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1 Rådmannens innledning 
Eidsvoll kommune har for tredje år på rad levert gode regnskapsresultater. Netto 
driftsresultat for 2016 endte på 73,2 mill. eller 4,6 % av brutto driftsinntekter.  
 
Et annet økonomisk parameter er økonomiscore på kommunebarometeret. Her ble 
Eidsvoll nr. 69 i 2015 og 64 i 2016 (foreløpige tall). Den endelige rapporten på 
Kommunebarometer vil først foreligge i juni 2017, og vil inneholde flere indikatorer. 
Kommunebarometeret på økonomisiden består av en rekke faktorer både på resultat, 
finansområdet, gjeldsbelastning etc. Eidsvoll fremstår som kostnadseffektiv i følge 
barometeret. 
 
Sum rammetilskudd og skatteinntekter ble 20 mill. høyere enn forutsatt i budsjettet. 
Dette har sammenheng med at sum skatteinntekter i Norge ble langt bedre enn forutsatt 
i revidert nasjonalbudsjett. Veksten skyldes tilpasning til utbyttebeskatning og er en 
engangseffekt.  
 
De gode resultatene er viktige for Eidsvoll da kommunen står ovenfor store investeringer 
i løpet av de nærmeste årene. Rådmannen vil derfor rette en stor takk til kommunens 
virksomheter for god budsjettdisiplin. Til sammen har virksomhetene brukt 5,3 mill. 
mindre enn revidert budsjett. 
 
Sum investeringer i 2016 er 154 mill., 206 mill. lavere enn opprinnelig budsjett. Det 
lavere investeringsnivået skyldes i stor grad redusert kapasitet i prosjektavdelingen tidlig 
på året 2016. I tillegg ble Vilberg ungdomsskole og Råholt Barneskole forskjøvet i tid på 
grunn av saksforberedelser til tvistesak på Langset skole. Prosjektering av Vilberg skole 
kan ikke starte før reguleringsforhold er avklart.   
 
I 2016 har det vært jobbet med sluttføring av byggearbeidene i Bårlidalen. Parallelt med 
sluttføring av anlegget, har kommunen startet prosessen med gjennomgang av 
sluttoppgjør og forberedelse til eventuelle tvister med bakgrunn i granskningsrapporten 
fra Svendby Bygg Consult AS. Advokatfirmaet Mageli AS bistår kommunen i arbeidet. 
 
Eidsvoll kommune har også i 2016 en befolkningsvekst på 2,5 % og har 24 415 
innbyggere pr. 1.1.2017. En slik vekst vil også i årene fremover kreve store 
grunnlagsinvesteringer. 
 
Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, kommunedelplan for Råholt, 
områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum, områdereguleringsplan for Vilberg og arbeid 
med rullering av trafikksikkerhetsplanen er igangsatt. Det er fastsatt planprogram for 
disse planene og utarbeidet en tettstedsanalyse for Sundet og Råholt/Eidsvoll verk.  
 
 
Eidsvoll, 31.3.2017 
 
 
 
Knut Haugestad 
rådmann 
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2  Årsberetning 

2.1 Folkevalgte organer og politisk ledelse 

 
Politisk styringsstruktur 
Den politiske styringsstrukturen har i 2016 vært slik: 
• Kommunestyret (35 medlemmer) 
• Formannskapet (13 medlemmer) 
• Administrasjonsutvalget (5 folkevalgte og 2 tillitsvalgte) 
• Hovedutvalg for næring, plan og miljø (13 medlemmer) 
• Hovedutvalg for helse og omsorg (13 medlemmer) 
• Hovedutvalg for oppvekst og kultur (13 medlemmer) 
• Utvalg for kommunale byggeprosjekter (3 medlemmer) 
• Viltnemnda (5 medlemmer) 
• Eldreråd 
• Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Antall møter i folkevalgte organer 2016: 
Styre/utvalg Antall 

møter 
Kommunestyret 9 
Formannskapet 13 
Administrasjonsutvalget 4 
Hovedutvalg for næring, plan og miljø 12 
Hovedutvalg for helse og omsorg 10 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 9 
Utvalg for kommunale byggeprosjekter 2 
 
Antall saker til politisk behandling 2015 og 2016: 

Styre/utvalg 
Antall 
behandlede 
saker 

Effektuerte 
vedtak 

Vedtak 
under 
oppfølging 

  2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Kommunestyret 115 112 108 104 7 8 

Formannskapet 83 97 81 93 2 4 

Administrasjonsutvalget 14 11 14 11 0 0 

Utvalg for oppvekst og levekår* 52   52   0   

Hovedutvalg for helse og omsorg 5 35 5 34 0 1 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 9 49 9 49 0 0 

Utvalg for næring, plan og miljø* 85   78   7   
Hovedutvalg for næring, plan og 
miljø 11 131 10 117 1 14 

Utvalg for kommunale 
byggeprosjekter** 

  5   5   0 

SUM 374 440 357 413 17 27 
*Avviklet 2015. **Opprettet 2016. 
 
