye tiltak 

• Det er behov for 100 % stilling miljø- og damforvaltning. Ivaretakelse av kommunens rolle innenfor miljø som ikke 
dekkes over selvkost. Aktuelle oppgaver er oppfølging av kommunens vassdrag, oljetanker og fossil fyring, 
forsøpling/forurensning og andre miljømessige oppgaver utenfor kommunens selvkostområder. Eidsvoll kommune 
eier elleve dammer, hvor kommunen er pålagt strenge krav i forbindelse med forvaltning, drift og vedlikehold. 
Aktuelle oppgaver vil være å forvalte kommunens dammer, rapportere til overordnet myndighet og planlegge 
rehabilitering av dammer som ikke ivaretar krav etter lov. 

• Det er behov for 75 % stilling til grønt- og damvedlikehold. Grøntavdelingen består i dag av 1,25 % stilling. Det er 
behov å øke bemanningen innenfor området pga. arbeidets kontinuitet ved ferieavvikling og sykdom. I tillegg får 
avdelingen ansvaret for å ivareta periodisk tilsyn og vedlikeholdt på kommunens elleve dammer som skal 
gjennomføres hele kalenderåret iht. damsikkerhetsforskriften. 

• Kjøp av it-system til verksted. Diagnoseverktøy til kjøretøyparken, samt system for ivaretakelse av 
dokumentasjonsplikt på kjøretøyporteføljen og til internfakturering.  

• I forbindelse med utsetting og innhenting av ferister må det kjøpes kranbiltjenester. 
 

IKS/ interkommunalt samarbeid 

• Øvre Romerike brann og redning (ØRB). Driftstilskuddet i budsjettet er 20,6 mill. Feier utgjør 4,3 mill.  

• Øvre Romerike avfallssentral (ØRAS).  Driftstilskuddet i budsjettet er 17,5 mill.  
 
 

Gebyrer 
I forslag til nytt gebyrregulativ vil normalgebyret for kommunaltekniske tjenester økes med 2,3 %. Det vil ikke være 
endring i normalgebyr for vann og avløp i 2022, basert på gjennomsnittsforbruk på ca. 150 m3 pr. husstand. Både 
Statsforvalteren og Mattilsynet forutsetter foreslått utskiftingstakt på ledningsnettet for handlingsplanperioden. 
Normalgebyret for renovasjon økes med 5 %, feiing økes med 39,5 % som følge av at selvkostfond feiing er brukt opp. 
Beregningene er gjort i samsvar med selvkostprinsippet og bruk/avsetninger av fondsmidler. Se også kapittel 8 
(Dekningsgrader selvkost VAR og utvikling i normalgebyrer). 
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I tråd med bestemmelser om selvkost vil selvkostområdet slam splittes i to fra 2022. Slamområdet vil bestå og omfatte 
arbeid innen administrasjon og tømming av private avløpsanlegg, og det er etableres et nytt selvkostområde innen 
myndighetsutøvelse vedrørende private anlegg. Det nye selvkostområdet vil ha ansvar for oppfølging av kommunens 
ansvar sett mot EUs vanndirektiv, hvilket inkluderer saksbehandling og kontroll av private avløpsanlegg. Tjenesten 
utføres pr. i dag, men må skilles ut i et eget selvkostområde. Abonnentenes samlede gebyrbelastning innen slamområdet 
vil bli redusert i 2022. 
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5.13 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, veterinærvakt, folkehelse og klima- og miljøplanlegging. 
 

Kommunal forvaltning Antall 
årsverk 

Plan  10,0 

Byggesak 8,1 

Landbruk og geodata 8,7 

Virksomhetsleder og stab 2,0 

Årsverk konsekvensjustert budsjett 28,8 

 
 
Måltavle 
 

Strategiske 
utfordringer 

Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 
Mål Periodemål 

2022 2025 

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 3 uker 3 uker 3 uker 3 uker  

- 12 ukers frist Manuell telling 12 uker 10 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 19 tilsyn 21 tilsyn 
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 10 uker 11 uker 12 uker 12 uker  

Sikre at arealer avsatt 
til næringsformål i 
arealplanene ikke blir 
brukt til andre 
byggeformål. Sikre at 
bestemmelser som 
sier noe om tillatt 
aktivitet på bakkeplan 
i sentrumsområdene 
blir fulgt. 

Tilstrekkelig 
bemanning med 
riktig kompetanse og 
saksbehandlings-
verktøy 

Antall fravik og 
dispensasjoner fra 
arealplaner. 

Manuell telling Nytt mål   Ingen fravik   

Høy kvalitet i 
saksbehandlingen 

Kompetanseutvikling 
gjennom kurs og 
opplæring 

Klagesaker sendt 
Statsforvalteren hvor 
kommunens vedtak 
blir opphevet 

Manuell telling 1 sak 1 sak Ingen saker Ingen saker  

Oppfylle kriteriene til 
Trygg trafikk for å bli 
godkjent som 
trafikksikker 
kommune 

Eidsvoll kommune 
godkjennes som 
trafikksikker 
kommune 

Kommunal forvaltning 
oppfyller kriteriene 
som angår egen 
virksomhet 

Manuell telling Nytt mål Nytt mål 
Oppfylle 

kriteriene 
Oppfylle 

kriteriene 

Klima og miljø: Energibruk og klimautslipp skal reduseres i tråd med nasjonale og regionale målsettinger 

Bevaring av dyrket 
mark skal prioriteres 
og tapet av 
bevaringsverdig 
bebyggelse skal 
minimeres. 

Tilstrekkelig 
bemanning med 
riktig kompetanse og 
saksbehandlings-
verktøy 

Antall dekar dyrket 
mark omdisponert 

KOSTRA Nytt mål Nytt mål  
Ingen 
omdisponering 
av dyrket mark 

 Ingen 
omdisponering 
av dyrket mark 

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

Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 
Resultat 

2019 
Resultat 

2020 

Mål Periodemål 

2022 2025 

Høy kvalitet i 
saksbehandlingen 

Kompetanseutvikling 
gjennom kurs og 
opplæring 

Klagesaker sendt 
Statsforvalteren hvor 
kommunens vedtak 
blir opphevet 

Manuell telling 1 sak 1 sak Ingen saker Ingen saker  

Fremme god helse i 
befolkningen og 
redusere sosiale 
forskjeller 

Sikre opparbeidelse 
av 
uteoppholdsarealer, 
lekeplasser, 
friområder, gang- og 
sykkelveger og 
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 Ingen avvik 
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 

96,0 %   93,0 % 93,0 % 

Avdekke risiko 
Risikovurderinger 
av tjeneste I 
kvalitetssystem 

Nytt mål   2 2 

Elektronisk 
kvalitetsstyring skal 
bidra til kontinuerlig 
fokus og forbedring 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

4,3   4,2 Nasjonalt nivå 

Eidsvoll kommune skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid for sikre tjenestetilbudet i 
kommunen 

Holde 
budsjettrammen 

Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

Økonomisystem 0,60 %   
Mindre enn 

+/- 1 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 

 
 
Endringer i driften 
 

Kommunal forvaltning 

  Handlingsplan 2022-2025 
  Endringer ift. handlingsplan 2021-2024 
  2022 2023 2024 2025 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   14 146 14 146 14 146 14 146 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 567 567 567 567 

Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger Innt. økn. -300 -300 -300 -300 

Forventet vikarutgifter   0 0 0 0 

Detaljregulering Råholt kirkegård, overført fra 2021 Utg. økn.  250 0 0 0 

Områdereguleringsplan Råholt Utg. økn.  500 0 0 0 

Selvkostinndekning byggesak Innt. økn.  -362 -362 -362 -362 

Sum konsekvensjustert ramme   14 801 14 051 14 051 14 051 

         

Forslag ny ramme Kommunal forvaltning   14 801 14 051 14 051 14 051 

 
 
Inngående ramme – tidligere vedtatte tiltak utover i planperioden 
Det ligger ikke inne tidligere vedtatte nye tiltak utover i planperioden. 
 
Konsekvensjusteringer 

• Detaljregulering Råholt kirkegård, overført fra 2021. Planarbeid er igangsatt, og det er varslet om 
oppstart. 

• Områdereguleringsplan Råholt. Konsulentbistand til ulike utredningstemaer. 

• Økte inntekter byggesak.  
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IKS/interkommunale samarbeid 
Interkommunalt byggetilsyn, vertskommune Ullensaker – Eidsvolls budsjettandel er 0,7 mill. 
 
 
Oversikt over planarbeid 
 

Kommunedirektørens forslag 2022 2023 2024 2025 Merknad  P 

Kommuneplanen, kommunedelplanen, strategier og utredninger             

Kommunal planstrategi/planprogram   450     Hvert 4. år 1 

Strategisk næringsutviklingsplan 350 350       1 

Kommuneplan samfunnsdel og arealdel 1 750 1 750 1 750 1 750 Rullering hvert 4. år 1 

Trafikksikkerhetsplan med handlingsdel 200 150 150 50 Rullering hvert 4. år 1 

Kulturminnevernplan 600 400 300 300 Rullering hvert 4. år 1 

Kommunedelplan for naturmangfold 600 400 300 300   1 

Kommunedelplan for klima og energi 600 400 300 300   1 

Folkehelse temaplan 600 400 300 300   1 

Overordnet beredskapsplan 50 50 50 50   1 

Områdereguleringsplaner         Merknad    

Prinsippsak parkering 50 50       
2 

Områdereguleringsplan - Myrer 100         
1 

Områderegulering Dal   1 000 800 300   
2 

Områderegulering Råholt  1 000 1 000 400     1 

Reguleringsplaner         Merknad    

Detaljregulering Lundsjordet 100 150       1 

Detaljregulering Skjoldnestangen    150       2 

Detaljregulering Vilberg barnehage 100         
1 

Detaljregulering Vilberg skole 200 50       1 

Detaljreguleringsplan fv. 33 Skreikampen - rassikring 50 150       3 

Detaljregulering Gamle Nebbenes 100         2 

Detaljregulering fortau Tynsåkvegen 50 50       2 

Detaljregulering gang- og sykkelveg i Feiring  50 50       3 

Detaljregulering for ny bru over jernbanen ved gamle Eidsvoll 
stasjon - gbnr. 63/96, 214 og 77 samt 336/2 50 50       2 

Detaljregulering av gbnr: 96/208 - Tærudvegen 67, Råholt 100         3 

Detaljregulering Steinerskolen gnbn. 74/96 100 50       2 

Detaljregulering av gbnr. 10/13 m.fl. - Styri 100         3 

Detaljreguleringsplan, gbnr 58/53, Holslia 100 50       3 

158/77 Detaljregulering for Hammerstad  100 50       3 

Detaljregulering Råholtgården 50 50       3 

Detaljregulering gamle Eidsvoll stasjon/Politihus 50         3 

Råholt kirkegård  100 50       2 

Tyskerud 100 50       2 

Detaljregulering gbnr. 212/1 m.fl. Landbasert oppdrett av røye i 
Minnevika 100 50       2 

Detaljregulering av gbnr. 125/38 m.fl. Statsrådvegen, Eidsvoll Verk 50         2 

Detaljregulering planfri kryssing Dal stasjon 50 50       2 

Detaljregulering kryssing Bøn stasjon  50 50       3 

Botshaugtangen  200         3 

Huldretjern 50         3 
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Kommunedirektørens forslag 2022 2023 2024 2025 Merknad  P 

Solhøgda Styri  100         3 

Styrivegen 11/27 100         3 

Dal park 150         3 

Linløkka  50         2 

Coop Dal  150 50       2 

Detaljregulering - Endring av reguleringsplan for Gruehagan - gbnr. 
12/25 m.fl. 50         3 

 Detaljregulering for gbnr 128/12 m.fl. - Statsrådsveien 11 50         3 

Detaljregulering for gbnr. 88/1 Dal 50         3 

Annet planarbeid som kan komme             

Mindre planarbeid 1 500 2 000 2 000 2 000 
Klager, mindre endringer, 
diverse 2 

Nye innkomne reguleringsplaner 4 000 5 000 8 000 8 000  1 

Annet planarbeid som kan komme 3 000 3 000 3 200 4 200  2 

Infoland, saksbehandler 150 150 150 150   2 

Timer totalt  17 675 17 700 17 700 17 700     
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5.14 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 6,0 

Drift 19,6 

Renhold 52,8 

Bolig/Eiendom 3,0 

Virksomhetsleder/administrasjon 1,0 

Årsverk konsekvensjustert budsjett 89,2 

 
 
Måltavle 
 
Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Mål 
2022 

Periodemål 
2025 

Eiendomsforvaltningen skal tilby hensiktsmessige lokaler for kommunal tjenesteproduksjon og boligutleie, herunder nybygg, 
forvaltning, drift, renhold og vedlikehold. 

Fornøyde 
brukere av 
kommunale bygg 

Kommunikasjon 
mellom brukere og 
eiendom 

Avholde brukermøter 
mellom renhold og 
virksomhetene. 

Gjennomførte 
brukermøter 

15 9 25 stk. 25 stk. 

Avholde årlige 
brukermøte mellom 
drift og virksomhetene,  

Gjennomførte 
brukermøter 

5 5  11  11 

Sluttevaluering fra 1 til 
10 ved nybygg og store 
rehabiliteringer  

Spørreskjema 
vedrørende 
medvirknings-
prosessen  

 
Nytt 
mål 

7,5 
Alle 

ferdigstilte 
prosjekter 

Rask klargjøring 
for nytt leieforhold 

Klargjøre boligene for 
nytt leieforhold innen 
14 virkedager etter 
utflytting 

Manuell telling 
antall dager 

20,6  21 17  12  

Rask håndtering av 
driftsavvik 

Innkomne relevante 
avviksmeldinger i 
helpdesk skal være 
besvart innen ei uke 

Rapport fra 
internkontroll-
systemet 

90 % 90 % 90 %  95 % 

Boområder, møteplasser og uteområder skal være tilgjengelige for alle, og utformet med sikte på å fremme aktivitet og trivsel 

Oppfylle 
kriteriene til 
Trygg trafikk for 
å bli godkjent 
som trafikksikker 
kommune 

Eidsvoll kommune 
godkjennes som 
trafikksikker 
kommune 

Oppfylle kriteriet for 
teknisk område som 
gjelder Eiendom 

Manuell telling 
Nytt 
mål 

Nytt 
mål 

1 av 1 1 av 1 

Miljø og klima 

Miljørettede 
kommunale 
bygninger 

Klimahensyn og 
energibruk skal 
vektlegges ved 
kommunale 
nybyggprosjekter 
og vedlikehold 

Energieffektive 
løsninger vektlegges i 
nye prosjekter. 

Simien-
beregninger 

Nytt mål Nytt mål 180 kWh/m2 150 kWh/m2 

Energireduserende 
tiltak prioriteres ved 
vedlikeholdsprosjekter 

Reduksjon av U-
verdi og 
energiforbruk- 
antall tiltak 

Nytt mål Nytt mål 1 5 

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 

 
Endret 
målepar
ameter 

93,0 % 93,0 % 

Medarbeidertilfredshet 
Resultat 
medarbeider-
undersøkelse 

3,9 4,1 
Nasjonalt 

nivå 
Nasjonalt 

nivå 
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Strategiske 
utfordringer Arbeidsmål Måleparameter Målemetode 

Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Mål 
2022 

Periodemål 
2025 

Økonomi og ressursutnyttelse 

Holde 
budsjettrammen 

Budsjettavvik 
%-avvik på netto 
budsjettramme 

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

+/- 1 % 
Mindre enn 

+/- 1 % 

 
 
Endringer i driften 
 

Eiendomsforvaltning 

  Handlingsplan 2022-2025 
  Endringer ift. handlingsplan 2021-2024 
  2022 2023 2024 2025 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   80 868 88 449 77 366 77 366 

Lønnsjusteringer Utg. økn. 682 682 682 682 

Forventet refusjon sykepenger/foreldrepenger Innt. red. -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 

Forventet vikarutgifter Utg. økn. 2 200 2 200 2 200 2 200 

Leiebudsjett Ung fritid Sundet. Overført fra Kultur til Eiendom Utg. økn. 230 230 230 230 

Leie av lokaler ung fritid Utg. økn. 52 52 52 118 

Renhold lokaler ungdomsklubb i Sundet Utg. økn. 100 100 100 100 

Bioenergi/fyringsutgifter Utg. økn. 3 000 1 000 1 000 1 000 

Dal skole taktekking. Utsatt fra 2023 til etter planperioden Utg. red.  0 -2 000 0 0 

Gladbakk taktekking. Utsatt fra 2023 til etter planperioden Utg. red. 0 -2 500 0 0 

Drift og vedlikehold ladestasjoner Utg. økn. 200 200 200 200 

Endret beregningsmodell kommunale gebyrer Utg. økn. 300 300 300 300 

Leie lokaler i Sundsvingen Utg. økn. 400 400 400 400 

Leie eksisterende paviljonger ved Råholt skole utgår fra 2024 Utg. red. 0 0 -1 242 -1 242 

Paviljonger Bønsmoen 2 klasserom. Opprigging 2022 Utg. økn. 2 000 1 000 1 000 1 000 

Paviljonger RUSK klasserom kunst og håndverk. Opprigging 2022 Utg. økn. 2 000 1 000 1 000 1 000 

Paviljonger RUSK 2 klasserom. Opprigging 2022 Utg. økn. 2 000 1 000 1 000 1 000 

Paviljonger RUSK 2 klasserom. Opprigging 2023 Utg. økn. 0 2 000 1 000 1 000 

Paviljonger Vilberg skole 3 klasserom. Opprigging 2022 Utg. økn. 2 800 1 600 2 700 0 

Robotgressklippere innkjøp og drift Utg. økn. 500 300 300 300 

Utskifting av renholdsmaskiner Utg. økn. 100 0 100 100 

Økte felleskostnader borettslag og sameier Utg. økn. 400 400 400 400 

Økte leieinntekter brannstasjonen Innt. økn. -55 -55 -55 -55 

Økte leieinntekter indeks 2,7 % Innt. økn. -860 -860 -860 -860 
Korrigering ny beregning paviljonger (endret 22.11.2021) Utg. red. -5 657 -5 020 -2 129 -2 590 

         

Driftskonsekvenser av investeringer        

Driftskonsekvenser investering toalettanlegg i Sundet Utg. økn. 200 500 500 500 

Eidsvoll verk SFO del og klasserom 250 m2 Utg. økn. 100 300 300 300 

Nye heisdører Vilberg helsetun utgår og erstattes av nye heiser Utg. red. 0 -600 0 0 

Prestegårdstunet BOA 600 m2 Utg. økn. 200 500 500 500 

Råholt barneskole 3 parallell 4 668 m2 Utg. økn. 1 000 2 000 2 000 2 000 

Råholt barneskole flerbrukshall 2 200 m2 Utg. økn. 500 1 000 1 000 1 000 

Råholt barneskole skytehall 500 m2 Utg. økn. 50 100 100 100 

Sum konsekvensjustert ramme   90 810 91 778 87 644 84 549 

         

Forslag nye tiltak        

Brannvarsling rådhuset (framskjøvet fra 2023) Utg. økn. 500 -500 0 0 

Lisenser til digitale verktøy Utg. økn. 300 300 300 300 

Skillevegger Råholthallen (2 stk.) Utg. økn. 300 0 0 0 

Ikke gjennomføre nye tiltak Utg. red. -1 100 -300 -300 -300 

Sanering av oljefyringsanlegg (finansieres fra fond) Utg. økn. 1 400 0 0 0 

Utbedring ventilasjon adm. bygg (finansieres fra fond) Utg. økn. 500 0 0 0 

Forslag ny ramme Eiendomsforvaltning   92 710 91 278 87 644 84 549 
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Ramme iht. gjeldende økonomiplan 
Endringer i opprinnelig ramme i perioden skyldes: 

• Nedjusterte inntekter massedeponi, jf. PS 95/19. Inntektene er tatt ut i 2022, men ligger inne med 1 mill. 
fra og med 2023. 

