
 

Eidsvoll kommune 
Sentraladministrasjonen 

 
Arkivsak: 2018/1840-3 
Arkiv:  
Saksbehandler: 
David Eriksen 
Dato: 10.09.2018 

 
 
 

Saksframlegg 
 

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
 Eldrerådet 14.11.2018 
 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14.11.2018 
 Arbeidsmiljøutvalget 20.11.2018 
 Formannskapet 20.11.2018 
 Kommunestyret 11.12.2018 

 
 
Handlingsplan 2019-2022. Budsjett 2019 
 

Rådmannens innstilling 

1. Det innføres eiendomsskatt, i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 
utskrivningsalternativ benyttes for 2019: 
a. Eiendomsskatteloven § 3 g, faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk 

og bruk og annen næringseiendom. 
b. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas  

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

eiendomsskatteloven § 7 c i tre år fra den tid boligen er ferdigstilt, eller 
til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.  

 Eiendommer eller stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en 
kommune, et fylke eller staten. 

c. Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger skal benyttes som metode for 
verdifastsettelse av boliger.  

d. Eiendomsskattesatsen er en promille. 
e. Eiendomsskatten skal for 2019 betales i tre terminer. 
f. Kommunen utarbeider eiendomsskattevedtekter som behandles av 

kommunestyret innen utgangen av januar 2019. 
g. Som skattetakstnemnd oppnevnes 

 Leder 
 Nestleder 
 ……….. 

h. Som klagenemnd for eiendomsskatt oppnevnes 
 Leder 
 Nestleder 
 ……… 
 …….. 
 …….. 
 …….. 

2. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen 2019-2022 og budsjett 
2019 vedtas. 
a. Driftsbudsjett og handlingsplan vedtas som netto driftsrammer i henhold til 

følgende tabell (1B), jf. vedlegg punkt 7.2 og 1A punkt 7.3: 
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Virksomhet Regnskap 
2017

Rev. 
budsj. 

2018
Budsjett 

2019
Øk. plan 

2020
Øk. plan 

2021
Øk. plan 

2022
Politisk ledelse 11 000 10 100 11 134 10 115 11 094 10 115
Sentraladministrasjonen 88 936 90 921 95 603 94 646 94 676 94 601
Barnehage 196 396 212 888 223 490 229 856 235 841 235 841
Skole 247 764 270 902 274 935 277 009 277 718 279 227
Familiens hus 79 177 76 032 74 425 73 453 72 530 69 258
Helse og bistand 141 345 155 712 166 267 167 372 168 619 168 619
Hjemmebaserte tjenester 94 484 100 000 100 716 100 887 100 607 100 356
Vilberg kompetansesenter for helse 
og omsorg

166 420 166 214 158 604 156 236 153 686 154 111

NAV 37 043 40 032 42 148 44 191 41 782 41 956
Kultur 33 095 36 168 36 398 35 898 36 445 36 545
Kommunalteknikk 31 732 34 822 36 015 36 090 36 090 36 090
Kommunal forvaltning 10 967 12 402 12 791 12 808 12 826 12 826
Eiendomsforvaltning 61 721 69 835 72 205 69 484 69 068 66 068
Felles utgifter og inntekter -43 196 -43 894 -19 680 -29 715 -40 234 -66 523
Sum fordelt til drift 1 156 883 1 232 135 1 285 050 1 278 328 1 270 746 1 239 090
  

b. Årene 2019-2022 utgjør handlingsplanen og er retningsgivende for videre års 
budsjetter. 

c. Satser økonomisk sosialhjelp fryses på 2018-nivå.  
d. Investeringsbudsjettet vedtas pr. investeringsområde, jf. tabell 2B vedlegg punkt 

7.6 og tabell 2A punkt 7.5. 
 

Investeringsområde Budsjett 2019 
inkl. 