I antallet vedtak fra formannskap og kommunestyre ligger også sakene «Eventuelt», 
«Informasjon fra rådmannen og «Interpellasjoner og spørsmål».  
 
I antall vedtak i Administrasjonsutvalget og hovedutvalgene ligger også orienteringssaker 
og «Eventuelt». 
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Effektuering av vedtak: 

Av totalt 440 vedtak i folkevalgte organer er 413 effektuert. 27 vedtak er under 
oppfølging, og enkelte av disse er delvis effektuert. Status for hvert enkelt vedtak 
(«effektuert» eller «under behandling») er vedlagt regnskaps- og årsmeldingssaken. 
Vedtak i saker som er videresendt fra et fast utvalg til behandling i et overordnet organ 
telles om effektuert vedtak i utvalget.  
 
Etter valget 2015 er det følgende partirepresentasjon i kommunestyre og formannskap 
for perioden 2015-2019: 
Parti Formannskapet Kommunestyret 
AP 4 11 
SP 2 5 
SV 1 2 
H 3 8 
FRP 2 5 
KRF 1 1 
PP 0 1 
MDG 0 1 
V 0 1 
 
Eierstyring/eierstyringssak 
Status eiermelding 

IKS og andre samarbeid 
Inkludert i budsjettet 
til virksomhet 

RB 2016 
Tall i 1000 

Regnskap 
2016 

 Tall i 1000 
Aksjeselskap       
Øvre Romerike Industriservice (ØRI) Helse og bistand 

2 350 
         1 251  

Orbit arena AS Helse og bistand            564  
Interkommunale selskap       
Romerike revisjon IKS Politisk ledelse       1 574          1 909 
Romerike krisesenter IKS Familiens Hus       1 701          1 460 
ØRAS IKS Kommunalteknikk     13 369        13 369 

Øvre Romerike Brann og redning IKS 
Kommunal drift - Feiing       3 306          3 306 
Kommunal drift - Brann      14 139        13 728 

Romerike Kontrollutvalgssekretariat 
ROKUS IKS 

Politisk ledelse         223            195 
       

Samarbeid etter § 27/28       
Digitale Gardermoen IS (DGI) Sentraladministrasjon   24 100        24 500 
Arbeidsgiverkontrollen (AØR) Sentraladministrasjon         915            904 
Øvre Romerike innkjøpssamarbeid *       
ØRU Politisk ledelse       601           595 
Romerike barnevernvakt Familiens Hus        753            604 
Voksenopplæring Øvre Romerike 
(VOØR) Skole 5 237 5 933 

Overgrepsmottak Ullevål** Helse og bistand              -                   -   
Seksjon sorgstøtte AHUS Helse og bistand            -                  -   
Veterinærvakt Kommunal forvaltning        717            787 
Andel av felles byggetilsynskontor i 
ØRU (Dekkes innenfor selvkost)*** Kommunal forvaltning 

              
-   

                 
-   

Miljørettet helsevern Sentraladministrasjon 400          231 
        

Annet samarbeid       
Romerike Bakkesenter Kulturhuset  25  25 
Svanfoss sluser Kommunal forvaltning    19 

 69 410 69 380 
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*Finansiert med sekretariatsbidrag i 2016. Vedtatt endret finansieringsform som gradvis fases inn 
etter hvert som nye avtaler etableres. 

** Tidligere avtale med Oslo legevakt om overgrepsmottak er under omorganisering. Ansvar er 
delvis overført helseforetaket, formelle avtaler knyttet til kommunens og helseforetakets 
økonomiske forpliktelser er ikke avklart. Kommunen hadde ingen kostnader knyttet til tjenesten i 
2016. 
*** Eidsvoll deltok ikke i 2016, men deltar fra 2017 igjen. 

 
Eidsvoll kommune er vertskommune for Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike, 
samlokalisert med Eidsvoll kemnerkontor. 
 