• Brakker Råholt ungdomsskole. Opprigging 2022. 

• Brakker Vilberg barneskole. Drift og nedrigging. 

• Brakker Eidsvoll Verk skole. Leie avvikles i 2023. 

• Renholdsmaskiner planlegges skiftet ut i oddetallsår. 

• 100 % stilling saksbehandler innen bolig/eiendom inngår i budsjettet fra 2023. 

• Taktekking ved Dal skole. 

• Taktekking ved Gladbakk. 

• Ås skole vinduer og maling av fasade. 

• Rådhuset utskifting av vinduer. 

• Utskifting av heisdører Vilberg helsetun. 
 
Vikarutgifter er lagt inn med et lavere beløp enn refusjon sykepenger som følge av at det ikke leies inn vikar 
ved alle sykefravær. 
 
Konsekvensjusteringer 

• Leieforholdet til ung fritid i Sundet overføres fra Kultur til Eiendom og justeres for å samsvare med 
leieavtalen. 

• Renhold av lokaler til ungdomsklubben i Sundet. 

• Utgiftene til energi øker. Det er budsjettert med en større vekst i budsjettet i 2022 for å ta hensyn til de 
høye utgiftene ved årsskiftet 2021/2022. Økningen framover er usikker, men antas å være på et lavere 
nivå enn i 2022.  

• Taktekking ved Dal skole og Gladbakk foreslås utsatt fra 2023 til etter planperioden.  

• Drift og vedlikeholdsmidler til eksisterende ladestasjoner. 

• For kommunale gebyrer, er det en ny måte å beregne grunngebyr på hvor det nå faktureres pr. boenhet 
og ikke pr. hjemmelshaver. 

• Det er budsjettert med leiekostnader i Sundsvingen for å ivareta et økt behov for administrative lokaler. 
Lokalene skal brukes av Helse og bistand. Tiltaket er en konsekvens av utsatt utbygging på Brensmork.  

• Ved Bønsmoen og Vilberg skole er det budsjettert med paviljonger fra 2022. For Vilberg er disse planlagt å 
rigges ned i 2024, mens de på Bønsmoen blir stående gjennom planperioden. 

• Ved RUSK er det behov for flere paviljonger, både fra 2022 og 2023. 

• Leieforholdet for brakkene ved Råholt skole avvikles når byggeprosjektet med utvidelsen av skolen er 
ferdigstilt. 

• Robotgressklippere planlegges ved egnede områder ved enkelte formålsbygg.  

• Utskifting av renholdsmaskiner har i inneværende handlingsplan vært planlagt annen hvert år, denne 
takten øker til årlig utskifting.  

• Anslag økte felleskostnadene i borettslag og sameier som kommunen har eierinteresser i. 

• Heisdører ved Vilberg helsetun skiftes ikke ut, men erstattes av nye heiser med nye funksjoner som 
energigjenvinning. Disse er budsjettert som investering. 

• Økte leieinntekter i tråd med indeksøkning, er budsjettert til 2,7 %. 
 

Driftskonsekvenser investeringer 

• Midler til FDV kostnader til nytt publikumstoalettanlegg i Sundet.  

• Etter gjennomførte utbygging og oppgraderinger ved Eidsvoll verk skole har bruksarealet ved bygget økt 
med 250 m2. Dette medfører økte kostnader til drift, renhold og vedlikehold og genererer 3 % stilling 
tekniker og 20 % stilling renhold.  

• Etter gjennomført utbygging på Prestegårdstunet er arealet økt med 600 m2. Dette medfører økte 
kostnader til drift, renhold og vedlikehold og genererer 8 % stilling tekniker og 22 % stilling renhold. 

• Råholt barneskole har økt arealet med ca. 7 300 m2 inkl. flerbrukshall og skytehall. Dette medfører økte 
kostnader til drift, renhold og vedlikehold og genererer 100 % stilling tekniker og 170 % stilling renhold. 
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Oppstillingen inkluderer bygg som ferdigstilles i 2022. Utgifter til FDV i perioden forutsettes dekket i 
demografiutgiftene. 
 
Nye tiltak 

• Brannvarslingsanlegget ved rådhuset foreslås utbedret ett år tidligere enn budsjettert i handlingsplanen 
for 2021-2024, da anlegget er utdatert.  

• Kravet til digitalisering øker, og innføring av nye verktøy øker lisenskostnadene.  

• I Råholthallen må to skillevegger skiftes ut siden de kan utgjøre fare for brukerne.  

• Sanering av oljefyringsanlegget og utbedring av ventilasjon i administrasjonsbygg, gjennomføres med 
finansiering fra fondsmidler avsatt til formålet. 
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5.15 Felles inntekter og utgifter 

 
Endringer i driften 
 

Felles inntekter og utgifter 

  Handlingsplan 2022-2025 
  Endringer ift. handlingsplan 2021-2024 
  2022 2023 2024 2025 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan   -19 763 -9 360 900 900 

Lønnsjusteringer/pensjon Utg. økn. 21 433 22 884 22 884 22 884 

Økt behov lønnspott Utg. økn. 3 000 3 000 3 000 3 000 

Endring demografiutgifter iht. økning frie inntekter Utg. red. -24 623 -17 584 -23 141 -4 805 

Økning forsikring biler, jf. forsikringsmegler Utg. økn. 978 978 978 978 

Økning personalforsikringer, jf. forsikringsmegler Utg. økn. 819 819 819 819 

Økning konsesjonskraftsinntekter pga. økte strømpriser Innt. økn. -400 -400 -400 -400 

         

Selvkost        

Kalkulatoriske renter og avskrivninger selvkostområder Innt. økn. -1 798 -3 441 -1 825 -9 340 

         

Driftskonsekvenser av investeringer        

Justering forventede inntekter nye boliger Innt. red. 408 900 5 208 3 156 

Sum konsekvensjustert ramme   -19 945 -2 204 8 424 17 192 

         

Forslag ny ramme Felles inntekter og utgifter   -19 945 -2 204 8 424 17 192 

 
 
Konsekvensjusteringer 

• Pensjon og netto premieavvik for KLP og SPK er korrigert iht. nye premieprognoser, se også kapittel 2.3. 

• Lønnspott for planperioden er økt med 3 mill. til 23 mill. Lønnspotten hensyntar årslønnsvekst på 3,2 % og 
lønnsoverheng fra 2021. 

• Forventede utgifter til demografi nullstilt og budsjettert på nytt iht. nye forutsetninger, se kapittel 2.1.  

• Inntektsføring av kapital- og indirekte kostnader fra selvkostområder for å nøytralisere selvkostområdenes 
påvirkning på virksomhetens budsjetter. 

• Leieinntekter er nedjustert som følge av forskyvninger i investeringsplanen. 
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5.16 Finans 

Endringer i driften 
 

Finans 

Handlingsplan 2022-2025 

Endringer ift. handlingsplan 2021-2024 

2022 2023 2024 2025 

Ramme iht. gjeldende økonomiplan -1 445 310 -1 464 519 -1 463 644 -1 463 644 

Justering egenkapitaltilskudd KLP jf. nye satser -378 -378 -378 -378 

Nullstill bruk/avsetning fond til saldering 12 794 -7 324 -12 706 -12 706 

Renteinntekter bankinnskudd -8 525 -11 175 -12 225 -12 675 

Renter og avdrag eksisterende lån -4 253 -5 516 -30 754 -29 808 

Økning anslag frie inntekter -75 606 -66 623 -55 033 -77 369 

Økt avkastning e-verksfond -3 579 -3 762 -3 762 -3 762 

Økt avkastning aktiv forvaltning -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Økt avsetning til avkastningsfond 500 500 500 500 

Utlånsmargin Startlån -600 -600 -600 -600 

Økt rentekompensasjon Husbanken pga. høyere rentenivå -561 -525 -499 -472 

Utsatt opptrapping av eiendomsskatt med 1 år, jf. 
regnskapssaken 2020 21 400 10 700    

       

Driftskonsekvenser av investeringer      

Renter og avdrag nye investeringer 2 606 18 768 37 727 59 731 

Sum konsekvensjustert ramme -1 506 512 -1 535 454 -1 546 374 -1 546 183 

       

Nye tiltak      

Bruk av disposisjonsfond til utbedring av ventilasjon -500 0 0 0 

Bruk av fond til sanering av oljekjeler -1 400 0 0 0 

     
Endringer tilleggsproposisjon     

Økning frie inntekter -8 094 -7 277 -9 967 -7 531 

       

Forslag ny ramme Finans -1 516 506 -1 542 732 -1 556 341 -1 553 714 

 
Konsekvensjusteringer 

• Egenkapitalinnskudd KLP er beregnet å utgjøre 0,25 % av premiereserven for fellesordningen og 0,55 % av 
lønnsgrunnlag for sykepleierordningen. 

• Tilbakeføring av saldering HP 2021-2024. 

• Renter bankinnskudd er beregnet med gjennomsnittlig 750 mill. innskudd og betingelser i 
hovedbankavtale. Renter er justert for forventet renteutvikling i planperioden. 

• Renter og avdrag er justert ut ifra forventet låneportefølje 31.12.2021. 

• Frie inntekter er oppjustert basert på KS-prognosemodell og forventet befolkningsvekst (se kapittel 2.1). 

• Forventet avkastning fra e-verksfondet er oppjustert til 8 mill. årlig. Dette tilsvarer en nominell avkastning 
på i overkant av 4 %. 

• Under gitte markedsforhold kan kommunen oppnå gevinster på derivater og fastrenteavtaler knyttet til 
låneporteføljen. 

• Årlig avsetning til avkastningsfond er økt til 3,5 mill. årlig. Dette tilsvarer ca. 2 % av e-verksfondet. 

• For startlånene budsjetteres det med en utlånsmargin på ca. 0,25 %. 

• Rentekompensasjon er justert i henhold til forventet renteutvikling. 

• Opptrapping av eiendomsskatt utsettes med ett år, jf. kommunestyrets vedtak 22.6.2021, PS 21/84. Dette 
inkluderer utsatt innføring av bunnfradrag. Dersom utsettelsen skal opprettholdes, må kommunestyret 
gjenta vedtaket i årsbudsjettsaken for 2022. Utsatt opptrapping er lagt inn basert på forutsetning fra 
kommunestyret, se kapittel 4.2. 
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Driftskonsekvenser investeringer 

• Renter og avdrag er justert med investeringsforslag 2022-2025. 
 
Nye tiltak 

• Bruk av disposisjonsfond til tidligere vedtatt utbedring av ventilasjon og sanering av oljekjeler. 
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6 Investeringsprogrammet i planperioden 

 Prosjekt Ramme Tidsforskyvning  
Bevilgning 

2022 
Budsjett 2022 inkl. 

tidsforskyvn. 2023 2024 2025 
Totalt bevilget 

tom 2025 

 Egenkapitaltilskudd          

1 Egenkapitaltilskudd RU  3 217 3 217 3 217 3 217 3 217 Ikke aktuelt 

           

 Skole          

2 Bønsmoen skole solskjerming FR  900 900    900 

3 Bønsmoen skole utvidelse til fire parallell FR  6 750 6 750 38 000 130 000 60 000 235 000 

3 Bønsmoen skole utvidelse til fire parallell, inventar FR       12 000 12 000 

4 Dal skole kiss & ride og parkeringsplass FR  1 000 1 000 3 000   4 000 

5 Dal ungdomsskole, planlegging og kartlegging av tomt FR  1 000 1 000    1 400 

6 Eidsvoll Verk skole - to parallell OR -8 000 19 300 11 300    36 300 

6 Eidsvoll Verk skole - to parallell, inventar OR 500 1 000 1 500    1 500 

7 Feiring skole solskjerming og vinduer FR     5 000   5 000 

8 Feiring skole ventilasjon OR 500  500    4 300 

9 Inventar paviljonger FR  3 000 3 000 500   3 500 

10 Lekeapparater skole RU 500  500 500 500 500 Ikke aktuelt 

11 Råholt barneskole tre-parallell OR 15 000 78 500 93 500    242 100 

11 Råholt barneskole tre-parallell, utstyr og inventar OR -150 12 000 11 850 2 000   14 000 

12 Råholt barneskole tre-parallell, byggetrinn 2 (rehabilitering) FR  19 000 19 000 40 000   59 000 

13 Råholt barneskole skytehall OR  4 200 4 200    4 200 

14 
Råholt ungdomsskole ombygging til skolekjøkken og 
naturfagrom FR  2 000 2 000    2 000 

14 
Råholt ungdomsskole ombygging til skolekjøkken og 
naturfagrom, inventar FR  1 000 1 000    1 000 

15 Vilberg barneskole (Tynsåk) OR -7 000 46 900 39 900 255 000 109 878 40 000 470 000 

15 Vilberg barneskole (Tynsåk), utstyr og inventar FR  500 500 10 000 8 000  18 500 

  Totalt Skole   1 350 197 050 198 400 354 000 248 378 112 500   
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 Prosjekt Ramme Tidsforskyvning  
Bevilgning 

2022 
Budsjett 2022 inkl. 

tidsforskyvn. 2023 2024 2025 
Totalt bevilget 

tom 2025 

 Barnehage          

16 Ankertunet barnehage utvidelse (4 nye avdelinger) FR     3 800 4 000 25 000 33 000 

16 Ankertunet barnehage utvidelse (4 nye avdelinger), inventar FR       1 500 1 500 

17 Brensmork barnehage (6 avdelinger) FR  2 000 2 000 40 000 62 000  105 000 

18 Langset barnehage (4 nye avdelinger) FR 3 000 10 000 13 000 30 000 10 000  55 000 

18 Langset barnehage (4 nye avdelinger), inventar FR     1 500 1 500  3 000 

19 Lekeapparater barnehager RU  500 500 500 500 500 Ikke aktuelt 

20 Vilberg barnehage utvidelse (6 nye avdelinger) FR 1 000 40 000 41 000 35 500   80 000 

20 Vilberg barnehage utvidelse (6 nye avdelinger), inventar FR  1 000 1 000 3 000   4 000 

  Totalt Barnehage   4 000 53 500 57 500 114 300 78 000 27 000   

           

 Boliger          

21 Bolig til vanskeligstilte RU 6 000 4 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Ikke aktuelt 

22 Dal omsorgsboliger OR  19 450 19 450 6 000   46 450 

22 Dal omsorgsboliger, inventar OR  1 000 1 000    1 000 

23 Dalsliene carport OR  1 000 1 000    1 000 

24 Dalsliene utebod OR  350 350    350 

25 Elstadbekken hardbruksbolig FR 3 200 500 3 700 500   4 500 

26 Feiring omsorgsboliger OR 1 000  1 000    38 000 

27 Frankens carport OR  350 350    350 

28 Nedre Vilbergveg utvidelse omsorgsboliger FR  1 000 1 000 9 000   10 000 

28 Nedre Vilbergveg utvidelse omsorgsboliger, inventar FR     300   300 

29 Sundet dagsenter og omsorgsboliger FR 2 000 80 000 82 000 152 000 65 000  310 000 

29 Sundet dagsenter og omsorgsboliger, inventar FR     3 000 3 000  6 000 

  Totalt Boliger   12 200 107 650 119 850 180 800 78 000 10 000   

           

 Helse og omsorg          

30 Brensmork carport hjemmetjenesten med ladere for el-bil FR  1 000 1 000  3 000 2 500 6 500 

31 Brensmork hjelpemiddelsentral, lager, kontor, verkstedhall FR 500 -500    2 000 1 000 3 000 
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 Prosjekt Ramme Tidsforskyvning  
Bevilgning 