2020 2021 2022

Barnehage 15 119 45 250 37 650 1 250
Boliger 41 015 103 225 175 600 10 000
Dammer og naturforvaltning 400 0 8 600 0
Eiendom 31 300 53 250 99 750 3 250
Kirker og gravplasser 950 850 2 050 1 100
Helse og omsorg 86 207 1 300 14 300 300
Samferdsel og infrastruktur 23 350 13 000 13 250 12 850
Skole 119 595 141 853 210 778 227 400
Selvkost 166 213 132 200 133 350 86 500
Sum investeringer i anleggsmidler 484 148 490 928 695 328 342 650  
 
 
3. Skatteøren settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet. 
 
4. Låneopptak: 

a. Det tas opp lån til investeringer 2019, inkludert tidsforskyvning fra 2018, på 
inntil 335 mill. Lånets løpetid settes til 30 år og kan være avdragsfritt. Eidsvoll 
kommune benytter seg av ordningen med minimumsavdrag i henhold til 
kommunelovens § 50 nr. 7.  

b. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Eidsvoll kommune, jf. punkt 7.9 i 
rådmannens grunnlagsdokument. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for 
refinansieringer i budsjettåret 2019. Løpetid kan avtales av rådmannen i hvert 
tilfelle.  

c. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån for 2019 på 50 mill. 
  
5. Gebyrregulativet 2019 vedtas med unntak av gebyrer som gjelder kommunal 

forvaltning.  
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6. Følgende områder finansieres med 100 % selvkostdekning gjennom brukerbetalinger 
dersom kommunestyret ikke senere gir unntak i enkeltsaker ved å tilføre midler til 
selvkostfond: 
a. Vann 
b. Avløp 
c. Renovasjon 
d. Slam 
e. Feiing 
f. Byggesak 
g. Oppmåling 

 
 
 

SAKSUTREDNING 

 
1.  Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste 
budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet (handlingsplan). Planen skal gi en 
realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i 
planperioden. Vedlagt følger rådmannens forslag til handlingsplan for 2019 – 2022 med 
utgangspunkt i vedtatt handlingsplan 2018 - 2021. 
 
Eidsvoll har hatt en sterk befolkningsvekst de siste årene. Veksttilskuddet for 2019 er på 
8,4 mill. og prognosen i henhold til KS prognosemodell viser veksttilskudd på 8,2 mill. i 2020 
stigende til 17,3 mill. i 2022. Veksttilskuddet er tatt med i hele planperioden ut fra stigende 
folketall. Skjønnstilskudd fra fylkesmannen på 4 mill. i 2019 er videreført i hele planperioden.  
 
For perioden 1.7.2017 til 1.7.2018 har kommunen en befolkningsvekst på 1,1 %. Dette er 
svakere enn ved forrige års handlingsplan, hvor tilsvarende økning lå på 1,9 %. Befolkningen 
pr. 1.7.2018 på 24 861 er utgangspunktet for hvor mye de frie inntektene (skatt og ramme) 
utgjør for Eidsvoll kommune i 2019.  
Frie inntekter er framskrevet med grunnlag i egen befolkningsprognose de tre siste årene. 
Egen prognose bygger på SSB´s framskriving med MMMM alternativ (middels fruktbarhet, 
levealder, innenlandsk flytting og innvandring) og Norconsults prognose der hver av disse 
prognosene er vektet med 50 %. 
 
Gjennomsnittlig innlånsrente er beregnet med 1,97 % i 2019, 2,30 % i 2020 2,53 % i 2021 og 
2,73 % i 2022 basert på anslag fra Kommunalbanken. 
 
Pensjonsutgifter er i henhold til beregninger fra Kommunal Landspensjonskasse og Statens 
pensjonskasse. Det er avsatt lønnsreserve på 25 mill. til dekning av lønnsoppgjøret for 2019 
som skal dekke 3,25 % lønnsvekst. 
 
Gebyrregulativ for kommunal forvaltning blir vedtatt i egen sak som handlingsplanens 
behandling i formannskap og kommunestyret.  
 
 
2.  Vurdering 
 
Drift 
 
Drift generelt 
I henhold til økonomisk oversikt drift så har Eidsvoll kommune et negativt netto driftsresultat 
på 14 mill. i 2019, 19,7 mill. i 2020, 22,6 mill. i 2021 og 2,1 mill. i 2022 selv om forslaget 
faser inn eiendomsskatt fra 2019 med årlig opptrapping på 1 promille.  
 
Netto driftsresultat er den viktigste økonomiske indikatoren i kommunebudsjettet og bør på 
sikt ligge på 3 % av sum driftsinntekter etter fylkesmannens anbefaling. Det betyr for 
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Eidsvolls vedkommende at netto driftsresultat for 2019 burde ligge på 50 mill. (over 200 mill. 
for planperioden). Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger 1,75 % til grunn. Samlet sett for 
handlingsplanperioden har kommunen et negativt netto driftsresultat på 58,5 mill. 
 