Barn og unges deltakelse  
Etter § 3-3 tredje ledd i Plan og bygningsloven skal kommunestyret sørge for å etablere 
en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Bestemmelsen 
presiserer at ansvaret også gjelder unges interesser. 
 
Barn og unges representant har deltatt på tolv utvalgsmøter i hovedutvalg for næring, 
plan og miljø i 2016. Representanten har også blitt invitert til møtevirksomhet i 
forbindelse med planarbeid for Sundet og Råholt. For å være tidlig inne i plansaker, 
inviteres nå representanten inn i planavdelingens oppstartsmøter med utbyggere. 
Representanten har deltatt på flere oppstartsmøter gjennom 2016. 
 
Representanten har videre i 2016 deltatt i utarbeidelse av forslag til 
Trafikksikkerhetsplan for 2017-2028 og i Kartlegging av friluftsområder. I den sistnevnte 
kartleggingen har elevrådene på den enkelte skole fått mulighet til å medvirke med sine 
innspill. 
 
Representanten har drevet arbeidet med Ungdommens kommunestyre, ved møter med 
elevrådene og det endelige Ungdommens kommunestyremøte. 
 
Skolene har avholdt møter i sine miljø- og samarbeidsutvalg gjennom året. Her deltar 
elevrådsrepresentantene i saker som omhandler skolemiljø. 
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2.2 Resultatregnskapet 
 

 
 
Brutto driftsresultat er differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Begrepet kan 
sammenlignes med driftsresultat i private foretak. For 2016 ble brutto driftsresultat 72,4 
mill. Revidert budsjett 2016 viser et forventet resultat på 34,2 mill. 
 
Netto driftsresultat er en av kommunesektorens viktigste nøkkeltall. Begrepet sier noe 
om kommunens handlingsrom. For 2016 ble netto driftsresultat 4,6 % av sum 
driftsinntekter eller 73,2 mill. Begrepet viser hvor mye kommunen kan disponere til 
avsetninger og egenfinansiering av investeringer.  
 
Netto driftsresultat bør i henhold til anbefalinger fra fylkesmannen ligge på 3 % over tid. 
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Driftsregnskapet  

Note

Regnskap          
2016

Just budsj     
2016

Oppr budsj 
2016

Regnskap       
2015

i 1000 kr.

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -56 621 -50 722 -47 839 -53 977

Andre salgs- og leieinntekter -143 417 -139 130 -138 705 -137 473

Overføringer med krav til motytelser -114 802 -105 731 -54 519 -104 678

Rammetilskudd fra staten -648 260 -619 888 -619 888 -592 462

Andre statlige overføringer -58 702 -40 599 -41 149 -44 271

Andre overføringer -5 588 -3 800 -1 586 -4 688

Inntekts- og formuesskatt -547 727 -555 755 -555 755 -518 504

Eiendomsskatt 0 0 0 0

Andre direkte og indirekte skatter -363 -350 -350 -361

Sum driftsinntekter -1 575 481 -1 515 975 -1 459 792 -1 456 414

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 696 522 710 929 670 372 652 346

Sosiale utgifter 200 504 196 666 194 015 190 944

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon156 113 143 042 141 267 137 386

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 302 553 298 365 276 507 279 004

Overføringer 84 518 70 371 76 124 71 828

Avskrivninger 63 109 63 110 39 945 48 547

Fordelte utgifter -232 -705 -705 -1 137

Sum driftsutgifter 1 503 087 1 481 777 1 397 524 1 378 918

Brutto driftsresultat -72 395 -34 198 -62 267 -77 497

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte -11 421 -7 292 -6 292 -12 057

Gevinst finansielle instrumenter -4 103 -4 000 -4 000 -9 379

Mottatte avdrag på utlån -179 -100 -100 -305

Sum eksterne finansinntekter -15 703 -11 392 -10 392 -21 741

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 34 423 34 140 34 140 34 546

Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0

Avdragsutgifter 43 529 44 346 44 346 38 549

Utlån 62 0 0 14

Sum eksterne finansutgifter 78 014 78 486 78 486 73 109

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 62 311 67 094 68 094 51 368

Motpost avskrivninger -63 109 -63 110 -39 945 -48 547

Netto driftsresultat -73 194 -30 213 -34 118 -74 676

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -64 451 -64 451 0 -11 411

Bruk av disposisjonsfond -5 365 -6 019 -1 142 -2 661

Bruk av bundne fond -10 940 -8 048 -8 048 -11 183

Sum bruk av avsetninger -80 756 -78 518 -9 190 -25 255

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 4 685 4 616 3 128 3 502

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 117 518 102 641 38 706 27 840

Avsatt til bundne fond 5 843 1 474 1 474 4 139

Sum avsetninger 128 046 108 731 43 308 35 480

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -25 903 0 0 -64 451  
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2.3 Driftsinntekter 
 
Sum driftsinntekter ble 1 575 mill. Det er 59,5 mill. høyere enn revidert budsjett og 119 
mill. høyere enn i 2015. Veksten i inntektene er 8,2 %.  
 