2022 
Budsjett 2022 inkl. 

tidsforskyvn. 2023 2024 2025 
Totalt bevilget 

tom 2025 

31 Brensmork hjelpemiddellager/hall, inventar og utstyr FR       1 500 1 500 

32 Brensmork ombygging til helsetjenester. Byggetrinn 2 FR      5 000 7 500 13 000 

32 Brensmork ombygging til helsetjenester. Byggetrinn 2, inventar FR       1 200 1 200 

33 Brensmork vaskerom for hjelpemiddeltjenesten FR  400 400    400 

34 Eidsvoll helse og omsorgssenter digitalt tilsyn OR 4 450  4 450    4 450 

35 Eidsvoll helse- og omsorgssenter infotavler OR 200  200    200 

36 Fagerhøy avlastning utvidelse FR     2 000 18 000  20 000 

37 Prestegårdstunet utvidelse BOA FR -4 000 26 650 22 650    42 850 

37 Prestegårdstunet utvidelse BOA, inventar FR  1 400 1 400    2 000 

38 Solsiden rampe og snøfanger FR  250 250    250 

39 Vilberg helsetun belysning ved personalinngang OR  500 500    500 

40 Vilberg helsetun brannsentral FR  750 750    750 

41 Vilberg helsetun nye heiser FR     3 000   3 000 

42 Vilberg helsetun rehab/treningsrom, inventar OR 150  150    150 

43 Vilberg helsetun skilting FR 500  500    500 

44 Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2 OR 5 000 5 000 10 000    102 000 

44 Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2, inventar JT 400  400    3 400 

45 Vilberg helsetun. Utvidelse nødstrøm FR 3 600  3 600    4 300 

  Totalt Helse og omsorg   10 800 35 450 46 250 5 000 28 000 13 700   

           

 Eiendom          

46 "Nye" Søndre Samfund  1 900  1 900    2 500 

47 Eidsvoll brannstasjon kasernering garderobe FR  1 500 1 500    1 500 

48 Eidsvoll helsestasjon to nye kontorer FR  1 500 1 500    1 500 

49 HMS tiltak offentlige bygg RU  600 600 600 600 600 Ikke aktuelt 

50 Maskiner og utstyr fdv RU 100 800 900 800 800 800 Ikke aktuelt 

51 Myhrer /E-verksbygget nytt inneklima-anlegg FR     2 500   2 500 

52 Myhrer, rus og psykiatri, mottak og alarm FR  700 700    700 

53 NAV inventar til ombygd kontor OR  900 900    900 
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 Prosjekt Ramme Tidsforskyvning  
Bevilgning 

2022 
Budsjett 2022 inkl. 

tidsforskyvn. 2023 2024 2025 
Totalt bevilget 

tom 2025 

54 Panorama kulturhus ny ventilasjon FR     4 000   4 000 

55 Rådhuset, nye kontorer ved Familiens hus OR 100  100    2 500 

56 Rådhuset, ombygging av kontorer Kommunal forvaltning OR  3 000 3 000    3 000 

57 Råholthallen toaletter, planlegging FR     250   250 

58 Sentralt driftsovervåkningsanlegg RU  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Ikke aktuelt 

59 Sundet offentlig toalettanlegg FR 2 700 2 000 4 700    5 000 

60 Etterarbeider og reklamasjoner RU  1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Ikke aktuelt 

  Totalt Eiendom   4 800 13 500 18 300 10 650 3 900 3 900   

           

 Kultur          

61 Panorama kulturhus kinosystem OR  1 200 1 200    1 200 

62 Panorama kulturhus scene OR  900 900    900 

  Totalt Kultur     2 100 2 100         

           

 Kirker og gravplasser          

63 Eidsvoll gravplass multimaskin OR       500 500 

63 Feiring gravplass gravemaskin OR      400  400 

63 Feiring kirke syningsrom og krypkjeller OR     500   500 

63 Langset gravplass minigraver OR     400   400 

63 Langset gravplass multimaskin OR  450 450    450 

63 Langset, utvidelse av gravplasser OR  3 500 3 500 3 500   8 000 

63 Råholt gravplass navnet minnelund OR 400  400    400 

63 Råholt utvidelse av gravplass OR  1 000 1 000  30 000  31 000 

64 Varebil OR       400 400 

  Totalt Kirker og gravplasser   400 4 950 5 350 4 400 30 400 900   

           

 Dammer og naturforvaltning          

65 Dam Fløyta FR      500 6 000 6 500 

66 Dam Nedre Holsjø FR  1 000 1 000 11 000 2 000  14 000 
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 Prosjekt Ramme Tidsforskyvning  
Bevilgning 

2022 
Budsjett 2022 inkl. 

tidsforskyvn. 2023 2024 2025 
Totalt bevilget 

tom 2025 

67 Dam Netsjøen FR       1 000 1 000 

68 Dam Nord-Fløyta FR     1 000 10 000 2 000 13 000 

  Totalt Dammer og naturforvaltning     1 000 1 000 12 000 12 500 9 000   

           

 Samferdsel og infrastruktur          

69 Biler og maskiner veg - mannskapsbiler RU  500 500 1 000 300 1 000 Ikke aktuelt 

69 Biler og maskiner veg - lastebil FR  1 500 1 500    1 500 

69 Biler og maskiner veg - utskifting truck lager/verksted FR      300  300 

69 Biler og maskiner veg - vegvedlikeholdsutstyr FR  500 500 500   1 000 

70 Gressklippere FR      600  600 

71 Gullverksvegen bru FR 2 750  2 750    3 000 

72 Ramme for trafikksikkerhet RU 3 000  3 000 5 000 5 000 5 000 Ikke aktuelt 

73 Holslia utbedring av veg etter ras FR  2 000 2 000    3 000 

74 Rehabilitering Engelivegen FR      800  800 

74 Rehabilitering Gruehagan OR  1 500 1 500    1 500 

74 Rehabilitering Kroken/Haugvegen FR       2 700 2 700 

74 Rehabilitering Martin Johansens veg FR      2 500 2 500 5 000 

74 Rehabilitering Nedre Grindaveg FR      1 000  1 000 

74 Rehabilitering Statsrådvegen OR 1 450  1 450    1 600 

74 Rehabilitering Årnesvegen FR     1 200   1 200 

75 Veglys nordbygda oppgradering FR     1 500 1 500  3 000 

  Samferdsel og infrastruktur   7 200 6 000 13 200 9 200 12 000 11 200   

           

 Selvkost          

76 Biler og maskiner avløp kombibil FR       5 000 5 000 

76 Biler og maskiner vann - mannskapsbiler FR       800 800 

77 Bårlidalen renseanlegg automatisering slambehandling FR      7 500  7 500 

78 Bårlidalen- renseanlegg økning slamlagerkapasitet FR     2 500   2 500 

79 Etablering målekummer vann FR  1 000 1 000 1 000   2 000 
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 Prosjekt Ramme Tidsforskyvning  
Bevilgning 

2022 
Budsjett 2022 inkl. 

tidsforskyvn. 2023 2024 2025 
Totalt bevilget 

tom 2025 

80 Feiring renseanlegg (RA) FR 4 400  4 400 27 000   33 000 

81 Høydebasseng midtbygda FR      10 000 15 000 25 000 

82 Nyanlegg saneringsplan avløp RU      10 000 20 000 Ikke aktuelt 

83 Nyanlegg avløp Kastellet FR 2 000  2 000    2 800 

83 Nyanlegg avløp Tunneltoppen FR 4 500  4 500    9 000 

84 
Rehabiliteringsplan avløpsnett 1,5 % utskiftingstakt jf. 
statsforvalteren RU 12 750 6 000 18 750 23 000 43 000 29 000 Ikke aktuelt 

85 Rehabiliteringer avløpsledninger Statsrådvegen OR 4 500  4 500    12 000 

86 Pumpestasjon Andelva FR       4 000 4 000 

87 Pumpestasjoner Bøn FR     5 000 10 000  15 000 

88 Pumpestasjon Dønnum FR       4 000 4 000 

89 Pumpestasjon Nessa FR      4 000  4 000 

90 Pumpestasjon Ormlia FR  6 000 6 000    6 000 

91 Pumpestasjon Vegamot FR       18 000 18 000 

92 Rehabilitering vannledninger Bårlidalsvegen FR 7 000  7 000    8 000 

92 Rehabilitering vannledninger Finstad FR 19 000  19 000    19 500 

92 Rehabilitering vannledninger Kastellet FR 2 000  2 000    2 400 

92 Rehabilitering vannledninger Statsrådvegen FR 1 500  1 500    3 000 

92 Rehabilitering vannledninger Tunneltoppen FR 3 600  3 600    8 100 

92 Rehabilitering vannledning Østsiden (Minnesund-Elstadlia) JT 1 700  1 700    47 300 

93 
Rehabiliteringsplan vannledningsnett, 2% utskiftingstakt jf. 
mattilsynet RU 700 32 000 32 700 30 000 67 000 56 000 Ikke aktuelt 

94 Rehabilitering vannledning og reduksjonskum Minneåsen FR 4 000  4 000    5 000 

95 Styri trykkøkningsstasjon FR       6 000 6 000 

96 Tisjøen dam FR 9 500  9 500    10 000 

97 Tisjøen Vba fullrensing OR  31 300 31 300    93 500 

97 Tisjøen Vba fullrensing, inventar FR  1 000 1 000    1 000 

98 Objektsikring kritisk infrastruktur FR 1 200  1 200    1 200 

99 Sundet tømmeanlegg for båtseptik FR  2 000 2 000    2 000 

100 Utstyr oppmåling RU     250  250 Ikke aktuelt 

  Totalt Selvkost   78 350 79 300 157 650 88 750 151 500 158 050   



Side 78    
Kommunedirektørens grunnlagsdokument 

 

 

 

 Prosjekt Ramme Tidsforskyvning  
Bevilgning 

2022 
Budsjett 2022 inkl. 

tidsforskyvn. 2023 2024 2025 
Totalt bevilget 

tom 2025 

 Sentraladministrasjonen          

101 Startlån   60 000 60 000 60 000 60 000 60 000  

101 Startlån avdrag formidlingslån   7 500 7 500 7 500 7 500 7 500  

  Totalt Sentraladministrasjonen     67 500 67 500 67 500 67 500 67 500   

           

  Totalt investeringsutgifter inkl. formidlingslån   119 100 571 217 690 317 849 817 713 395 416 967   

           

 Finansiering          

101 Startlån   -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000  

101 Mottatte avdrag startlån   -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500  

102 Egenkapitalinnskudd KLP   -3 217 -3 217 -3 217 -3 217 -3 217  

103 Salg av eiendom   -85 000 -85 000 -20 000 -20 000 -20 000  

104 Salg av skogsteiger   -1 000 -1 000 -1 000    

105 Spillemidler Råholt barneskole tre-parallell      -11 950    

105 Spillemidler Vilberg barneskole       -10 750 -900  

105 Spillemidler Vilberg ungdomsskole   -600 -600     

106 Husbanktilskudd Dal omsorgsboliger      -9 240    

106 Husbanktilskudd Feiring omsorgsboliger  -11 320  -11 320     

106 Husbanktilskudd Sundet dagsenter og omsorgsboliger       -73 920   

107 Momskompensasjon investeringer  -11 770 -83 250 -95 020 -137 240 -92 156 -37 510  

108 Bruk av lån  -96 010 -330 650 -426 660 -599 670 -445 852 -287 840  

  Totalt Finansiering   -119 100 -571 217 -690 317 -849 817 -713 395 -416 967   

 

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 
1 Egenkapitaltilskudd 

 Egenkapitalinnskudd KLP beregnes utfra størrelse på premiereserve. 

Skole 

2 Bønsmoen skole solskjerming 

Klasserom, fasade mot sørvest, mot Bønsmoen barnehage har solskjerming fra byggeår.  
 
Foreløpig ramme er 0,9 mill. 

3 Bønsmoen skole utvidelse til fire parallell 

Ved budsjettbehandlingen for 2021-2024, PS 20/111 ble utvidelse av skolen skjøvet to år fram i tid. Etter 
innspill fra skolestrukturutvalget vedtok kommunestyret i PS 21/105 å endre opptaksområde for 
skolekretsen og utvide Bønsmoen skole fra en to parallell til en fire-parallell skole. Skolen tas i bruk i 
2025 med siste bevilgning i 2025.  
 
Oppstart er ventet i 2022.  
 
Foreløpig ramme økes fra 205 mill. til 235 mill. pga. prisvekst.  
4 Dal skole kiss & ride og parkeringsplass 

Det er behov for å lage en tryggere hente- og leveringssituasjon for elevene på Dal skole. Som følge av 
dette, foreslås å legge om infrastrukturen på parkeringsplass og opparbeide "kiss and ride". Det oppstår 
ofte uheldige situasjoner blant annet som følge av en uoversiktlig infrastruktur hvor mange biler og 
elever er på samme område.  
 
Opparbeidelsen planlegges i 2023 etter en avklaring av lokasjon og evt. reguleringsbehov i 2022. 
 
Foreløpig ramme er 4 mill. 

5 Dal ungdomsskole, planlegging og kartlegging av tomt 

Kommunestyret ber i PS 21/105 blant annet om at «det utredes bygging av ny ungdomsskole på 
Manerud med tilhørende hall. Det bes om at utvikling av området ses i sammenheng med Eidsvoll 1814´s 
planer slik at en får en best mulig utnyttelse av området, samt utrede om det kan være 
sambruksfordeler. Det bes om en sak snarest mulig hvor en ser på plangrep, eventuelt makebytte med 
tilliggende eiendom slik at en ikke forsinker prosessen for de nevnte interessenter i området. Da 
prognosene for elevtall på ungdomstrinnet i sør allerede har økt ber vi om at tomten forberedes for 
dette formålet slik at en snarest mulig og med et mål om innen 2025 å ha på plass en ny ungdomsskole.» 
 
Det er satt av 1 mill. til planlegging i handlingsplanen. Det er tidligere satt av 0,4 mill. til prosjektet 
«Dal/Dal-området ungdomsskole» og disse prosjektene sees i sammenheng, men får nytt navn. 

6 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.  
 
Opprinnelig ramme er økt til 36,3 mill. fra foreløpig ramme på 34 mill. Det er i tillegg avsatt midler til 
inventar i 2021 og 2022 med foreløpig ramme på 1,5 mill.  
7 Feiring skole solskjerming og vinduer 

Prosjektet innebærer at 60 år gamle vinduer skiftes ut og at fasaden oppgraderes til dagens standard for 
u- verdi (energibesparende) samt automatisert solskjerming. 
 
Foreløpig ramme er 5 mill. 
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8 Feiring skole ventilasjon 

Prosjektet omhandler oppgradering av ventilasjonsanlegget ved Feiring skole da skolebygget ikke har 
balansert ventilasjon. Prosjektet er under avslutning, og kun avsluttende arbeider planlegges i 2022. 
 
Opprinnelig ramme er 4,3 mill. 

9 Inventar paviljonger 

Det er i driftsbudsjettet lagt inn midler til leie av paviljonger ved Råholt ungdomsskole (flere 
brakkerigger), dobling av brakkene ved Vilberg skole og utvidelse ved Bønsmoen skole. Inventar som 
stoler, pulter og læringsskjermer og øvrige klasseromsfasiliteter budsjetteres og anses som investering 
da inventaret har en levetid på over 3 år. 
 
Foreløpig ramme er 3,5 mill. 

10 Lekeapparater skole 

Årlig sum til nye lekeapparater. Rullerende prosjekt.   
11 Råholt barneskole tre-parallell inkl. utstyr og inventar 

Oppføringen av tre-parallell skole, med mulighet for utvidelse til fire-parallell iht. befolkningsprognose, 
er igangsatt ved Råholt barneskole.  
 
Prosjektet er i handlingsplanen for 2022-2025 splittet i to byggetrinn. Nybygget/byggetrinn 1 tas i bruk 
høsten 2022 og omfatter nytt skolebygg, flerbrukshall og hoveddelen av arbeidene utenomhus. 
Opprinnelig ramme for byggetrinn 1 er 242,1 mill. inkl. solcelleanlegg, jf. PS 21/11. 
 
Ombygd gammel del/byggetrinn 2 er splittet i eget prosjekt – se nr. 12. 
 
I tillegg kommer skytehall som bygges sammen med byggetrinn 1, men skilt ut som et eget prosjekt i 
denne handlingsplanen – se nr. 13.  
 
Opprinnelig ramme fordelt på byggetrinn 1 og 2 uten skytehall er 301,1 mill. 
 
Budsjett til utstyr og inventar til byggetrinn 1 og 2 er 14 mill. 

12 Råholt barneskole tre-parallell, byggetrinn 2 (rehabilitering) 

Byggetrinn 2 ved Råholt barneskole utgjør ombygging og rehabilitering av gammel del. Dette er trukket 
ut som eget prosjekt og skilt fra nybygget både økonomisk og ift. rapportering. Entreprenør er ikke 
kontrahert.  
Oppstart planlegges høst 2022 og planlegges ferdigstilt høst 2023 sammen med siste del av 
utomhusarbeidene. 
 
Foreløpig ramme er 59 mill. 

13 Råholt barneskole skytehall 

I PS 21/22 besluttet kommunestyret å bygge skytehall ved Råholt barneskole. «Eidsvoll kommune bygger 
hallen ferdig eksklusiv elektroniske skiver, skytebelysning og skyteteknisk ventilasjonsanlegg, jamfør 
alternativ 3 i saksdokumentene. Kostnad for Eidsvoll kommune kr. 4,2 mill. inkl. mva. Eidsvoll Verk 
skytterlag (EVS) søker om spillemidler og disponerer spillemidler for skytehallen.» 
 
Opprinnelig ramme er 4,2 mill. Det er usikkerhet knyttet til om prosjektet vil gi momskompensasjon.   
14 Råholt ungdomsskole ombygging til skolekjøkken og naturfagrom inkl. inventar 

Det er planlagt ombygging av eksisterende lokaler til ny bruk. Tidligere administrasjonslokaler bygges om 
til lokaler for mat og helse. Et annet rom bygges om til naturfagundervisning. 
 