Økningen i renter og avdrag er vesentlig i perioden. Dette skyldes store investeringsprosjekter 
i handlingsplanen på 2,0 mrd. inkl. mva.  
 
Rapport fra finanskomiteen 4.9.2018. 
Det vises til rapport fra finanskomiteen som ble behandlet i kommunestyret 4.9.2018.  
Følgende innsparingsforslag er ikke tatt inn i handlingsplanen 2019-2022: 

 (1) Konkurranseutsette forvaltnings- og regnskapsrevisjon fra 2020 med 1 mill. årlig. 
 (18) Læringsmiljøarbeider fra 2019 med 1,5 mill. årlig. 
 (47) Tilskudd lag og forening er foreslått kuttet med 0,25 mill. i stedet for 0,5 mill. 

årlig. 
 (57) Legge ned Søndre Samfund i 2019 med besparelse på 0,4 mill. Tidligere plan 

forutsetter nedleggelse fra 2020.  
 
Politisk styring og kontroll 
Det er tatt inn økte utgifter til valg hvert annet år i 2019 og 2021.  
 
Sentraladministrasjonen 
Økt tilskudd til DGI som blant annet omfatter «second site». Dette er en backup-løsning i 
samarbeid med Hedmark IKT. I tillegg er fastlegetilskuddet økt i tråd med gjeldende 
bestemmelser.  
 
Av nye tiltak er det lagt inn midler til å gjennomføre taksering av eiendomsskatteobjekter for 
fritidsboliger og næringsvirksomhet. I tillegg er det lagt inn midler til 50 % stilling som skal 
ivareta Eidsvolls interesser i forbindelse med digitalisering.   
 
Barnehager 
Utgifter til barnehager er justert opp i henhold til gjeldende og foreslått endret regelverk og 
økning i antall barn, herunder ny pedagog og bemanningsnorm.  
I tillegg er det lagt inn økte satser for foreldrebetaling i henhold til foreslått statsbudsjett.  
 
Skole 
Det legges opp til en økning av SFO oppholdsbetaling med kr. 400 pr. mnd. både for hel og 
halv plass fra 1.8.2019. Det er lagt inn midler til videreføring av voksenopplæring etter ny 
organisering i perioden i tråd forslag til kommunestyret i november. Lærernorm er tatt inn 
med forutsetning om at utgiftene dekkes fullt ut av staten som nevnt i statsbudsjettet.  
IKT-utstyr og inventar i skolen er belastet drift da reglene for å budsjettere dette som 
investering er skjerpet inn.  
 
Familiens hus 
Øremerket tilskudd for ansatte i barnevernstjenesten ligger inne med 7,5 årsverk i hele 
planperioden. Driftsbudsjettet på barnevern er justert etter antall barn og tiltak pr. oktober 
2018. Det er videre foreslått en ytterligere styrkning av helsesøstertjenesten for barn og 
ungdom i alderen 6 – 20 år som har fokus på psykiske lidelser og videre styrking av PPT i 
2020. I tillegg er det lagt inn vaksinering av 10. klassinger som et forebyggende tiltak noe som 
dekker store deler av ungdoms- og russetiden. 
 
Helse og bistand 
Det er lagt inn økte ressurser på flere tjenester/boliger som følge av enkeltvedtak knyttet til 
tvangstiltak og krevende brukere. Det er lagt inn midler til satsing på velferdsteknologi og på 
kompetansehevende tiltak.  
 
Hjemmebaserte tjenester 
Det er lagt inn åtte nye årsverk på virksomheten som følge av flere brukere og brukere med 
endrede behov. Dette er en videreføring av ØR 2 rapporteringen. Midler til 
kompetansehevende tiltak er lagt inn, inklusiv utgifter til høyskoleutdanning. I tillegg satser 
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virksomheten på velferdsteknologi. Fra 2020 er det lagt inn hjemmetrenere i til sammen 100 
% stilling.  
 
Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg 
Byggetrinn 2 har fått utsatt ferdigstilling til september 2019 og det er dermed lagt inn kjøp av flere 
sykehjemsplasser enn tidligere plan tilsier. Styrkningen av tjenesten fra 2018 videreføres sammen 
med økt bruk av velferdsteknologi.   
 