 

 
 
De største inntektene 
• Skatt og rammetilskudd er omtalt som frie inntekter i alle offentlige dokumenter og 

Eidsvoll fikk i 2016 en merinntekt på til sammen 20,3 mill. Årsaken til dette er høyere 
skatteinntekter enn forventet på landsbasis i 2016, som følge av at personlige 
skatteytere foretok en tilpasning til skattereformen i 2016 ved å ta ut store utbytter i 
2015. Dette ga merinntekter på 28,3 mill. i inntektsutjevning (rammetilskudd), totalt 
648 mill. Skatteinngangen i Eidsvoll ble 548 mill., 8 mill. lavere enn budsjettert. 
Merskatteveksten i 2016 ga ekstra inntekt for året 2016, og vil i liten grad påvirke 
nivået på forventede skatteinntekter i 2017 og fremover. 

• Statlige overføringer som integreringstilskudd og øremerkede tilskudd til pleie og 
omsorg, kultur og skole/barnehage ble 18,1 mill. høyere enn forutsatt i budsjett.   

• Brukerbetalinger er betalinger for bruk av kommunale tjenester som opphold i 
barnehager, SFO, sykehjem etc. Merinntektene ble 5,9 mill., hovedsakelig 
brukerbetalinger institusjon og SFO.  

• Overføringer med krav til motytelser som momskompensasjonsinntekter og 
refusjoner ga merinntekter på 9,1 mill.  

 
 
Årsregnskap skatt 2016 - kommune - sammendrag   

Tall i 1000 
2016 2015 

Endring 
i kr. 

Endring 
i % 

Sum inntekter 2 332 925 2 243 441 89 484 3,98 

Avsatt margin  166 738 161 161 5 577 3,46 

Overskudd margin  0 5 062     

Til fordeling 2 166 187 2 077 218 88 669 4,27 

Fordelt til Folketrygden – arbeidsgiveravgift 243 432 227 293 16 139 7,1 

Fordelt til Folketrygden – medlemsavgift 565 233 538 389 26 544 4,93 

Fordelt til Fylkeskommunen 118 824 115 012 3 812 3,31 

Fordelt til kommunen 547 727 518 464 29 263 5,64 

Fordelt til Staten 690 971 678 039 12 932 1,91 

Videresending fordelt mellom kommune 0 20 -20   

Sum fordelt  2 166 187 2 077 218 88 669 4,27 
 

 
Sum inntekter til fordeling mellom stat, fylke, folketrygd, og kommune viser en økning 
på 4,27 %. 
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Kommunens andel av skatteinngangen for 2016 viser en økning på 5,64 %, fra i fjor. I 
2015 økte skatteinngangen med 6,20 % i forhold til året før. 
 
Skatteinngangen til kommunen består av skatt fra etterskuddspliktige (selskaper, AS), 
forskuddspliktige (lønnstakere, pensjonister, personlig næringsdrivende) samt renter og 
gebyrer. 
 
Fordeling av skatteinngangen til kommunen 
 

Tall i 1000 
2016 2015 

Endring 
i kr 

Endring 
i % 

Fordelt til kommunen 547 727 518 464 29 263 5,64 

Etterskuddspliktige 1 007 1 011 -4 -0,36 

Forskuddspliktige 546 066 516 145 29 921 5,62 

Kildeskatt 0 0 0  0 

Renter og gebyr 653 1 308 -655 -43,17 

SUM 547 727 518 464 29 263 5,64 

 
Skatteinngangen fra forskuddspliktige har økt med 5,62 %, mens skatteinngangen for 
etterskuddspliktige har minimal endring. Renter og gebyrer er redusert betraktelig fra 
fjoråret. 
 

 
 
Eidsvoll kommune fikk en økning i skatteinntekter for 2016 på 5,6 % og er det laveste i 
Akershus. Våre omkringliggende kommuner hadde dobbel så stor økning på sine 
skatteinntekter.  
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2.4 Driftsutgifter 
 
Sum driftsutgifter ble 1 503 mill. Dette er 21 mill. høyere enn revidert budsjett og 124 
mill. høyere enn i 2015. Veksten i utgiftene er 9 %.  
 