Foreløpig ramme er 2 mill. Inventaret er budsjettert med 1 mill. 
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15 Vilberg barneskole (Tynsåk) inkl. utstyr og inventar 

Regulering av området pågår, og forprosjektering av skolen er igangsatt. Skjønnsbegjæring og søknad om 
forhåndstiltrede er innsendt.  
 
Skolen planlegges ferdig til august i 2024 og bygges som en 3-parallell skole med flerbrukshall. Det 
klargjøres også for en utvidelse til 4-parallell.  
 
I PS 21/105 ber kommunestyret om en utredning på kostnaden ved å bygge ut Vilberg barneskole til en 
fullstendig 4-parallell allerede fra byggestart kontra en utbygging i to byggetrinn. 
 
Kontrakt med entreprenør er undertegnet og prosjektets ramme er endret fra foreløpig ramme på 405 
mill. til opprinnelig ramme på 470 mill., jf. PS 21/102. Foreløpig ramme for inventar er 18,5 mill.  
 Barnehage 

16 Ankertunet barnehage utvidelse (4 nye avdelinger) inkl. inventar 

Utvidelsen av barnehagen innebærer en økning fra fire til åtte avdelinger. I PS 20/111 ble prosjektet 
utsatt i to år slik at ferdigstillelse nå planlegges i 2026. 
 
Foreløpig ramme er 60 mill.  

17 Brensmork barnehage (6 avdelinger) 

Utredning av ny barnehage på Brensmork er en videreføring av prosjektet Barnehage i Ås-
område/Bygdetunet barnehage, jf. PS 20/83 og PS 21/104. Foreløpig er estimatene på barnehagene en 
videreføring av budsjettene for de nevnte barnehagene. Tidsperspektivene er ikke sikre og avhenger 
blant annet av reguleringsprosess, grunnerverv og byggeprosess. Egen saksutredning kommer. 
 
Foreløpig ramme er 105 mill.  
18 Langset barnehage (4 nye avdelinger) inkl. inventar 

Langset barnehage innebærer flytting av kommunal barnehage med fire avdelinger fra Stensby til 
Langset. Forprosjektet og reguleringsarbeider pågår. Prosjektet medfører ikke flere avdelinger. 
 
Foreløpig ramme er 55 mill. med siste bevilgning i 2024. 

19 Lekeapparater barnehager 

Rullerende prosjekt hvor midlene hovedsakelig har blitt benyttet til en eller to barnehager pr. år.  
 
Årlig bevilgning på 0,5 mill. til lekeapparater. 

20 Vilberg barnehage utvidelse (6 nye avdelinger) inkl. inventar 

Eksisterende barnehage på Vilberg får i prosjektet en økning fra fire til ti avdelinger med forventet 
ferdigstillelse i 2023 dersom reguleringsarbeidene holder forventet progresjon.  
 
Foreløpig ramme er 80 mill.   

 Boliger 

21 Bolig til vanskeligstilte 

Prosjektet "Bolig til vanskeligstilte" omhandler midler til å ivareta bosted til vanskeligstilte og er en 
rullerende bevilgning som benyttes til å sikre kommunen en mest mulig hensiktsmessig boligportefølje.   
22 Dal omsorgsboliger inkl. inventar 

Bygging av seks omsorgsleiligheter og døgnbemannet personell base i Dalsliene er igangsatt. Leilighetene 
utformes med stor grad av individuell tilpasning. Prosjektet er berettiget til tilskudd fra Husbanken. 
 
Rammen er økt med 0,5 mill. i samsvar med PS 21/75 som følge av at boligene skal bygges med solceller. 
Opprinnelig ramme er 46,5 mill. med siste bevilgning i 2023.  
23 Dalsliene carport 
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Behov for carport knyttet til omsorgsbolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.   
Carporten planlegges for tre store biler og en traktorgressklipper. 
 
Opprinnelig ramme er 1 mill. 

24 Dalsliene utebod 

Dalsliene har ikke bod for lagring av for eksempel gressklipper, utemøbler og annet utstyr som er felles 
for boenhetene.  Dette fører til unødvendig slitasje/ødeleggelse pga. utendørs lagring.  
   
Opprinnelig ramme er 0,35 mill.       

25 Elstadbekken hardbruksbolig 

En tomannsbolig til erstatning for bolig som tidligere er revet, planlegges på kommunal eid tomt. 
Fremdriften i prosjektet er usikker pga. reguleringsmessige forhold og at eiendommen ligger i LNF-
område. 
 
Foreløpig ramme økes fra 3,5 mill. til 4,5 mill.  

26 Feiring omsorgsboliger 

Feiring omsorgsboliger er ferdigstilt fra kommunens prosjektavdeling sommer 2021. Sluttoppgjør er 
budsjettert i 2022. 
 
Opprinnelig ramme er 38 mill.  

27 Frankens carport 

Ved Frankens er det behov for en carport for å forebygge farlige situasjoner med snø og is og effektiv 
ressursutnyttelse.  
 
Opprinnelig ramme er 0,35 mill.      

28 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 
Husbanktilskudd er foreløpig ikke budsjettert eller søkt.  
 
Foreløpig ramme er 10 mill. Det er i tillegg satt av 0,3 mill. til inventar, en økning fra 0,15 mill. i HP 21-24. 

29 Sundet dagsenter og omsorgsboliger inkl. inventar 

På tomta etter boligene på Vormtun skal 48 omsorgsleiligheter, dagsenter og eldresenter bygges. Det er 
budsjettert med Husbanktilskudd på 74 mill. og momskompensasjon i prosjektet.  
 
Foreløpig ramme er 310 mill. og siste bevilgning er i 2024. Inventarbudsjettet er økt fra 2 mill. til 6 mill.  

Helse og omsorg 

30 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 sørsiden av bygget. I kalkylene ligger trafo slik at det 
tilrettelegges for å lade el-biler. I HP 2021-2024 ble prosjektet skjøvet til 2024 i påvente av avklaring og 
flytting av barnehagen på Brensmork til ny lokasjon.  
 
1 mill. er nå flyttet fram til 2022 for tilrettelegging slik at hjemmetjenesten kan bytte til flere el-biler ved 
inngåelse av nye leasingavtaler.  
 
Foreløpig ramme er 6,5 mill.  
31 Brensmork hjelpemiddellager/hall, kontor og verkstedhall inkl. inventar og utstyr 
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Hall til lagring/oppbevaring, reparasjon/montering, parkering og vasking av hjelpemidler hos 
hjelpemiddeltjenesten. I prosjektet skal det etableres arbeidsstasjoner til fire personer tilknyttet 
hjelpemiddeltjenesten, inkludert nødvendig inventar. 
 
Foreløpig ramme er 3 mill. Inventarbudsjettet er 1,5 mill.  

32 Brensmork ombygging til helsetjenester. Byggetrinn 2 inkl. inventar 

Prosjektet innbefatter en ombygging av første- og underetasje. Brukere av bygget vil være 
Hjemmebaserte tjenester og Helse- og bistand. Ombyggingen ved Brensmork er delt i flere byggetrinn. 
Byggetrinn 2 avhenger av progresjonen knyttet til framdriften av barnehageprosjektet. 
 
Foreløpig ramme er 13 mill. og siste bevilgning i 2024. Inventar er budsjettert med 1,2 mill. 

33 Brensmork vaskerom for hjelpemiddeltjenesten 

Serviceteknikerne vasker daglig hjelpemidler som kommer inn til kommunalt lager etter bruk i private 
hjem. Det er ofte hjelpemidler med urin- og avføringsrester på. Dette medfører at de ansatte utsettes for 
biologiske farer, mulig MRSA/ESBL og annen smitte. Det brukes sterke kjemiske vaskemidler og steamer 
for å rengjøre disse. Pr. i dag har de ikke egnet vaskerom med godkjent sluk og avtrekk. Det vaskes i dag i 
kjelleren på Brensmork. Vaskerommet benyttes videre etter ombyggingen av Brensmork til 
helsetjeneste.      
        
Foreløpig ramme er 0,4 mill.  

34 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 inn på 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). Prosjektet var planlagt igangsatt 
sommeren 2021. Imidlertid avventes fortsatt ROS- og personkonsekvensanalyse og avklaringer fra 
leverandør. Midlene i 2022 er dermed tidsforskjøvet. 
 
Foreløpig ramme er 4,5 mill.   
35 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.  
 
Midlene er tidsforskjøvet. Opprinnelig ramme er 0,2 mill. 
 
  
36 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 behov. 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. Kommunestyret vedtok i PS 20/111 å skyve 
utvidelse Fagerhøy i to år. 
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Foreløpig ramme er økt fra 17 mill. til 20 mill. Det er foreløpig ikke budsjettert med inventar. 

37 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. I PS 21/24 ble det vedtatt at «Utvidelse av Prestegården BOA bygges med 
solcelleanlegg».  
 
Prosjektet består av flere byggetrinn, det er ikke inngått kontrakt for alle deler, men det er inngått 
kontrakt for servicebygget. Detaljprosjektering pågår. Garasjedelen av prosjektet ble ferdigstilt vår 2021. 
Andre fase er nytt servicebygg. 
 
Foreløpig ramme er 42,9 mill. og inkluderer solcelleanlegg. Inventarbudsjettet er 2 mill.    
38 Solsiden rampe og snøfanger 

Det er krav til universell utforming ved Solsiden aktivitetssenter. Rullestolrampen inn til bygget er ikke 
utformet etter forskrift. Den er for bratt og svingene er for skarpe og den er for smal og har også skapt 
problemer for ambulansepersonell. Det er også behov for snøfanger på taket for å sikre at snø ikke faller 
på rampen/ brukere av bygget.  
 
Foreløpig ramme er 0,25 mill.        

39 Vilberg helsetun belysning ved personalinngang 

Det mangler belysning langs vegen fra parkeringsplass til personalinngang i underetasjen på Vilberg 
helsetun.  
 
Opprinnelig ramme er 0,5 mill. 

40 Vilberg helsetun brannsentral 

Enhetlig system for brannvarsling på Vilberg helsetun og bosenteret er nødvendig. I dag eksisterer tre 
forskjellige systemer for området som samles til ett system for lettere å ivareta brannsikkerhet.  
     
Foreløpig ramme er 0,75 mill.  

41 Vilberg helsetun nye heiser 

I tidligere handlingsplan har det i driftsbudsjettet vært budsjettert med å skifte ut dørene ved to heiser 
ved Vilberg helsetun for å ivareta kravene til sikker vare- og pasienttransport. Utfra et miljø og 
energiperspektiv, samt heismaskinens alder, er det nå vurdert at en utskifting av heisene i sin helhet bør 
gjennomføres. 
 
Foreløpig ramme er 3 mill.   
42 Vilberg helsetun rehab/treningsrom, inventar 

Inventar til treningsrom. Se også beskrivelse under punkt 44. 
 
Opprinnelig ramme er 0,15 mill. 

43 Vilberg helsetun 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. Midlene er tidsforskjøvet fra 2021 og avventer kommunalt 
designprogram og skiltplan. 
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Foreløpig ramme er 0,5 mill.   
44 Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2 inkl. inventar 

16 sengerom ved byggetrinn 2 og overgang til bosenteret er ferdigstilt og tatt i bruk i oktober 2019. 
Budsjettet for 2022 er knyttet til sluttoppgjør og ombygging av underetasje, etter flytting av kjøkken.  
Prosjektet «Vilberg helsetun rehab/treningsrom» er slått sammen med dette prosjektet, og øker 
rammen tilsvarende med 5 mill., slik det ble omtalt i økonomisk rapport 2.  
 
Opprinnelig ramme er etter endringen 102 mill. Justert totalramme for inventar er 3,4 mill. etter innbytte 
av utstyr, jf. PS 51/20. 

45 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.  
Budsjettet i 2022 er tidsforskyvet fra 2021. 
 
Foreløpig ramme er 4,3 mill.  

 Eiendom 

46 "Nye" Søndre Samfund 

Det politiske oppnevnte komiteen er avviklet i 2021 og kommunestyret har gitt føring for rom- og 
funksjonsprogram. Administrasjonen fremmer sak til politiske behandling i løpet av 1. kvartal 2022. 
 
Prosjektet har kun planleggingsmidler på 2,5 mill. 

47 Eidsvoll brannstasjon kasernering garderobe 

Det er krav til egen garderobe og kasernering for kvinner ved brannstasjonen i Eidsvoll.  
 
Foreløpig ramme er 1,5 mill. 

48 Eidsvoll helsestasjon to nye kontorer 

Det er behov for utvidelse av antall kontorplasser for Familiens hus. Det planlegges med to nye kontorer i 
tilknytning til helsestasjonen i Sundet.  
 
Foreløpig ramme er 1,5 mill. 

49 HMS tiltak offentlige bygg 

Oppgradering av eksisterende bygg for å tilfredsstille vernerunder/ HMS krav. Det er planlagt prosjekter 
ved formålsbygg, som inkluderer solskjerming og andre HMS relaterte tiltak.  
 
Rullerende prosjekt.  
50 Maskiner og utstyr fdv 

Årlig bevilgning til innkjøp av biler og utstyr for eiendomsavdelingen, blant annet planlegges det med 
innkjøp av el-biler.  
 
Rullerende prosjekt. 

51 Myhrer /E-verksbygget nytt inneklima-anlegg 

Nye kontorer og arbeidsplasser har medført behov for nytt ventilasjonsanlegg. Det etableres reversibel 
varmepumpe for å ivareta miljø og energikrav, samt sikre akseptabelt inneklima gjennom 
sommerhalvåret.  
 
Foreløpig ramme er 2,5 mill.         

52 Myhrer, rus og psykiatri, mottak og alarm 
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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 er 0,7 mill. 

53 NAV inventar til ombygd kontor 

NAV viderefører leieforholdet i eksisterende lokaler etter anbudskonkurranse, men disse må renoveres i 
henhold til ny leieavtale som ble underskrevet sommeren 2021.  
 
Nye lokaler vil være basert på konseptet ABW (aktivitetsbasert arbeidsplass), noe som betyr at mye av 
inventaret må byttes ut. Lokalene er planlagt ferdigstilt i desember 2022. Det vil være 
investeringskostnader i innflyttingsåret på inventar og utstyr på ca. 40.000 kroner pr. ansatt, fordelt på 
stat og kommune. Bemanningen er antatt å øke fra dagens 45 til 55.   
 
Opprinnelig ramme (kommunens andel) er 0,9 mill.       

54 Panorama kulturhus ny ventilasjon 

Eksisterende ventilasjonsanlegg ved Panorama kino er utdatert og må skiftes ut. Det legges inn nye 
funksjoner med reversibel varmepumpe og sentral driftsovervåking for å ivareta energi- og miljøkrav. 
 
Foreløpig ramme er 4 mill.  

55 Rådhuset, nye kontorer ved Familiens hus 

Prosjektet innebærer ombygging i første etasje, og har kun tidsforskjøvede midler til 2022 før prosjektet 
kan ferdigstilles. 
 
Opprinnelig ramme er 2,5 mill. 

56 Rådhuset, ombygging av kontorer Kommunal forvaltning 

Ombygging av eksisterende lokaler til Kommunal forvaltning i andre etasje på Rådhuset for å øke antall 
kontorplasser. En ombygging av ei kontorrekke vil gi fire nye kontorer. Prosjektet er planlagt gjennomført 
i 2022. 
 
Opprinnelig ramme er 3 mill. 

57 Råholthallen toaletter, planlegging 

Råholthallen ble bygget i 1998 som en treningshall. Behovet for at hallen skal kunne benyttes som 
arrangementshall krever tiltak for å møte både publikum og utøvere. Det er så langt etablert en inngang i 
nord med tilgang til tribune. Det er behov for toaletter slik at publikum ikke må gå gjennom hele hallen 
for å benytte toaletter som er tilknyttet garderober for utøvere. Ved tribunen er det etablert en kiosk, 
men denne har behov for vann, og generell tilrettelegging for å imøtekomme krav fra mattilsynet.  
 
Det er kun avsatt midler til planlegging med foreløpig ramme på 0,25 mill.  

58 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. 

59 Sundet offentlig toalettanlegg 
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Sundet offentlig toalettanlegg har ligget i investeringsbudsjettet i handlingsplanen i flere år. I PS 21/89 
ble følgende konkretiserende vedtak fattet: «Etablering av toalettbygning gjennomføres i tråd med skisse 
og vedtatt prosjektramme, med den endring at tømmestasjon for båter etableres nede ved brygga i 
stedet for i toalettbygg. Betalingsløsning for bruk av fasilitetene implementeres. Frigjort «tømmerom» i 
toalettbygg skal kunne disponeres til lagring av utstyr til den del av frivilligheten som arbeider med å 
holde Sundet fint og ryddig. Det skal i tillegg påses at det monteres funksjonell vannkran for eventuell 
sprøyting av skøytebane, vanning av vegetasjon m.v». 
 
Tømmeanlegget for båter er skilt ut som et eget prosjekt, se pkt. 99.  
 
Administrasjonen har vurdert forslaget i etterkant av vedtaket, og funnet at den vedtatte løsningen vil 
kreve en økning i foreløpig ramme fra 3 mill. til 5 mill. Imidlertid er det også innhentet et alternativt 
forslag med en prefabrikkert løsning, hvor det antas at dagens kostnadsramme på 3 mill. vil være 
tilstrekkelig. Disse løsningene ansees begge som gjennomførbare. Alternativene fremmes politisk tidlig i 
2022. Prosjektet er i HP 2022-2025 flyttet fra investeringsområde «Samferdsel og infrastruktur» til 
«Eiendom». 
 
Foreløpig ramme er 5 mill.  