NAV 
Det er lagt inn økning på økonomisk sosialhjelp på generell basis ut fra økt befolkningstall. 
Kommunen har foreløpig ikke mottatt anmodning om bosetting av flyktninger for 2019 og det 
forutsettes at kommunen ikke bosetter nye flyktninger i planperioden. Dermed er behovet for 
ansatte i flyktningetjenesten redusert betraktelig og det er lagt opp til at avdelingen opphører 
fra 2021.  
 
Kultur 
Det er lagt opp til å skifte gulv og trådløst nett i Eidsvollhallen i 2019. Skifte av gulv er lagt inn 
i ramme for eiendomsforvaltningen. Tilskudd til tingstedsjubileet i 2022 er lagt inne med årlig 
bevilgning i planperioden. Foreningsaktiviteter for voksne betaler husleie i forbindelse med 
øvelser/trening.  
 
Kommunalteknikk 
Økte utgifter til Øvre Romerike brann og redning IKS og Øvre Romerike Avfallsselskap er lagt 
inn etter budsjettforslag fra styrene i selskapene. I tillegg kommer økte utgifter knyttet til 
selvkostområdet. Det er lagt inn midler til reasfaltering og trafikksikkerhetstiltak.  
 
Kommunal forvaltning 
Virksomheten har lagt opp til økning av to årsverk knyttet til byggesak. Lønnsutgiftene 
forutsettes dekket inn ved gebyrer.  
 
Eiendomsforvaltningen 
Det er lagt inn brakkeleie til skoler i perioden. I tillegg er det lagt inn driftskonsekvenser av 
investeringer som gjelder 2019. Tilsvarende utgifter fra 2020 og utover forutsettes dekket av 
innlagte demografiutgifter (felles utgifter og inntekter). Som opplyst under kultur ligger 
utgifter til dekning av nytt gulv til Eidsvollhallen som et nytt tiltak.   
 
Felles inntekter 
Området inneholder pensjoner og premieavvik som ikke kan relateres direkte til noen 
enkeltvirksomheter. Det er lagt inn inntekter som følge av befolkningsvekst og 
demografiutgifter. Lønnsreserven for 2019 utgjør 25 mill.  
 
Finans 
På finansområdet er det lagt inn endringer på renter og avdrag i henhold til 
finansieringsbehovet det enkelte år i planperioden. I tillegg kommer bruk av fond som en 
sluttsaldering på driftsbudsjettet.   
 
Eiendomsskatt 
Det er foreslått å innføre eiendomsskatt i Eidsvoll kommune fra 2019. Første året en skriver ut 
slik skatt må takstene være fastsatt og skatten skrevet ut innen utgangen av juni 2019. For at 
skatten skal skrives ut må den tilfredsstille en del kriterier som er tatt inn i vedtakspunkter 
under punkt 1 i rådmannens forslag til vedtak.  
 
For delvis å kompensere for endringer i eiendomsskatteloven som har ført til reduserte 
inntekter på eiendomsskatt for boliger, anbefaler administrasjonen også utskriving av 
eiendomsskatt på fritidseiendommer og næringseiendommer. Taksering er planlagt 
gjennomført i 2019 for fritidsboliger og næring med innføring i 2020. Dersom kommunestyret 
mener at også fritidseiendommer skal innlemmes fra 2019, kan det tenkes at man kan rekke 
taksering innen utskrivning 30. juni 2019.  
 



6 

 Det er Skatteetatens formuesgrunnlag som ligger til grunn for utskrivning av skatten.  
Denne metode er basert på følgende utregning: Ligningsverdi for primærbolig på skatteseddel 
= 25 % av formuesgrunnlaget. Denne skal ganges med fire før man benytter en 
reduksjonsfaktor som korrigerer for usikkerhet i markedet.  
 
Regneeksempel: For en bolig som har en ligningsverdi på 1 mill. på skatteseddelen vil 
grunnlaget for eiendomsskatt være følgende:  
1 mill. x 4 = 4 mill.= forventet markedsverdi/formuesgrunnlag. Denne nedjusteres til 70 % 
(forslag i statsbudsjettet) av 4 mill. som utgjør 4 mill. x 0,7 = 2,8 mill. Eiendomsskatt med en 
promille vil utgjøre 2,8 mill. x 1 promille = kr. 2 800 pr. år. 
 
Øvrige boligenheter må takseres av skattetakstnemnd. Dette kan gjelde følgende 
boligeiendommer: 

 Boliger tilhørende organisasjoner/institusjoner som ikke har skatteplikt (ikke blir 
lignet). 