60 Etterarbeider og reklamasjoner 

I stedet for å avsette midler til garantifond for eventuelle reklamasjonssaker pr. prosjekt, er det foreslått 
en fast årlig bevilgning til reklamasjonsperioden for byggeprosjekter.  
 
Bevilgningen skal ikke akkumuleres og vil utgjøre 1 mill. pr. år.  
 
Rullerende prosjekt. 

 Kultur 

61 Panorama kulturhus kinosystem 

Ved en oppgradering av systemet opp til dagens standard vil man kunne legge til rette for å heve Eidsvoll 
kommune sine kinotilbud til egne innbyggere, samt styrke posisjon som kulturkommune. Levetiden på 
digitale kinosystemer er 10 år. I denne perioden har man tilgang på reservedeler og service gjennom 
leverandør. Etter periodens utløp er systemet regnet som utdatert, og man har ikke lenger tilgang på 
servise og reservedeler gjennom opprinnelig leverandør. Panorama sitt digitale system er for lengst 
utdatert, og det er behov for at systemet byttes ut. Ved feil på systemet vil Eidsvoll stå uten et eget 
kinotilbud.  
 
Opprinnelig ramme er 1,2 mill.    

62 Panorama kulturhus scene 

Scenen ved Panorama må oppdateres med nytt trekksystem for scene iht. krav fra krankontrollen og 
tilgjengeligheten til scenene må bedres. Prosjektet inkluderer også rampe 0,5 mill.  
 
Fra 2022 er ikke lenger sceneopptrekks-riggen godkjent etter norsk standard, og Panorama vil ikke lenger 
kunne benyttes til scenearrangement. Frist for godkjent krankontroll er februar 2022. Dagens system er 
manuelt, og må i helhet erstattes etter dagens gjeldende krav. I tillegg er det nødvendig med en 
løfterampe opp til sceneinngang utvendig der det i dag er trapp for enklere innlast av produksjonsutstyr.  
 
Opprinnelig ramme er 0,9 mill.  
 
 
 
 

 Kirker og gravplasser 
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 63 Kirkelig fellesråd har meldt inn investeringsbehov til kirker og gravplasser.  
 
Feiring kirke syningsrom og krypkjeller 
Nåværende bårerom trenger nytt kjøleanlegg og ventilasjon i bårerom. I krypkjeller er det behov for 
foliering for å utbedre fuktproblematikk. 
Opprinnelig ramme er 0,5 mill. 
 
Eidsvoll gravplass multimaskin  
Eksisterende multimaskin planlegges skiftet ut i 2025.  
Opprinnelig ramme er 0,5 mill.  
 
Følgende prosjekter er videreført fra tidligere handlingsplaner: 

• Feiring gravplass gravemaskin budsjetteres i 2024. Opprinnelig ramme er 0,4 mill. 

• Langset gravplass minigraver 2023. Opprinnelig ramme er 0,4 mill. 

• Langset gravplass multimaskin 2022. Opprinnelig ramme er 0,45 mill. 

• Langset, utvidelse av gravplasser. 1 mill. av tilskuddet er utbetalt i 2021. Resterende midler er 
budsjettert utbetalt i 2022 og 2023. Opprinnelig ramme er 8 mill. 

• Råholt gravplass navnet minnelund tidsforskjøvede midler fra 2021 til 2022 (opprinnelig bevilget i 
2020), som følge av pågående reguleringsarbeider. Opprinnelig ramme er 0,4 mill.  

• Råholt utvidelse av gravplass fra 2022. Opprinnelig ramme 31 mill. Gravplassen ved Råholt kirke må 
utvides i planperioden. 

64 Varebil 

Utskifting av varebil i 2025. Opprinnelig ramme er 0,4 mill. 

 Dammer og naturforvaltning 

65 Dam Fløyta 

Dammen har dårlig tilstand og ivaretar ikke dagens krav. Demningen er i umiddelbar nærhet til 
kommunal badeplass. Det er behov for bygging av ny dam, se PS 21/88. 
 
Foreløpig ramme er 6,5 mill. 

66 Dam Nedre Holsjø 

Dammen er av eldre dato og tilfredsstiller ikke gjeldende krav. Det er blant annet avdekket at dammen 
enkelte steder smuldrer opp. Dammen må bygges ny og vurderes som de mest kritiske av dammene og 
er prioritert med bevilgning fra 2022, se PS 21/88. 
 
Foreløpig ramme er 14 mill.  
67 Dam Netsjøen 

Dam anlagt for å sikre tidligere drikkevannskilde, og krisevann. Netsjøen er ikke lenger vannmagasin 
etter at Eidsvoll kommune knyttet seg til Ullensaker vannbehandlingsanlegg i Hurdalssjøen for 
reservevann. Ved tilsyn er det påpekt at dammen ikke tilfredsstiller dagens krav. Dammen må bygges ny 
dersom den skal bestå. Endelig valg av løsning planlegges til politisk behandling i 2022. Første bevilgning 
ligger i 2025. Det vil være behov for ytterligere midler for gjennomføring etter planperioden 2022-2025, 
anslått til totalt 15 mill., se PS 21/88. 
 
Foreløpig ramme er 15 mill.  

68 Dam Nord-Fløyta 

Dam anlagt på steinfylling. NVE bygde nytt flomløp etter flommen i 2013 som ledet til evakuering. 
Overtatt av Eidsvoll kommune i 2016. Tilstanden er dårlig og dammen må bygges ny, se PS 21/88. 
 
Foreløpig ramme er 13 mill.  
Samferdsel og infrastruktur 
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69 Biler og maskiner veg 

Det er i planperioden planlagt flere nødvendige investeringer i biler og maskiner på veg- og 
grøntområdet iht. virksomhetens utskiftingsplan: 
 
Biler og maskiner veg – mannskapsbiler. Utskifting av mannskapsbil iht. virksomhetens utskiftingsplan. 
Rullerende prosjekt. 
Lastebil. Ny lastebil med krok til grøntavdelingen til transport av avfallscontainere, klippere, scootere mv. 
Foreløpig ramme er 1,5 mill. 
Biler og maskiner veg – utskifting truck lager/verksted. Truck for drift av Myhrer. Trucken blir 14 år i 
2024 og må byttes. Det er utfordringer med å få godkjent dagens truck ved årskontroll.  
Foreløpig ramme er 0,3 mill. 
Biler og maskiner veg – vegvedlikeholdsutstyr. Innkjøp av kantklippere og strøapparatet mm.  
Foreløpig ramme er 1 mill.  

70 Gressklippere 

Det planlegges innkjøp av to nye gressklippere.  
 
Foreløpig ramme er 0,6 mill.  

71 Gullverksvegen bru 

Prosjektet er forsinket grunnet mislykket konkurranse. Ny antatt ferdigstillelse for prosjektet er 
sensommeren 2022. Hoveddelen av midlene er forskjøvet fra 2021 til 2022. 
 
Opprinnelig ramme er 3 mill. 

72 Ramme for trafikksikkerhet 

Trafikksikkerhetstiltak i henhold til kommunens trafikksikkerhetsplan, eksempelvis fortau langs 
Bønsdalvegen i 2023 og fortau ved Årnesvegen påfølgende år.  
 
Rullerende prosjekt. 

73 Holslia utbedring av veg etter ras 

Deler av vegen i Holslia har rast ut. Det er behov for stabiliserende tiltak for å hindre ytterligere 
utglidning. Naturlige masser erstattes med drenerende steinmasser for å forbedre stabiliteten.  
Første bevilgning i prosjektet ble avsatt i ØR2 i 2021 med 1 mill. Prosjektomfanget er foreløpig ikke 
avklart, men det estimeres et behov på ytterligere 2 mill. for gjennomføring. 
 
Foreløpig ramme er 3 mill.  
74 Oppgradering av kommunale veger 

I 2022 er bevilgningen spesifisert på konkrete prosjekter under. Arbeidene vil blant annet omfatte 
forsterking av vegenes bære- eller forsterkningslag.  
 
Følgende områder og strekninger ligger som egne underpunkter i handlingsplanen: 
Rehabilitering Engelivegen med foreløpig ramme er 0,8 mill. 
Rehabilitering Gruehagan med opprinnelig ramme er 1,5 mill. 
Rehabilitering Kroken/Haugvegen med foreløpig ramme er 2,7 mill. 
Rehabilitering Martin Johansens veg med foreløpig ramme er 5 mill. 
Rehabilitering Nedre Grindaveg med foreløpig ramme er 1 mill. 
Rehabilitering Statsrådvegen. Midlene er tidsforskjøvet og planlegges gjennomført etter at arbeidene 
med vann og avløp i samme område er ferdigstilt. Foreløpig ramme er 1,6 mill. 
Rehabilitering Årnesvegen med foreløpig ramme er 1,2 mill. 
 
 

75 Veglys nordbygda oppgradering 
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Dette er en videreføring av prosjektet «Ramme for oppgradering av veglys». Sone 5 (nordbygda) 
gjenstår. Prosjektet omfatter etablering av måleskap og oppgradering av armaturer. Prosjektet 
gjennomføres i 2023 -2024.  
 
Foreløpig ramme er 3 mill.          

 Selvkost 

76 Biler og maskiner selvkost     
Iht. virksomhetens utskiftingsplan er det behov for en spyle-/sugebil (kombil) som skiftes ut i 2025 
(avløpsområdet) og fornyelse av mannskapsbiler i 2025 på vannområdet.    
 
Foreløpig ramme er 5 mill. og 0,8 mill.    

77 Bårlidalen renseanlegg automatisering slambehandling 

Prosjektet innebærer automatisering av slamhåndtering ved Bårlidalen miljø- og energianlegg.  
 
Foreløpig ramme er 7,5 mill. 

78 Bårlidalen renseanlegg økning slamlagerkapasitet 

Ombygging av slamlageret for å øke kapasiteten ved anlegget. Prosjektet innebærer også ombygging av 
slamfortykkermaskiner for bedre styring og drift. 
 
Foreløpig ramme er 2,5 mill.  

79 Etablering målekummer vann 

Det er ønskelig å dele vannettet opp i mindre soner slik at man kan innskrenke området for leting av 
lekkasjer. Det skal etableres fire nye målekummer i 2022 og 2023. 
 
Foreløpig ramme er 2 mill.  

80 Feiring renseanlegg (RA) 

Prosjektet innebærer rehabilitering og oppgradering av Feiring renseanlegg for å møte krav fra 
Statsforvalter angående rensing, samt sikre optimal drift av anlegget tilpasset dagens krav til HMS og 
drift/vedlikehold. 
 
Foreløpig ramme er 33 mill. 

81 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 er 25 mill. 

82 Nyanlegg saneringsplan avløp 

Etablering av avløpsledningsanlegg i områder uten offentlig avløp iht. vannforskriften hvor det nå er 
budsjettert med bevilgning de siste to årene av handlingsplanen. 
 
Rullerende prosjekt.  
83 Nyanlegg avløp Kastellet og nyanlegg avløp Tunneltoppen 

Etablering av kommunal avløpsledning i Kastellet og på Tunneltoppen i tråd med tiltaksplan for utvidelse 
av kommunalt avløpsnett. For begge områdene planlegges gjennomføringen som et fellesprosjekt på 
vann- og avløpsområdet. Se også punkt 92. 
 
Foreløpig ramme for Kastellet er 2,8 mill. og for Tunneltoppen 9 mill. De midlene som ligger i 2022 er 
forskjøvet fra 2021. 

84 Rehabiliteringsplan avløpsnett 1,5 % utskiftingstakt jf. statsforvalteren 
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Rehabilitering av avløpsledninger, jf. krav fra statsforvalteren angående utskifting av eksisterende 
avløpsnett.  
 
Rullerende prosjekt. 

85 Rehabiliteringer avløpsledninger Statsrådvegen 

Rehabilitering av avløpsledninger i forbindelse med utskifting av avløpsledning i området, jf. mål om 1,5 
% utskiftingstakt. Området håndterer avløp fra sentrumsnære utbyggingsområder. VA-anlegget 
ferdigstilles omkring årsskiftet 2021/2022, men opprydding vil kunne gjenstå til våren 2022. 
Budsjettmidler er tidsforskjøvet fra 2021. Se også pkt. 92. 
 
Opprinnelig ramme er 12 mill.   
86 Pumpestasjon Andelva 

Pumpestasjon P60 er av eldre dato og fungerer ikke i tråd med dagens og fremtidens behov. Prosjektet 
innebærer bygging av ny pumpestasjon.   
 
Foreløpig ramme er 4 mill.       

87 Pumpestasjoner Bøn 

Utskifting av avløpspumpestasjoner grunnet alder og tilstand. Prosjektet innebærer vurdering av 
samlokalisering av pumpestasjoner for å redusere totalantallet i området.  
 
Foreløpig ramme er 15 mill. 

88 Pumpestasjon Dønnum 

Pumpestasjon P2 er av eldre dato og fungerer ikke i tråd med dagens og fremtidens behov. Prosjektet 
innebærer bygging av ny pumpestasjon. 
 
Foreløpig ramme er 4 mill.  

89 Pumpestasjon Nessa 

Pumpestasjon P1 er av eldre dato og fungerer ikke i tråd med dagens og fremtidens behov. 
Prosjektet innebærer bygging av ny pumpestasjon. 
 
Foreløpig ramme er 4 mill.  

90 Pumpestasjon Ormlia 

Pumpestasjon P61 er av eldre dato og fungerer ikke i tråd med dagens og fremtidens behov. I forbindelse 
med etablering av ny pumpestasjon vil det også være nødvendig å legge om deler av ledningsnettet. 
 
Foreløpig ramme er 6 mill. 

91 Pumpestasjon Vegamot 

Utskifting av avløpspumpestasjoner grunnet alder og tilstand. Det vurderes om det er mulig å 
samlokalisere pumpestasjoner ved nedlegging av de eksisterende pumpestasjonene i Ålborgvegen og 
Vegamotrabben. Prosjektet vil omfatte rehabilitering av tilhørende avløpsledningsnett. 
 
Foreløpig ramme er 18 mill.  
92 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. 
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- 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 vannledninger Bårlidalsvegen 
Ny vannledning skal legges på Bårlidalsvegen av en privat utbygger. Eidsvoll kommune ønsker samtidig å 
omlegge en del av vannledningen som ligger langs Finstadvegen pga. mange lekkasjer og plassering tett 
inntil hus og gjennom private tomter. Vannledning er fra 1958. Midlene er forskjøvet fra 2021 med 7 mill.  
Foreløpig ramme er 8 mill. 
 
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. Midlene er tidsforskjøvede fra 
2021 og planlegger med oppstart andre halvår 2022. 
Foreløpig ramme er 19,5 mill.  
Rehabilitering vannledninger Kastellet 
Omlegging av støpejernvannledning fra 1954 mellom Kastellvegen og Vorma. Prosjektet har 
sammenheng med kloakkeringsprosjekt hvor eiendommer skal kobles til kommunalt avløp. Oppstart 
planlegges vinter 2022. Budsjettmidlene for 2022 er tidsforskjøvet fra 2021. 
Foreløpig ramme er 2,4 mill. 
 
Rehabilitering vannledninger Statsrådvegen 
Prosjektet omfatter både vann og avløp, se pkt. 85. 
Foreløpig ramme er 3 mill.  
Rehabilitering vannledninger Tunneltoppen 
Rehabilitering av vannledning i Tunneltoppen. Prosjektet sees i sammenheng med etablering av 
kommunalt avløpsnett i vegen, se pkt. 83. 
Foreløpig ramme er 8,1 mill. 
 
Rehabilitering vannledning Østsiden (Minnesund-Elstadlia) 
Prosjektet omfatter rehabilitering av vannledningsnettet mellom Langset og Elstadlia. Prosjektet er 
overtatt og anleggsarbeidene er avsluttet, men det er en pågående reklamasjonssak som ikke er avklart.  
Det er tidsforskjøvet 1,7 mill. til 2022. Justert totalramme er 47,3 mill.  
93 Rehabiliteringsplan vannledningsnett, 2% utskiftingstakt jf. mattilsynet 

Mangel på utskifting av ledningsnettet har ført til et investeringsetterslep. Vann og avløpsledninger ligger 
til de lengre ikke har den tiltenkte funksjonen. For å ta igjen det nevnte etterslepet må det være en 
utskiftningstakt på over 1 % av ledningsnettet pr. år. Mattilsynets forventinger til utskiftingstakt i norske 
kommuner er 2 % på vannledningsnettet frem til 2035, med bakgrunn i etterslepet. 
 
Rullerende prosjekt. 

94 Rehabilitering vannledning og reduksjonskum Minneåsen 

Utskifting av 700 meter inntaksledning før Tisjøen vannbehandlingsanlegg og 1 200 meter etter Tisjøen 
vannbehandlingsanlegg planlegges i 2022.  
 
Prosjektets totalkostnad er fremdeles estimert til 25 mill. 20 mill. dekkes via ramme for vannledningsnett 
2 % utskiftingstakt, jf. Mattilsynet. 
 
Foreløpig ramme er redusert fra 25 mill. til 5 mill.  
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95 Styri trykkøkningsstasjon 

Trykkøkningsstasjonen på Styri er av eldre dato og det er behov for å skifte den ut, blant annet for å 
utbedre leveringssikkerhet og å unngå trykkfall. 
 
Foreløpig ramme er 6 mill. 

96 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. Ferdigstillelse planlegges i 2023. Planlegging og prosjektering gjennomføres i 2022. 
 
Foreløpig ramme er 10 mill.  Budsjettmidlene er hovedsakelig tidsforskjøvet fra 2021. 

97 Tisjøen Vba fullrensing inkl. inventar 

Mattilsynet stiller krav om fullrensing av Tisjøen vannbehandlingsanlegg. Tisjøen vannbehandlingsanlegg 
ombygges med nytt rensetrinn for å oppnå kravene til Mattilsynet. Reservevann kjøpes i dag fra 
Ullensaker kommune. Iht. PS 21/109 i hovedutvalg for næring, plan og miljø ble dispensasjoner innvilget 
med forutsetninger om endret estetikk i bygget og etterfølgende reguleringsprosess. 
Kostnadskonsekvensen av vedtaket utgjør om lag 3 mill. Prisøkningen i markedet har medført en økt 
kostnad på ca. 2 mill. Totalt sett utgjør dette et økt budsjettbehov på 5 mill. 
 
Opprinnelig ramme er 93,5 mill., en økning fra foreløpig ramme på 88,5 mill.  Ferdigstillelse av prosjektet 
er ventet i 2022. 
 
Inventarbudsjett er tidligere ikke budsjettert. Det er behov for garderober, kontorplasser, IKT utstyr, 
analyseutstyr etc. Foreløpig ramme for inventar er 1 mill.   

98 Objektsikring kritisk infrastruktur 

For å sikre kritisk infrastruktur innen drikkevann er det nødvendig med etablering av gjerder, overvåkning 
og annen skallsikring av objekter. Objektsikring er i startfasen med innhenting av priser og ny inngjerding 
av område rundt Tærud-bassengene og objektsikring av alle produksjonsanleggene med alarm og 
overvåkning. Det blir også hentet inn priser for sikring av trykkøkningsstasjoner.  
 
Foreløpig ramme er 1,2 mill. og budsjettmidlene er tidsforskjøvet til 2022. 

99 Sundet tømmeanlegg for båtseptik 

I PS 21/89 ble bla. følgende vedtak fattet av kommunestyret: 
«Tømmestasjon for båter skal etableres i samarbeid med HUVO for å søke om delfinansiering. Prosjektet 
forventes utover dette å kunne gjennomføres innen eksisterende ramme. Inndekning for eventuell 
endret investeringskostnad skal innarbeides i budsjett og handlingsplan for perioden 2022-2025.» 
 
Foreløpig ramme er 2 mill. 

100 Utstyr oppmåling 

Midler til innkjøp av måle- og beregningsutstyr. 
Rullerende prosjekt. 

Sentraladministrasjonen/Finansiering 

101 Avdrag formidlingslån og startlån 

Rammen for opptak av startlån til videreformidling økes til 60 mill. årlig. Erfaringer fra de siste årene 
viser at det er stor etterspørsel etter slike lån. Ordningen finansieres ved avdrag og renter på 
videreformidling. 

102 Egenkapitalinnskudd KLP 

Egenkapitalinnskuddet KLP kan ikke finansieres med lån og det overføres tilsvarende beløp fra 
driftsregnskapet for å dekke dette.  
103 Salg av eiendom 
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Det er budsjettert med 20 mill. i årlige salgsinntekter, jf. PS 20/111, som videreføres.  
Videre er det budsjettert med inntekter knyttet til salg av Lundsjordet på 65 mill. i 2022.  
104 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.   
105 Spillemidler 
Det er budsjettert med finansiering i form av spillemidler knyttet til Råholt barneskole (hall og 
flerbruksflater) og til Vilberg barneskole (hall og flerbruksflater). 
 
I tillegg er det budsjettert med tilskudd til nærmiljøanlegg ved skolene både for barne- og 
ungdomstrinnene ved Vilberg.   
106 Husbanktilskudd omsorgsboliger 

Det forventes tilskudd fra Husbanken knyttet til Dal omsorgsboliger, Feiring omsorgsboliger 
(tidsforskjøvet fra 2021) og Sundet dagsenter og omsorgsboliger. I tillegg vil kjøp av boliger kunne gi 
tilskudd fra Husbanken. 

107 Momskompensasjon investeringer 

Merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer vil i sin helhet regnes som inntekter knyttet til 
investeringsprosjekter og budsjetteres i investeringsregnskapet.  
108 Bruk av lån 

Bruk av lån til finansiering av investeringer.  
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7 Klima- og miljø 

Rullering av kommunedelplan «Klima- og energiplan 2011-2020» ble vedtatt av Eidsvoll kommunestyre under 
budsjettbehandlingen i desember 2019 (PS 95/19). Ifølge vedtaket innarbeides et klimabudsjett, som skal vise 
tiltak, ansvarsforhold m.m. Klimabudsjettet skal rulleres årlig, med klimaregnskap, og inngå i kommunens 
øvrige budsjettarbeid, etter modell fra Oslo. 
 
Formålet med rulleringen er å fornye, konkretisere og forbedre innholdet i gjeldende klima- og energiplan. I 
rulleringen skal det utarbeides en handlingsplan som skal bestå av mål, delmål, tiltak/virkemidler og 
ansvarsfordeling. Det foreslås å legge hovedfokus på sektorene areal og transport, jordbruk, kommunal drift, 
informasjon, veiledning og holdninger, forbruk og avfallshåndtering og klimaendringer og klimatilpasning. 
Planarbeidet har vært utsatt, bl.a. på grunn av korona og i påvente av ansettelse av klima- og miljøkoordinator 
i august 2021. Planarbeidet forventes ferdigstilt medio juni 2022 og et klimabudsjett vil først bli innarbeidet i 
handlingsplan 2023-2026. 

 
Arealutviklingen vil ha stor innvirkning på totale klimagassutslipp i Eidsvollsamfunnet. Kommunen har som 
planmyndighet et ansvar for bærekraftig forvaltning. Dette må hensyntas i arealplanlegging og offentlige 
innkjøp, hvor potensialet for reelle utslippskutt er stort. Kompakt by- og tettstedsutvikling med fortetting 
innenfor grønn grense reduserer utbygging av nye områder, og kan således redusere press for utbygging i 
Eidsvolls naturområder og dyrka mark. Kompakt arealutvikling kan samtidig sørge for at transportbehov går 
ned og gir muligheten for at vekst i persontrafikk tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange.  
 
Klimatilpasning vil få økt fokus i årene fremover med mer forventet ekstremvær som styrtregn og flom. 
Risikoen øker således også for løsmasseskred. Store deler av Eidsvoll kommune ligger under marin grense, 
hvor overflateskred i ravinelandskap utgjør den største trusselen. Overvannshåndtering og opprustning for å 
håndtere risiko for flom og skred vil være et viktig arbeid for Eidsvoll kommune i tiden fremover. 
 

7.1 Statusbeskrivelse – klimagassutslipp og energi 

 
Utslipp av klimagasser i Eidsvoll 2009-2019. Kilde: Miljødirektoratet. 

 
Utslippsregnskapet for Eidsvoll kommune omfatter de direkte, fysiske utslippene som skjer innenfor 
kommunens geografiske grense. Indirekte utslipp regnes ikke med. Klimagassene CO2, metan (CH4) og lystgass 
(N2O) er inkludert i regnskapet. Utslippstallene vises med enhet CO2-ekvivalenter (CO2e), som betyr at 
utslippene for hver gass vektes etter gassens globale oppvarmingspotensial (GWP). 
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Direkte utslipp av klimagasser i Eidsvoll kommune viser 94 kilotonn (94 000 tonn) CO2-ekvivalenter i 2019. I 
korte trekk viser de totale utslippene en nedadgående trend 2009-2017 med en liten økning påfølgende år. 
Det er usikkert hvordan korona har påvirket Eidsvoll kommunes klimagassutslipp i 2020-2021, men nasjonale 
tall viser at utslippene er redusert i 2020, blant annet nedgang i bil- og flytrafikk (SSB). Noe industri er 
lokalisert i Eidsvoll, dette dreier seg om en del mindre anlegg som ikke er rapporteringspliktige, som dermed 
ikke fanges opp i regnskapet. 
 
Veitrafikk 
Veitrafikk står for nesten 70 % av de totale direkte utslippene. I sektoren stammer en del av de totale 
utslippene fra gjennomkjøring via hovedveinettet. Ca. 52 % (2016) av all trafikk innenfor kommunegrensen er 
registrert med opphav utenfor kommunegrensen. Personbil dominerer veitrafikken med to tredeler av all 
trafikk, tunge kjøretøy og varebil følger med ca. 20 % og 10 % respektivt av totalen. Veitrafikken viser en 
nedadgående trend i totale klimagassutslipp, og i 2019 var de totale utslippene i sektoren redusert med 14 % 
siden 2009. De største utslippskuttene kommer fra personbil og varebil med nasjonal transportstrategi, 
herunder elbilpolitikk, som gir utslag i statistikken. 
 
Jordbruk 
Jordbruk står for omtrent 15 % av de totale direkte utslippene. I sektoren stammer den største delen (57 %) av 
de direkte utslippene fra fordøyelsesprosesser fra husdyr (CH4). Utslipp fra jordbruksarealer (N2O) er nest 
største utslippskilde (22 %) og deretter følger utslipp fra gjødselhåndtering (både CH4 og N2O). Jordbruket viser 
en konstant trend i utslipp totalt sett. Befolkningsvekst og fokus på matproduksjon vil bidra til å holde trenden 
konstant medregnet utslippskutt. 
 
Annen mobil forbrenning 
Annen mobil forbrenning er en variabel utslippskilde med siste måling på 13 % av de totale direkte utslippene 
(2019). Sektoren består blant annet av snøscooter, traktor, anleggsmaskin og andre dieseldrevne 
motorredskaper. Sektoren har stått for utslipp som varierer fra 4 til 18 % i det totale utslippsbildet for Eidsvoll 
siden 2009. Det er uvisst hvordan korona har påvirket sektoren med tanke på utslipp. Stor usikkerhet er 
knyttet til utvikling av utslipp for denne sektoren. 
 
Oppvarming 
Oppvarming står for 1-2 % av de totale direkte utslippene. Oppvarming med fossil olje har tidligere stått for en 
betydelig del av utslippet i sektoren, men med forbud mot oljefyr innført i 2020 har utslippskilden sunket til 
null. Oppvarming med bioenergi og gass er konstante utslippskilder og har stått for en liten del av 
utslippskildene. Strømforbruk i husholdninger og fritidsboliger til oppvarmingsbehov viser en stor økning fra 
155 MWh til 192 MWh i 2019. Fysisk levert strøm i Norge har et lavt klimafotavtrykk med beregnet CO2-faktor 
på 17 g CO2e/kWh (2019), også når man tar hensyn til utveksling av strøm med naboland. Fremtidig 
oppvarmingsbehov vil kunne øke med prognosert befolkningsvekst. 
 
Avfall og avløp 
Avfall og avløp står for rundt 1 % av de totale direkte utslippene. Avløp står for det største utslippet (både CH4 

og N2O) og har økt noe siden 2009. Biologisk behandling av avfall som kilde ble regnskapsført i 
Miljødirektoratets utslippsregnskap fra 2015 og har vært konstant, men står for omtrent halvparten av 
utslippene sammenlignet avløp. Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) er ansvarlig renovasjonsselskap i 
Eidsvoll kommune, men har adresse i Ullensaker kommune. Utslipp fra avfallssektor er dermed ikke 
medregnet i Eidsvolls totale direkte klimagassregnskap. 
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Utslipp av klimagasser og opptak fra skog og arealbruk i Eidsvoll 2010-2015. Kilde: Miljødirektoratet/Nibio. 

 
Skog og arealbrukssektor 
Sektoren består av skog, dyrket mark, beite, vann og myr, utbygd areal og annen utmark. Nettoopptak i den 
totale sektoren (Eidsvoll) har økt siden 2010 med siste måling i 2015 med ett totalt opptak på 120 kilotonn 
CO2-ekvivalenter. Utslipp i 2015 har opphav fra utbygd areal med 8000 tonn CO2-ekvivalenter. Nasjonale 
framskrivinger viser nedadgående trend i årlige nasjonale nettoopptak fra sektoren mot 2050. Dette skyldes 
en kombinasjon av økende andel gammel skog (ikke-produktiv fase) og lavere investeringer i skogkultur de 
siste tiårene. Noen få skogtiltak gir effekt innen 2030, mens de fleste tiltakene vil ha full effekt først på lang 
sikt. Arealbruksendringer som nedbygging av skog og myr til andre formål, fører til store årlige utslipp. 
 
Indirekte utslipp 
Indirekte utslipp regnes som forbruk av varer og tjenester hvor utslippsopphav er utenfor kommunegrensen. 
Disse indirekte utslippene regnes ikke inn under Miljødirektoratets klimaregnskap for kommuner. Dette er en 
betydelig utslippskilde i de fleste kommuner. 
 

7.2 Klimabudsjett 

Gjennom et klimabudsjett får Eidsvoll et verktøy for å styre mot utslippsmål med politisk forankring. Et 
klimabudsjett vil sikre at Eidsvoll kommune iverksetter og finansierer tiltak for å redusere utslippene. Ansvar 
for oppfølging av tiltakene skal fordeles utover virksomhetene og skal være tydelig definert. Resultater og 
framdrift opp mot målene for utslippsreduksjoner sikres gjennom regelmessig rapportering og oppfølging. 
Klimabudsjettet skal vise om tiltakene som er vedtatt er tilstrekkelige for å nå målet, eller om det er behov for 
styrket innsats. 
 
Virksomhetene har fra 2022 innarbeidet klima- og miljømål i sine måltavler, dette vil virke som 
kunnskapsgrunnlag for klimabudsjett i neste års handlingsplan. Administrasjon vil fremme mål til politisk 
behandling slik at utslippsmål og klimabudsjett forankres politisk. Klimabudsjettprosessen vil innebære at 
utslippsmål og mulige målbare tiltak for å nå disse målene må opp til politisk behandling før integrering i neste 
års økonomibudsjett og handlingsplan. 
 

7.3 FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å sikre sosial rettferdighet, god helse og stanse tap av 
naturmangfold og klimaendring. Det blir lagt avgjørende vekt på å se miljø, økonomi og sosial utvikling i 
sammenheng. Regjeringen har bestemt at bærekraftsmålene utgjør det politiske hovedsporet for å ta tak i vår 
tids største nasjonale og globale utfordringer. Målene skal være en del av grunnlaget for all samfunns- og 
arealplanlegging. 

Arbeidet for en bærekraftig utvikling har sammensatte og komplekse utfordringer. 
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Vedlegg  

8 Tallbudsjett  

8.1 Økonomisk oversikt drift 

 

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2020

Regulert 

budsjett 2021

Økonomiplan 

2022

Økonomiplan 

2023

Økonomiplan 

2024

Økonomiplan 

2025

Driftsinntekter

1. Rammetilskudd -785 846 -803 695 -827 591 -845 809 -859 066 -869 786

2. Inntekts- og formuesskatt -638 026 -725 500 -749 509 -759 491 -770 334 -779 514

3. Eiendomsskatt -19 586 -40 000 -40 000 -61 450 -72 150 -72 150

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

5. Andre overføringer og tilskudd fra staten -37 176 -19 016 -18 633 -19 700 -20 922 -20 895

6. Overføringer og tilskudd fra andre -193 159 -161 627 -116 489 -116 792 -116 039 -116 192

7. Brukerbetalinger -62 481 -67 432 -70 205 -69 566 -69 566 -69 566

8. Salgs- og leieinntekter -186 160 -181 785 -193 371 -199 318 -205 289 -207 341

9. Sum driftsinntekter -1 922 864 -1 999 406 -2 016 149 -2 072 477 -2 113 716 -2 135 794

Driftsutgifter

10. Lønnsutgifter 923 395 996 826 1 015 666 1 025 324 1 024 940 1 028 018

11. Sosiale utgifter 222 004 243 619 255 442 256 628 256 619 256 657

12. Kjøp av varer og tjenester 557 772 575 820 568 229 600 366 616 833 628 643

13. Overføringer og tilskudd til andre 109 853 116 837 97 385 95 100 87 811 87 964

14. Avskrivninger 90 106 98 945 109 110 122 884 135 339 164 130

15. Sum driftsutgifter 1 903 130 2 032 048 2 045 832 2 100 302 2 121 542 2 165 412

16. Brutto driftsresultat -19 734 32 642 29 683 27 825 7 826 29 618

Finansinntekter/Finansutgiter

17. Renteinntekter -14 396 -12 600 -19 675 -23 200 -24 775 -25 225

18. Utbytter -99 0 0 0 0 0

19. Gevinster og tap på finansielle 

omløpsmidler -17 605 -31 381 -13 000 -13 000 -13 000 -13 000

20. Renteutgifter 35 446 29 646 43 635 61 081 74 062 81 070

21. Avdrag på lån 79 207 90 043 87 575 95 116 104 855 120 796

22. Netto finansutgifter 82 552 75 707 98 535 119 997 141 142 163 641

23. Motpost avskrivninger -90 106 -98 945 -109 110 -122 884 -135 339 -164 130

24. Netto driftsresultat -27 287 9 404 19 107 24 938 13 630 29 129

25. Overføring til investering 3 988 5 277 3 217 3 217 3 217 3 217

26. Netto avsetninger til eller bruk av bundne 

driftsfond 26 647 273 -8 918 -15 919 -16 731 -24 245

27. Netto avsetninger til eller bruk av 

disposisjonsfond 21 526 -14 955 2 305 4 205 4 205 4 205

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

29. Sum disponeringer eller dekning av 

netto driftsresultat 27 287 -9 404 -3 396 -8 497 -9 309 -16 823

30. Fremført til inndekning i senere år 

(merforbruk) 0 0 15 711 16 441 4 321 12 306

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
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8.2  Bevilgninger drift, netto pr. område (Budsjettskjema 1B) 

 
 
 

5-4 2. ledd Bevilgning pr. virksomhet (1B) Regnskap Rev.budsj. Budsjett Øk. plan Øk. plan Øk. plan

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Politisk ledelse 10 626 12 123 11 766 12 693 11 766 12 693

Sentraladministrasjonen 102 536 120 242 113 592 118 699 118 699 118 699

Barnehage 227 067 244 681 241 058 241 647 241 647 241 647

Skole 309 551 324 546 324 616 327 667 328 333 328 333

Familiens hus 89 696 95 350 119 456 115 127 108 610 108 600

Helse og bistand 182 392 197 072 201 839 210 780 213 283 213 283

Hjemmebaserte tjenester 117 188 126 021 127 493 127 264 127 114 129 882

Eidsvoll helse- og omsorgssenter 192 857 199 512 177 163 175 240 175 240 171 240

NAV 44 616 50 152 50 138 49 571 48 490 48 490

Kultur 39 638 38 015 34 537 34 337 34 337 34 337

Kommunalteknikk 40 201 43 888 42 992 43 022 43 022 43 022

Kommunal forvaltning 12 219 13 314 14 801 14 051 14 051 14 051

Eiendomsforvaltning 83 570 93 507 92 710 91 278 87 644 84 549

Felles inntekter og utgifter -66 827 -52 328 -19 945 -2 204 8 424 17 192

Sum drift 1B 1 385 330 1 506 095 1 532 217 1 559 173 1 560 662 1 566 020

*

Sentraladministrasjonen -814

Familiens hus -3 015

Helse og bistand -526

Hjemmebaserte tjenester -268

Eidsvoll helse- og omsorgssenter -278

NAV -2 843

Barnehage -838

Skole -6 611

Kultur -1 920

Kommunalteknikk Avsetning disposisjonsfond virksomheter 1B -1 300

Kommunalteknikk Avsetninger bundne fond virksomheter 1B -13 815 -4 206 -3 377 -3 685 -4 414 -4 415

Kommunalteknikk Bruk av bundne driftsfond virksomheter 1B 3 158 4 027 12 389 19 697 21 239 28 754

Kommunalteknikk -11 957 -179 9 012 16 013 16 825 24 339

Kommunal forvaltning Avsetning disposisjonsfond virksomheter 1B -1 000

Kommunal forvaltning Avsetninger bundne fond virksomheter 1B -613 -98 -98 -98 -98 -98

Kommunal forvaltning Bruk av bundne driftsfond virksomheter 1B 316 404 404 404 404 404

Kommunal forvaltning -1 297 306 306 306 306 306

Eiendomsforvaltning -2 640

AØR -732

Sum korrigering av rente, avdrag, avskrivning og fond som er ført i 1B: -33 739 127 9 318 16 319 17 131 24 645

Sum bevilgninger drift, netto, korrigert og overført til 1A (linje 6) 1 351 592 1 506 222 1 541 535 1 575 491 1 577 792 1 590 665

* Regnskap 2020 er ikke detaljert der det ikke er budsjettposter i planperioden.