 Våningshus på gårdsbruk. 
 Boligdel i kombinasjonsbygg hvor hele bygget er registrert i matrikkel som 

næringsbygg.  
 Sekundærboliger som Skatteetaten har definert som fritidsbolig pga. standard på bygg, 

vei, vann, avløp m.m. 
 

Det kan også skyldes følgende forhold: 
 Boligeiendommer som Skatteetaten mangler boligarealer for. Eiendommene vil 

fremkomme i datagrunnlaget som kommunene får tilgang til, men med «blank verdi». 
 Boligeiendommer med uavklarte eierforhold. Det vil i datagrunnlaget ikke framkomme 

noen opplysninger om disse.  
 

En eiendom skal kun ha en type takst. Det som i matrikkelen er registrert som bolig skal 
kommunen ikke sette takst på selv. Hvis skattemyndighetene har definert eiendommen som 
noe annet enn bolig, vil kommunen ikke få oppgitt formuesgrunnlag for denne. Da må 
skattetakstnemnda fastsette en slik takst selv. Kommunen må etablere rutiner for at alle andre 
eiendommer enn de boliger som har et formuesgrunnlag, blir taksert på vanlig måte av 
kommunen selv.   
 
Kommunen har anledning til å frita enkelte objekter for skattlegging og disse fremgår av 
eiendomsskattelovens § 7.  

a. Eiendommer eller stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et 
fylke eller staten. 

b. Bygning som har historisk verdi. 
c. Bygning som heilt eller delvis brukes til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år fra 

den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalget som er nevnt i 
kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak. 

d. Bygning og grunn i visse deler av kommunen. 
e. Fritidsbolig. 

 
Det foreslås å gi fritak etter § 7 b for bygninger som har historisk verdi.  
 
Det foreslås å gi fritak etter reglene i § 7 c. Grunnen er at hvis man ikke har fritak disse årene, 
må takstnemnda taksere boligen fram til formuesgrunnlaget fra Skatteetaten foreligger. Når 
man har tre års fritak, vil formuesgrunnlaget brukes etter oppgave og man slipper en 
mellomtaksering som må korrigeres opp i mellomtiden. Vedtak i forbindelse med 
statsbudsjettet kan endre regelverket.  
 
Kommunen må velge tre representanter til skattetakstnemnd og seks representanter til 
klagenemnd for eiendomsskatt. Medlemmer til formannskapet kan ikke ha verv i 
eiendomsskattenemndene.  
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Klagebehandling av grunnlaget for eiendomsskatten avgjøres av Skatteetaten for de tilfeller 
hvor ligningsverdien er lagt til grunn uten egen taksering. Ved egen takst behandles klagen i 
klagenemnda for eiendomsskatt. 
 
Frist for klage ved første gangs utskriving av skatten er innen seks uker etter at skatteyter har 
mottatt eiendomsskatteseddelen.  
 
Kommunen må utarbeide eiendomsskattevedtekter som behandles av kommunestyret innen 
utgangen av januar 2019.  
 
Kommunen må gjøre vedtak om innkreving av eiendomsskatt hvert år i forbindelse med 
behandling av budsjett og handlingsplan. Vedtaket må omfatte hvilken promille som skal 
benyttes det påfølgende år, hvilke eiendommer som skal unntas og eventuelt vedtak om 
bunnfradrag. Med dette kan kommunen forandre innretningen på eiendomsskatten underveis 
for hvert år. Omtale av eiendomsskatt for de tre siste årene i handlingsplanen, herunder nivå 
på skatten, er derfor bare en rettesnor og ikke bindende. 
 
Det ligger ingen begrensninger på promillesats ved første gangs utskrivning av eiendomsskatt 
for næring, dvs. at i år to hvor den generelle satsen er på to promille, blir utskriving på næring 
også to promille.  
 
Investeringer 
 
Nedenfor gjengis noen av de største enkeltinvesteringer i planperioden. For en detaljert 
oversikt vises til rådmannens grunnlagsdokument kapitel 6. 
 
Skoler 
Det er foreslått 700 mill. i investeringer i skolebygg i fireårsperioden. De største 
enkeltinvesteringer er: 
 Vilberg ungdomsskole med en opprinnelig ramme på 212 mill. og ferdigstilles i 2019. 
 Råholt barneskole (tre parallell) inklusiv flerbrukshall. Skolen er nedjustert fra fire parallell. 