Korrigering av rente, avdrag, avskrivning og fond:
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8.3 § 5-4. Bevilgningsoversikt – drift (Budsjettskjema 1A) 

 
 
 
 
 

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2020

Regulert 

budsjett 2021

Økonomiplan 

2022

Økonomiplan 

2023

Økonomiplan 

2024

Økonomiplan 

2025

Generelle driftsinntekter

1. Rammetilskudd -785 846 -803 695 -827 591 -845 809 -859 066 -869 786

2. Inntekts- og formuesskatt -638 026 -725 500 -749 509 -759 491 -770 334 -779 514

3. Eiendomsskatt -19 586 -40 000 -40 000 -61 450 -72 150 -72 150

4. Andre generelle driftsinntekter -17 974 -3 330 -3 863 -3 800 -3 755 -3 728

5. Sum generelle driftsinntekter -1 461 432 -1 572 525 -1 620 963 -1 670 550 -1 705 305 -1 725 178

Netto driftsutgifter

6. Sum bevilgninger drift, netto 1 351 592 1 506 222 1 541 535 1 575 491 1 577 792 1 590 665

7. Avskrivninger 90 106 98 945 109 110 122 884 135 339 164 130

8. Sum netto driftsutgifter 1 441 698 1 605 167 1 650 646 1 698 375 1 713 131 1 754 796

9. Brutto driftsresultat -19 734 32 642 29 683 27 825 7 826 29 618

Finansinntekter/Finansutgifter

10. Renteinntekter -14 396 -12 600 -19 675 -23 200 -24 775 -25 225

11. Utbytter -99 0 0 0 0 0

12. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -17 605 -31 381 -13 000 -13 000 -13 000 -13 000

13. Renteutgifter 35 446 29 646 43 635 61 081 74 062 81 070

14. Avdrag på lån 79 207 90 043 87 575 95 116 104 855 120 796

15. Netto finansutgifter 82 553 75 708 98 535 119 997 141 142 163 641

16. Motpost avskrivninger -90 106 -98 945 -109 110 -122 884 -135 339 -164 130

17. Netto driftsresultat -27 287 9 405 19 107 24 938 13 630 29 129

18. Overføring til investering 3 988 5 277 3 217 3 217 3 217 3 217

19. Netto avsetninger til eller bruk av bundne 

driftsfond
26 647 273 -8 918 -15 919 -16 731 -24 245

20. Netto avsetninger til eller bruk av 

disposisjonsfond 21 526 -14 955 2 305 4 205 4 205 4 205

21. Dekning av tidligere års merforbruk -24 874 0 0 0 0 0

22. Sum disponeringer eller dekning av netto 

driftsresultat 27 287 -9 405 -3 396 -8 497 -9 309 -16 823

23. Fremført til inndekning i senere år 

(merforbruk).

0 0 15 711 16 441 4 321 12 306

§ 5-4. Bevilgningsoversikt – drift (1A)

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
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8.4 § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering (Budsjettskjema 2A) 

 
 

§ 5-5. Bevilgningsoversikt – investering

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2020

Revidert 

budsjett 2021

Øk.plan 

2022

Øk.plan 

2023

Øk.plan 

2024

Øk.plan 

2025

Investeringsutgifter

Investeringer i varige driftsmidler 215 274 466 021 614 250 774 700 612 278 345 350

Tilskudd til andres investeringer 1 890 1 050 5 350 4 400 30 400 900

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 3 412 3 037 3 217 3 217 3 217 3 217

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 220 576 470 108 622 817 782 317 645 895 349 467

Investeringsinntekter

Kompensasjon for merverdiavgift -20 367 -67 235 -95 020 -137 240 -92 156 -37 510

Tilskudd fra andre -24 633 -1 217 -12 920 -22 190 -84 670 -900

Salg av varige driftsmidler -11 756 -20 000 -85 000 -20 000 -20 000 -20 000

Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0

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

Bruk av lån -157 058 -376 378 -426 660 -599 670 -445 852 -287 840

Sum investeringsinntekter -213 813 -464 830 -619 600 -779 100 -642 678 -346 250

Videreutlån

Videreutlån 50 233 59 626 60 000 60 000 60 000 60 000

Bruk av lån til videreutlån -50 233 -59 626 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000

Avdrag på lån til videreutlån 66 145 27 600 7 500 7 500 7 500 7 500

Mottatte avdrag på videreutlån -25 320 -17 500 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500

Netto utgifter videreutlån 40 825 10 100 0 0 0 0

Overføring fra drift og netto avsetninger

Overføring fra drift -3 988 -5 277 -3 217 -3 217 -3 217 -3 217

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -41 220 -10 100 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -2 380 0 0 0 0 0

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 0

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -47 588 -15 377 -3 217 -3 217 -3 217 -3 217

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0 0 0 0 0 0



Side 102    
Kommunedirektørens grunnlagsdokument 

 

 
 

8.5 Investeringsrammer pr. område § 5-5, 2. ledd 

 
 
 

8.6 Utvikling i netto lånegjeld 

 
 
1000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025 

Inngående balanse  2 118 306  2 157 352  2 496 437  3 000 991  3 341 988 

Minimumsavdrag  90 043  87 575  95 116  104 855  120 796 

Låneopptak  129 089  426 660  599 670  445 852  287 840 

Utgående balanse  2 157 352  2 496 437  3 000 991  3 341 988  3 509 032 

 
 
 

§ 5-5 Bevilgninger pr. investeringsområde

Regnskap 

2020

Revidert 

budsj. 2021

Budsjett 

2022

Øk.plan 

2023

Øk.plan 

2024

Øk.plan 

2025

Investeringer i varige driftsmidler:

Barnehage 2 877 7 077 57 500 114 300 78 000 27 000

Boliger 44 607 55 751 119 850 180 800 78 000 10 000

Dammer og naturforvaltning 286 1 000 12 000 12 500 9 000

Eiendom 1 510 10 202 18 300 10 650 3 900 3 900

Kultur 37 240 2 100 0 0 0

Helse og omsorg 24 915 7 650 46 250 5 000 28 000 13 700

Samferdsel og infrastruktur 33 864 15 429 13 200 9 200 12 000 11 200

Skole 26 082 165 738 198 400 354 000 248 378 112 500

Selvkost 81 132 166 933 157 650 88 750 151 500 158 050

Sum investeringer i varige driftsmidler 215 274 466 021 614 250 774 700 612 278 345 350

Tilskudd til andres investeringer:

Kirker og gravplasser 1 250

Samferdsel og infrastruktur 350 1 050 5 350 4 400 30 400 900

Selvkost 290

Sum tilskudd til andres investeringer 1 890 1 050 5 350 4 400 30 400 900

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper:

Egenkapitalinnskudd KLP 3 384 3 037 3 217 3 217 3 217 3 217

Sentraladministrasjonen/kjøp andeler Vikus 28

Sum investeringer i aksjer og andeler i selskaper 3 412 3 037 3 217 3 217 3 217 3 217

Sum investeringsutgifter, jf. post 1-4 220 576 470 108 622 817 782 317 645 895 349 467
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8.7 Ordinære innlån pr. 31.10.2021  

 
Långiver / Motpart Lånenr./ISIN Restgjeld (1000 kr.) Gjeldende rente 

Kommunalbanken KBN-20200020  250 000 0,95% 

Kommunalbanken KBN-20210062  250 000 0,80% 

Kommunalbanken KBN-20210193  250 000 0,70% 

Kommunalbanken KBN-20160449  247 660 0,90% 

Danske bank NO0010824949  250 000 0,84% 

Danske bank NO0010891112  250 000 0,66% 

Sparebanken 1 Markets NO0011095440  250 000 0,65% 

DnB NO0010735004  157 887 1,98% 

DnB NO0011117228  250 000 0,91% 

Husbanken HUS-11514345-20  1 436 0,75% 

Husbanken HUS-11350789-1  230 0,00% 

Sum lån investeringer   2 157 213  

    

    
Husbanken HUS-11524495-10  9 393 0,75% 

Husbanken HUS-11524495-20  5 313 0,75% 

Husbanken HUS-11524495-30  3 985 0,75% 

Husbanken HUS-11529068-10  6 005 0,76% 

Husbanken HUS-11529068-40  5 646 0,76% 

Husbanken HUS-11529068-50  5 788 0,76% 

Husbanken HUS-11532025-10  13 220 0,75% 

Husbanken HUS-11535057-20  16 195 0,75% 

Husbanken HUS-11535057-40  8 301 0,75% 

Husbanken HUS-11537640-10  25 755 0,76% 

Husbanken HUS-11537640-50  17 165 0,76% 

Husbanken HUS-11539889-10  43 675 0,75% 

Husbanken HUS-11541537-10  42 658 0,75% 

Husbanken HUS-11543321-10  45 028 0,76% 

Husbanken HUS-11544301-10  49 148 0,75% 

Sum startlån   297 274  

    

Lån totalt    2 454 487   
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8.8 Hovedoversikt pr. virksomhet 

 

 
 

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Politisk ledelse

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett HP HP HP

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -1

Andre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelser -738 -581 -21 -174 -21 -174

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -739 -581 -21 -174 -21 -174

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 4 598 5 132 4 795 5 105 4 795 5 105

Sosiale utgifter 962 1 019 928 965 928 965

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 2 742 3 503 3 576 4 055 3 576 4 055

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 2 168 2 193 2 191 2 291 2 191 2 291

Overføringer 894 858 298 451 298 451

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 11 365 12 704 11 787 12 867 11 787 12 867

Brutto driftsresultat 10 626 12 123 11 766 12 693 11 766 12 693

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 10 626 12 123 11 766 12 693 11 766 12 693

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 10 626 12 123 11 766 12 693 11 766 12 693
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Sentraladministrasjonen

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett HP HP HP

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -135 -6 -6 -6 -6 -6

Andre salgs- og leieinntekter -1 588 -1 103 -803 -803 -803 -803

Overføringer med krav til motytelser -4 735 -16 780 -4 401 -4 401 -4 401 -4 401

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -150

Andre overføringer -1 763 -1 285 -1 285 -1 285 -1 285 -1 285

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -8 371 -19 174 -6 495 -6 495 -6 495 -6 495

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 35 067 46 133 34 992 34 992 34 992 34 992

Sosiale utgifter 10 649 10 186 10 084 10 084 10 084 10 084

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 6 418 8 359 8 349 8 106 8 106 8 106

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 55 590 62 080 65 429 70 779 70 779 70 779

Overføringer 2 369 12 429 1 232 1 232 1 232 1 232

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 110 093 139 187 120 087 125 194 125 194 125 194

Brutto driftsresultat 101 722 120 013 113 592 118 699 118 699 118 699
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Renteutgifter og låneomkostninger 70

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 70

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 101 792 120 013 113 592 118 699 118 699 118 699

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond -1 056

Bruk av bundne fond -225

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -1 281
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 1 789

Avsatt til bundne fond 236

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 2 025

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 102 536 120 013 113 592 118 699 118 699 118 699
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Barnehage

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett HP HP HP

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -15 118 -17 832 -18 346 -17 507 -17 507 -17 507

Andre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelser -14 421 -7 890 -9 877 -9 877 -9 877 -9 877

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -29 539 -25 723 -28 223 -27 384 -27 384 -27 384

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 75 099 81 842 84 848 84 848 84 848 84 848

Sosiale utgifter 22 825 24 719 23 317 23 317 23 317 23 317

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 7 019 5 500 5 394 5 394 5 394 5 394

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 149 834 157 727 155 357 155 107 155 107 155 107

Overføringer 991 616 365 365 365 365

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 255 769 270 404 269 281 269 031 ###### ######

Brutto driftsresultat 226 230 244 681 241 058 241 647 ###### ######
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 226 230 244 681 241 058 241 647 ###### ######

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -62

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -62
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 900

Avsatt til bundne fond

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 900

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 227 067 244 681 241 058 241 647 ###### ######
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Skole

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett HP HP HP

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -11 422 -15 324 -16 909 -16 909 -16 909 -16 909

Andre salgs- og leieinntekter -366 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100

Overføringer med krav til motytelser -44 102 -35 396 -15 800 -15 800 -15 800 -15 800

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -56 -5 238 -5 238 -5 238 -5 238 -5 238

Andre overføringer -132

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -56 077 -57 059 -39 047 -39 047 -39 047 -39 047

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 243 139 261 945 254 710 257 035 256 735 256 735

Sosiale utgifter 64 566 66 914 61 128 61 128 61 128 61 128

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 25 971 27 268 27 222 27 948 28 914 28 914

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 21 441 22 956 19 995 19 995 19 995 19 995

Overføringer 3 900 2 522 608 608 608 608

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 359 017 381 605 363 664 366 715 ###### ######

Brutto driftsresultat 302 940 324 546 324 616 327 667 ###### ######
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Renteutgifter og låneomkostninger 2

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 2

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 302 942 324 546 324 616 327 667 ###### ######

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -957

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -957
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 2 920

Avsatt til bundne fond 4 646

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 7 566

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 309 551 324 546 324 616 327 667 ###### ######
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Familiens hus

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett HP HP HP

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -36 -148 -148 -148 -148 -148

Andre salgs- og leieinntekter -35

Overføringer med krav til motytelser -21 121 -17 881 -4 869 -5 019 -4 419 -4 419

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -150

Andre overføringer -320 -320

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -21 662 -18 349 -5 017 -5 167 -4 567 -4 567

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 63 967 67 481 73 877 72 344 72 145 72 145

Sosiale utgifter 14 408 15 553 15 395 15 152 15 181 15 181

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 6 520 3 829 4 427 4 260 4 250 4 240

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 6 807 6 712 4 638 4 638 4 638 4 638

Overføringer 16 641 19 583 26 138 23 900 16 964 16 964

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 108 343 113 158 124 474 120 294 113 177 113 167

Brutto driftsresultat 86 681 94 810 119 456 115 127 108 610 108 600
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 86 681 94 810 119 456 115 127 108 610 108 600

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -996

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -996
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 206

Avsatt til bundne fond 3 806

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 4 012

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 89 696 94 810 119 456 115 127 108 610 108 600
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Helse og bistand

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett HP HP HP

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -475 -380 -350 -350 -350 -350

Andre salgs- og leieinntekter -1 165 -1 236 -1 266 -1 266 -1 266 -1 266

Overføringer med krav til motytelser -33 878 -25 966 -32 163 -32 163 -32 163 -32 163

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer -395

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -35 913 -27 581 -33 778 -33 778 -33 778 -33 778

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 144 693 150 649 163 075 168 948 169 951 169 951

Sosiale utgifter 41 202 42 170 40 375 40 314 40 314 40 314

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 7 360 7 342 7 553 7 547 7 547 7 547

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 23 096 23 582 23 927 27 062 28 562 28 562

Overføringer 1 430 910 688 688 688 688

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 217 780 224 653 235 617 244 558 247 061 247 061

Brutto driftsresultat 181 867 197 072 201 839 210 780 213 283 213 283
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 181 867 197 072 201 839 210 780 213 283 213 283

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -975

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -975
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond 1 500

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 1 500

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 182 392 197 072 201 839 210 780 213 283 213 283
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Hjemmebaserte tjenester

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett HP HP HP

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -1 999 -1 982 -2 279 -2 279 -2 279 -2 279