Foreløpig ramme 220 mill.   
 Eidsvoll verk skole utvides til to-parallell med budsjettmidler i 2019 og 2020.  
 Vilberg barneskole har en foreløpig ramme på 350 mill. inkl. massivt tre og flerbrukshall, 

men investeringen er forskjøvet ut i tid.  
 

Barnehager 
Ås barnehage har planlagt oppstart i 2020/2021, parallelt med at Brensmork barnehage legges 
ned. Langset barnehage er skjøvet utenfor planperioden.  
 
Boliger 
Sundet dagsenter og omsorgsboliger er lagt inn med foreløpig ramme 210,6 mill. og forventet 
ferdigstillelse i 2021. Kalkylen legger til grunn 48 omsorgsboliger og servicesenter på størrelse 
med Gladbakk, 1500 kvm brutto areal. Boligdelen utgjør 150 mill. og servicesenteret 61 mill. 
Boligdelen forventes å være selvfinansierende gjennom tilskudd, mva-kompensasjon og 
husleieinntekter.   
 
Helse og omsorg 
Vilberg helsetun byggetrinn 2 ligger inne med 62,3 mill. i 2019. Prosjektet vil være ferdigstilt i 
løpet av høsten 2019.  
 
Kirker og gravplasser 
Omfatter ulike investeringstiltak ved kirker og kirkegårder. 
 
Dammer og naturforvaltning 
Dammer ligger inne med en bevilgning til dam Nord-Fløyta. 
 
Samferdsel og infrastruktur 
Største investeringer i 2019 ramme for trafikksikkerhet og oppgradering av kommunale veier. 
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Eiendomsforvaltningen 
Største enkeltinvestering er «Nye Søndre Samfund» med 147 mill. fordelt på 2019, 2020 og 
2021 som finansieres i hovedsak med husbankmidler og leieinntekter. Prosjektet er ikke ferdig 
utarbeidet og omfatter kun den delen som gjelder kommunal virksomhet. Andre investeringer 
er Prestegårdstunet med utvidelse BOA i 2019.  
 
Selvkostområdet 
Tisjøen vannbehandlingsanlegg er lagt inn med 62,2 mill. for perioden 2019-2020. Andre 
investeringer er vannledning Østsiden (Minnesund-Elstadlia). Det er lagt inn betydelige midler 
på prosjektene ramme for oppgradering av avløpsnett og vannledningsnett. Rehabilitering av 
Feiring renseanlegg ligger inne i 2021. 
 
Balanse 
Disposisjonsfond 
 
(Tall i mill. kr.) Utvikling i fond  

 

Eidsvolls disposisjonsfond utgjør 18,6 % av driftsinntektene for 2019. En vesentlig del av 
disposisjonsfondet er merkede disposisjonsfond (prioritert til egne formål av kommunestyret). 
Reglene for bruk av disposisjonsfond er at midlene kan benyttes både i drifts- og 
investeringsbudsjettet. Disposisjonsfond er en viktig buffer mot uforutsette utgiftsøkninger 
eller inntektssvikt.  

Disposisjonsfondet gir løpende avkastning og renteinntekter til å finansiere drift. En større 
reduksjon av fondet vil gi varig reduserte renteinntekter, redusert avkastning samt redusert 
finansielt handlingsrom. 
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Lånegjeld 
(Tall i mill. kr.) Utvikling i lånegjeld til investeringer  

 

Figuren over viser utviklingen i lånegjeld for perioden. Den mørkeblå delen viser kommunens 
netto renteeksponerte lånegjeld. De lysere blå delene er lånegjeld hvor renteutgiftene vil bli 
dekket av rentekompensasjon, gebyrer fra selvkostområder og renteinntekter fra 
bankinnskudd. Ut fra investeringsplanen vil lånegjeld til investeringer utgjøre 2,8 mrd. i 2022.  

(Tall i mill. kr.)  Belastning renter og avdrag av lån til investeringer 

 

Figuren over viser utviklingen i renter og avdrag som belaster driftsbudsjettet i 
handlingsplanperioden. Den mørkeblå delen utgjør netto rente- og avdragsbelastning og må 
dekkes over kommunens frie inntekter. 