Andre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelser -15 102 -12 887 -14 027 -14 027 -14 027 -14 027

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer -25

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -17 126 -14 869 -16 306 -16 306 -16 306 -16 306

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 78 137 84 136 89 485 89 847 89 597 92 365

Sosiale utgifter 21 559 25 251 23 850 23 850 23 850 23 850

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 16 548 11 470 11 599 11 070 11 170 11 170

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 16 144 18 710 18 224 18 161 18 161 18 161

Overføringer 1 658 1 324 642 642 642 642

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 134 046 140 890 143 799 143 570 143 420 146 188

Brutto driftsresultat 116 920 126 021 127 493 127 264 127 114 129 882
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Renteutgifter og låneomkostninger 1

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 1

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 116 921 126 021 127 493 127 264 127 114 129 882

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -8

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -8
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 250

Avsatt til bundne fond 25

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 275

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 117 188 126 021 127 493 127 264 127 114 129 882
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Eidsvoll helse og omsorgssenter

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett HP HP HP

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -32 121 -31 613 -30 656 -30 656 -30 656 -30 656

Andre salgs- og leieinntekter -108 -200 -200 -200 -200 -200

Overføringer med krav til motytelser -16 913 -13 449 -14 376 -14 376 -14 376 -14 376

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer -96

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -49 237 -45 262 -45 232 -45 232 -45 232 -45 232

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 155 446 160 281 153 631 151 669 151 669 151 669

Sosiale utgifter 44 245 44 118 42 991 42 991 42 991 42 991

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 24 238 25 556 18 732 18 772 18 772 18 772

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 14 463 8 340 4 740 4 740 4 740 740

Overføringer 3 424 4 633 2 301 2 301 2 301 2 301

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 241 816 242 929 222 394 220 472 220 472 216 472

Brutto driftsresultat 192 579 197 667 177 163 175 240 175 240 171 240
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Renteutgifter og låneomkostninger 3

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 3

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 192 582 197 667 177 163 175 240 175 240 171 240

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -185

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -185
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond 461

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 461

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 192 857 197 667 177 163 175 240 175 240 171 240
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT NAV

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett HP HP HP

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelser -5 176 -1 473 -1 840 -1 840 -1 840 -1 840

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -18 675 -10 203 -9 437 -10 566 -11 834 -11 834

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -23 852 -11 676 -11 277 -12 406 -13 674 -13 674

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 21 194 20 289 20 429 20 991 21 179 21 179

Sosiale utgifter 3 897 4 089 3 646 3 646 3 646 3 646

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 2 020 2 169 2 169 2 169 2 169 2 169

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 119 240 240 240 240 240

Overføringer 38 406 34 875 34 930 34 930 34 930 34 930

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 65 636 61 663 61 415 61 977 62 164 62 164

Brutto driftsresultat 41 784 49 987 50 138 49 571 48 490 48 490
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån -10

Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner -10

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 41 774 49 987 50 138 49 571 48 490 48 490

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -52

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -52
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 1 940

Avsatt til bundne fond 955

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 2 895

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 44 616 49 987 50 138 49 571 48 490 48 490
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Kultur

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett HP HP HP

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -1 114 -1 311 -1 511 -1 711 -1 711 -1 711

Andre salgs- og leieinntekter -9 120 -10 502 -13 161 -13 981 -13 981 -13 981

Overføringer med krav til motytelser -3 341 -2 060 -1 866 -1 866 -1 866 -1 866

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -716 -446 -446 -446 -446

Andre overføringer -1 937 -1 -1 -1 -1 -1

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -15 513 -14 589 -16 984 -18 004 -18 004 -18 004

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 17 564 19 657 20 099 20 699 20 899 20 899

Sosiale utgifter 5 403 5 546 5 642 5 642 5 642 5 642

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 7 445 8 047 7 083 7 183 7 183 7 183

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 737 202 522 842 842 842

Overføringer 22 083 18 375 18 176 17 976 17 776 17 776

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 53 231 51 826 51 522 52 342 52 342 52 342

Brutto driftsresultat 37 718 37 237 34 537 34 337 34 337 34 337
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 37 718 37 237 34 537 34 337 34 337 34 337

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond -778

Bruk av bundne fond -270

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -1 047
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 2 406

Avsatt til bundne fond 561

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 2 967

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 39 638 37 237 34 537 34 337 34 337 34 337
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Kommunalteknikk

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett HP HP HP

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -9

Andre salgs- og leieinntekter -122 651 -118 068 -125 377 -129 180 -133 746 -133 747

Overføringer med krav til motytelser -3 113 -3 124 -1 953 -1 953 -1 953 -1 953

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -600 120

Andre overføringer -443

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -126 817 -121 072 -127 330 -131 133 -135 699 -135 700

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 27 038 27 594 30 111 31 582 31 582 31 582

Sosiale utgifter 7 831 7 921 7 535 7 535 7 535 7 535

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 37 007 37 236 36 771 37 731 37 731 37 731

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 50 675 51 662 56 150 56 150 56 150 56 150

Overføringer 2 642 2 612 1 283 1 283 1 283 1 283

Avskrivninger 29 867 34 375 44 542 52 946 58 324 65 839

Fordelte utgifter 2 839 2 941 2 941 2 941 2 941

Sum driftsutgifter 155 060 164 239 179 334 190 168 195 546 203 061

Brutto driftsresultat 28 244 43 167 52 004 59 035 59 847 67 362
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 28 244 43 167 52 004 59 035 59 847 67 362

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -3 158 -3 926 -10 320 -17 351 -19 368 -25 931

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -3 158 -3 926 -10 320 -17 351 -19 368 -25 931
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 1 300

Avsatt til bundne fond 13 815 4 337 1 308 1 338 2 543 1 591

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 15 115 4 337 1 308 1 338 2 543 1 591

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 40 201 43 578 42 992 43 022 43 022 43 022
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Kommunal forvaltning

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett HP HP HP

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -15 804 -13 589 -13 951 -13 951 -13 951 -13 951

Overføringer med krav til motytelser -2 663 -2 043 -1 706 -1 706 -1 706 -1 706

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer -5

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -18 472 -15 632 -15 657 -15 657 -15 657 -15 657

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 17 856 18 166 19 064 19 064 19 064 19 064

Sosiale utgifter 5 455 5 555 5 687 5 687 5 687 5 687

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 3 449 2 235 2 835 2 085 2 085 2 085

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 2 282 1 483 1 483 1 483 1 483 1 483

Overføringer 367 927 819 819 819 819

Avskrivninger -16 4 4 4 4 4

Fordelte utgifter 872 872 872 872 872

Sum driftsutgifter 29 394 29 241 30 764 30 014 30 014 30 014

Brutto driftsresultat 10 922 13 610 15 107 14 357 14 357 14 357
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 10 922 13 610 15 107 14 357 14 357 14 357

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -316 -404 -404 -404 -404 -404

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -316 -404 -404 -404 -404 -404
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 1 000

Avsatt til bundne fond 613 98 98 98 98 98

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 1 613 98 98 98 98 98

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 12 219 13 304 14 801 14 051 14 051 14 051
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Eiendomsforvaltningen

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett HP HP HP

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -8

Andre salgs- og leieinntekter -35 324 -35 286 -35 809 -36 809 -36 809 -36 809

Overføringer med krav til motytelser -18 125 -18 453 -12 305 -12 305 -12 305 -12 305

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -53 457 -53 739 -48 115 -49 115 -49 115 -49 115

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 37 175 41 483 40 849 42 499 41 785 41 785

Sosiale utgifter 11 248 12 203 11 582 11 582 11 582 11 582

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 71 001 76 547 78 309 76 227 73 307 70 212

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 150 180 180 180 180 180

Overføringer 14 814 16 834 9 905 9 905 9 905 9 905

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 134 387 147 246 140 825 140 393 136 759 133 664

Brutto driftsresultat 80 930 93 507 92 710 91 278 87 644 84 549
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Renteutgifter og låneomkostninger 5

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 5

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 80 935 93 507 92 710 91 278 87 644 84 549

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond 2 635

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 2 635

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 83 570 93 507 92 710 91 278 87 644 84 549
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Felles inntekter og utgifter

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett HP HP HP

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -43

Andre salgs- og leieinntekter -1 000 -1 324 -2 728 -4 780

Overføringer med krav til motytelser -47 -55

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer 25 -600

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -65 -655 -1 000 -1 324 -2 728 -4 780

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 23 767 25 700 25 700 25 700 25 700

Sosiale utgifter -32 997 -23 738 3 283 4 734 4 734 4 734

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon -4 018 158 1 136 26 153 43 563 61 899

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Overføringer 104 55

Avskrivninger 60 255 64 566 64 564 69 934 77 011 98 287

Fordelte utgifter -4 415 -4 517 -4 517 -4 517 -4 517

Sum driftsutgifter 23 344 60 394 90 165 122 004 146 490 186 103

Brutto driftsresultat 23 279 59 739 89 165 120 680 143 762 181 323
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger -90 106 -98 945 -109 110 -122 884 -135 339 -164 130

Netto driftsresultat -66 827 -39 206 -19 945 -2 204 8 424 17 192

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -14

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -14
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 14

Avsatt til bundne fond

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 14

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -66 827 -39 206 -19 945 -2 204 8 424 17 192
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Finans

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett HP HP HP

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelser

Rammetilskudd fra staten -785 846 -803 695 -827 591 -845 809 -859 066 -869 786

Andre statlige overføringer -17 544 -2 980 -3 513 -3 450 -3 405 -3 378

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt -638 026 -725 500 -749 509 -759 491 -770 334 -779 514

Eiendomsskatt -19 586 -40 000 -40 000 -61 450 -72 150 -72 150

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

Sum driftsinntekter -1 461 432 -1 572 525 -1 620 963 -1 670 550 -1 705 305 -1 725 178

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter

Sosiale utgifter

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Overføringer

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter

Brutto driftsresultat -1 461 432 -1 572 525 -1 620 963 -1 670 550 -1 705 305 -1 725 178

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte -14 495 -12 600 -19 675 -23 200 -24 775 -25 225

Gevinst finansielle instrumenter -17 605 -34 081 -13 000 -13 000 -13 000 -13 000

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter -32 100 -46 681 -32 675 -36 200 -37 775 -38 225

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 35 365 29 646 43 635 61 081 74 062 81 070

Tap finansielle instrumenter 2 700

Avdragsutgifter 79 207 90 043 87 575 95 116 104 855 120 796

Utlån

Sum eksterne finansutgifter 114 572 122 388 131 210 156 197 178 917 201 866

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 82 472 75 707 98 535 119 997 141 142 163 641

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat -1 378 960 -1 496 818 -1 522 428 -1 550 554 -1 564 163 -1 561 536

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -24 874

Bruk av disposisjonsfond -18 426 -18 510 -1 900

Bruk av bundne fond -3

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -43 303 -18 510 -1 900

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 3 988 5 277 3 217 3 217 3 217 3 217

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 28 329 3 555 4 205 4 205 4 205 4 205

Avsatt til bundne fond 4 615 400 400 400 400 400

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 36 933 9 232 7 822 7 822 7 822 7 822

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -1 385 330 -1 506 095 -1 516 506 -1 542 732 -1 556 341 -1 553 714
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9 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 2021 2022 %-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. 2 599 2 728 5,0 % 

Feiing Feie- og feietilsynsgebyr inkl. mva. 382 533 39,5 % 

Sum   12 106 12 386 2,3 % 

 
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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10 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. Som en oppfølgingssak fra vedtatt strategi, så skal administrasjonen utrede konsekvenser og rammer 
for bruk av tiltaket «leie til eie for vanskeligstilte». 
 
Låneramme for startlån 
Det foreslås et opptak av startlån med en ramme på inntil 60 mill. pr. år i planperioden. Dette er en økning på 
10 mill. fra 2021. Økningen begrunnes med at flere har behov for denne finansieringsordningen. 
 
Lokal retningslinje for startlån 
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. 
  
22.6.2021 i sak 21/101 vedtok kommunestyret en ytterligere presisering i lokal retningslinje for tildeling av 
startlån: 
 
For å få innvilget startlån, må man ha tilknytning til Eidsvoll kommune. Med tilknytning menes en av følgende: 
1. Samlet egen, registrert i folkeregisteret, botid i kommunen på til sammen 2 år siste 4 år. 
2. Samlet, registrert i folkeregisteret, botid i kommunen for barn som man har omsorg på 2 år siste 4 år. 
3. Fast arbeidsplass i Eidsvoll siste 2 år. 
 
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.  
 

2020 Startlån Boligtilskudd 

Antall søknader 237 5 

Innvilget og utbetalt 27 1 

Avslag 208 4 

Totalt låneopptak fra Husbanken Kr. 50 000 000 Kr. 200 000 
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11 Skole måloppnåelse nasjonale prøver og undersøkelser 

Nasjonale prøver 
Resultatene fra nasjonale prøver normalfordeles for hver enkelt prøve på nasjonalt nivå. Det vil si at 5. 
trinnselevene som gjennomfører nasjonale prøver i år scores, gjennomsnittsberegnes og normalfordeles. 
Gjennomsnittseleven har 50 skalapoeng og ligger midt i mestringsnivå 2 (nivå 3 på 8. og 9. trinn). Nasjonalt 
plasseres ca. 23 % av elevene på mestringsnivå 1, ca. 55 % av elevene på mestringsnivå 2 og ca. 23 % av 
elevene på mestringsnivå 3. 
 
På 8. trinn er det fem mestringsnivåer elevene normalfordeles på. Det er da ca. 10 % av elevene som plasseres 
innenfor mestringsnivå 1, 20 % innenfor mestringsnivå 2, 40 % innenfor mestringsnivå 3, 20 % innenfor 
mestringsnivå 4 og 10 % innenfor mestringsnivå 5. 
 
På 9. trinn er resultatene ikke normalfordelt. Det egner seg derfor godt til å sammenlikne med resultatene fra 
8. trinn fra skoleåret før for å kunne se utviklingen for samme kull. For eksempel resultatene fra 8. trinn 
skoleåret 2019-2020 med resultatene fra 9. trinn skoleåret 2020-2021. 
 
På grunn av normalfordelingen er ikke resultatene direkte sammenliknbare fra år til år, men over tid gir 
kommunens/skolenes resultater verdifull informasjon når det sees i sammenheng med andre data fra for 
eksempel elevundersøkelsen og lokale data på klasse- og elevnivå. 
 
Under følger resultatene fra Eidsvoll fordelt på de ulike prøvene og på trinn. Resultatene er hentet fra 
analysebrettet på udir.no, der man også kan gjøre sammenlikninger med hele landet, fylket eller andre 
kommuner ved hjelp av filtrene på venstre side. 
 
Elevundersøkelsen 
Resultatene fra elevundersøkelsen viser et gjennomsnitt beregnet fra elevenes svar. På grafikken som 
presenteres seinere i dette dokumentet, kommer for eksempel ikke spredning frem. Elevene svarer på en 
skala fra 1 til 5, hvor 5 er best score. I skolenes analysearbeid er det for eksempel vesentlig hva slags spredning 
svarene innenfor et resultat har. Fem svar på 5 og fem svar på 2 vil gi et snitt på 3,5. Ti svar på 3,5 gir samme 
resultat, men forteller egentlig noe annet. 
 
Diagrammene under viser også resultater fra nasjonen, uten at det er et mål i seg selv å sammenlikne seg. Det 
gir i alle fall en indikasjon på hva elevene i Eidsvollskolen svarer i gjennomsnitt i forhold til det nasjonale 
gjennomsnittet. 
 
Hvert av områdene inneholder også flere underspørsmål. I analysearbeidet er det viktig informasjon. For 
eksempel er det fire spørsmål som til sammen utgjør indeksen for mestring, mens det er ni spørsmål som til 
sammen utgjør indeksen for vurdering for læring. Det kan derfor være at resultatene på noen av 
underspørsmålene er langt unna snittet for indeksen. 
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Nasjonale prøver i regning på 5. trinn – Eidsvoll kommune 
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Nasjonale prøver i lesing på 5. trinn – Eidsvoll kommune 

 
  



 

 

Side 127 
Kommunedirektørens grunnlagsdokument 

 
 

Nasjonale prøver i engelsk på 5. trinn – Eidsvoll kommune

 
  



Side 128    
Kommunedirektørens grunnlagsdokument 

 

 
 

Nasjonale prøver i regning på 8. trinn – Eidsvoll kommune 

 
 
  



 

 

Side 129 
Kommunedirektørens grunnlagsdokument 

 
 

Nasjonale prøver i lesing på 8. trinn – Eidsvoll kommune 

 
  



Side 130    
Kommunedirektørens grunnlagsdokument 

 

 
 

Nasjonale prøver i engelsk på 8. trinn – Eidsvoll kommune 

 
  



 

 

Side 131 
Kommunedirektørens grunnlagsdokument 

 
 

Nasjonale prøver i regning på 9. trinn – Eidsvoll kommune 

 
  



Side 132    
Kommunedirektørens grunnlagsdokument 

 

 
 

Nasjonale prøver i lesing på 9. trinn – Eidsvoll kommune 

 
  



 

 

Side 133 
Kommunedirektørens grunnlagsdokument 

 
 

Elevundersøkelsen på 7. trinn – Eidsvoll kommune og hele landet 

 
  



Side 134    
Kommunedirektørens grunnlagsdokument 

 

 
 

Statistikk på mobbing for 7. trinn – Eidsvoll kommune og hele landet 

 
  



 

 

Side 135 
Kommunedirektørens grunnlagsdokument 

 
 

Elevundersøkelsen på 10. trinn – Eidsvoll kommune og hele landet 

 
  



Side 136    
Kommunedirektørens grunnlagsdokument 

 

 
 

Statistikk på mobbing for 10. trinn – Eidsvoll kommune og hele landet 

 
 