3.  Alternativer 
 
Det vises til egen behandling i finanskomiteen med oppsummering av innsparingstiltak som er 
foreslått. De foreslåtte tiltakene er i stor grad tatt inn i rådmannens grunnlagsdokument. Det 
vises til kommunestyremøte 4.9.2018 som beskriver hvert enkelt tiltak. Kommunestyret kan 
øke eller redusere kuttene. Et hovedalternativ er å fremlegge handlingsplanen uten 
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eiendomsskatt, en slik løsning vil imidlertid ikke være økonomisk bærekraftig over tid slik 
administrasjonen ser det siden disposisjonsfondet vil bli brukt opp i løpet av få år.  
 
Rådmannens grunnlagsdokument viser følgende nøkkeltall for planperioden: 
ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

Regnskap 
2017

Just budsjett 
2018 inkl. 

forslag ØR2 Budsjett 2019 HP 2020 HP 2021 HP 2022
Sum driftsinntekter -1 672 977 -1 660 508 -1 681 533 -1 751 359 -1 814 801 -1 897 878
Sum driftsutgifter 1 659 437 1 681 537 1 699 275 1 760 152 1 817 382 1 873 277

Brutto driftsresultat -13 540 21 029 17 743 8 792 2 581 -24 601

Sum eksterne finansinntekter -20 876 -17 380 -17 655 -20 376 -21 953 -22 897
Sum eksterne finansutgifter 79 596 81 329 100 395 133 909 160 936 191 588

Resultat eksterne fin.trans 58 720 63 949 82 740 113 533 138 983 168 691

Motpost avskrivninger -97 300 -72 362 -86 472 -102 578 -118 914 -142 023

Netto driftsresultat -52 121 12 616 14 011 19 748 22 650 2 067

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk -25 903 -35 770
Bruk av disposisjonsfond -12 124 -22 532 -22 950 -26 118 -25 235 -4 537
Bruk av bundne fond -8 673 -5 770 -3 942 -3 316 -7 109 -7 198
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger -46 701 -64 072 -26 892 -29 434 -32 344 -11 735

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 3 998 14 845 3 855 3 855 3 855 3 855
Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond 47 664 33 668 3 455 3 455 3 455 3 455
Avsatt til bundne fond 11 390 2 944 5 571 2 376 2 385 2 359
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger 63 051 51 457 12 881 9 686 9 695 9 668

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -35 770  
 
Netto bruk av disposisjonsfond (bruk minus avsetning) vil i dette tilfellet være 65 mill. for hele 
perioden inklusiv innføring av eiendomsskatt fra 2019.  
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Ved ikke å innføre eiendomsskatt i planperioden vil hovedoversikten være slik: 
 
ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

Regnskap 
2017

Just budsjett 
2018 inkl. 

forslag ØR2 Budsjett 2019 HP 2020 HP 2021 HP 2022

Sum driftsinntekter -1 672 977 -1 660 508 -1 665 033 -1 713 859 -1 758 551 -1 822 878
Sum driftsutgifter 1 659 437 1 681 537 1 699 275 1 760 152 1 817 382 1 873 277

Brutto driftsresultat -13 540 21 029 34 243 46 292 58 831 50 399

Sum eksterne finansinntekter -20 876 -17 380 -17 655 -20 376 -21 953 -22 897

Sum eksterne finansutgifter 79 596 81 329 100 395 133 909 160 936 191 588

Resultat eksterne fin.trans 58 720 63 949 82 740 113 533 138 983 168 691

Motpost avskrivninger -97 300 -72 362 -86 472 -102 578 -118 914 -142 023

Netto driftsresultat -52 121 12 616 30 511 57 248 78 900 77 067

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk -25 903 -35 770
Bruk av disposisjonsfond -12 124 -22 532 -39 450 -63 618 -81 485 -79 537
Bruk av bundne fond -8 673 -5 770 -3 942 -3 316 -7 109 -7 198
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger -46 701 -64 072 -43 392 -66 934 -88 594 -86 735

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 3 998 14 845 3 855 3 855 3 855 3 855
Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond 47 664 33 668 3 455 3 455 3 455 3 455
Avsatt til bundne fond 11 390 2 944 5 571 2 376 2 385 2 359
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger 63 051 51 457 12 881 9 686 9 695 9 668

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -35 770  
 
I dette tilfellet vil kommunen netto bruke 250 mill. av disposisjonsfondet i planperioden.  
 

 
Grafen viser utviklingen i bruk av disposisjonsfond etter rådmannens alternativ (rød linje) og 
uten innføring av eiendomsskatt (blå linje).  
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4.  Konklusjon 
 
Rådmannens forslag til handlingsplan 2019– 2022 vedtas i samsvar med innstillingen. 
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