 
 
 
De største utgiftene 
• Lønn og sosiale utgifter utgjør 60 % av driftsutgiftene og har økt med 6,4 % fra 

2015. Det er ulik økning på lønnsutgifter (6,8 %) og sosiale utgifter (5 %). Dette 
skyldes at kommunen har ett års amortisering av premieavvik (sosiale utgifter). 
Mindreutgiftene på lønn skyldes i hovedsak at det har vært vakanser i stillinger samt 
at det ikke har vært satt inn vikarer ved sykefravær. I tillegg var det et 
mindreforbruk innenfor introduksjonsordningen og kvalifiseringsprogrammet. 
Pensjonspremie Kommunal Landspensjonskasse (KLP) ble 3,9 mill. lavere enn 
budsjettprognosen, mens det var et merforbruk på premieavvik for alle ordningene 
på 5,6 mill. sammenlignet med budsjett. 

• Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon utgjør 20 % av 
driftsutgiftene og har økt med 8,4 % fra 2015. Dette omfatter tilskudd til ikke-
kommunale barnehager, kjøp av sykehjemsplasser, kjøp fra interkommunale selskap 
som DGI og ØRAS, kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere samt gjesteelever. 
Utgiftsveksten på 23,5 mill. skyldes økning i kjøp av private sykehjemsplasser og bo- 
og omsorgsplasser i tillegg til kjøp av tjenester fra vikarbyrå. 

• Av større poster som inngår i kommunal tjenesteproduksjon er skyss kommunale 
brukere/skoleskyss, vedlikehold, vikartjenester og konsulenter. 

  



Side 13 
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2016 

Driftsregnskapet på virksomhetene – regnskapsskjema 1B: 

Virksomhet Regnskap Just.budsj.
Avvik rsk.-
just.budsj. Oppr.budsj. Regnskap 

2016 2016 2016 2016 2015
Politisk ledelse 9 998 10 728 -730 9 381 9 410

Administrasjon, stab og støtte 103 862 103 862 91 021 102 466

Barnehage 185 395 188 631 -3 235 189 611 181 516

Skole 231 830 227 563 4 267 218 655 217 532

Familiens hus 67 892 64 436 3 456 61 731 60 230

Helse og bistand 129 452 133 286 -3 834 131 696 102 577

Hjemmebaserte tjenester 81 951 82 483 -532 72 310 68 349

Pleie og omsorg i institusjon 127 531 127 531 127 810 118 330

NAV 34 414 35 662 -1 248 35 733 31 773

Kulturhuset 29 880 33 636 -3 756 31 499 26 701

Kommunal drift -2 211 -2 565 355 -5 192 -106

Kommunal forvaltning 9 910 10 095 -185 9 353 7 392

Eiendomsforvaltning 60 669 62 021 -1 352 61 745 51 773

Felles inntekter og utgifter 724 -755 1 478 35 286 7 896

Sum drift 1B 1 071 297 1 076 615 -5 318 1 070 638 985 839  
 
Totalt sett er det et mindreforbruk på 5,3 mill. på virksomhetene. Virksomhetene Skole, 
Familiens hus, Felles inntekter og utgifter samt Kommunal drift har merforbruk i forhold 
til budsjett.  
 
• Politisk ledelse har et totalt mindreforbruk på 0,7 mill. som i hovedsak skyldes 

tilbakebetalinger fra IKS. 
• Sentraladministrasjonen har budsjettbalanse pr. 31.12.2016. Før avsetning til 

disposisjonsfond var det et mindreforbruk på 1,6 mill. som i hovedsak skyldes ikke 
budsjettert refusjon ressurskrevende brukere og merinntekter brukerbetalinger. 

• Barnehage har et totalt mindreforbruk på 3,2 mill. Dette er bedre enn anslått i 
Økonomisk rapport 2 og skyldes blant annet at merinntak av barn ikke utløste økt 
tilskudd/økt bemanning og at utgifter til barn med spesielle behov i andre kommuner 
ble noe mindre enn forventet siste halvår. 

• Skole har et totalt merforbruk på 4,3 mill. I Økonomisk rapport 2 ble det forventet 
budsjettbalanse. Merforbruket skyldes i hovedsak skyssutgifter og kjøp av tjenester 
til gjesteelever og barn med spesielle behov. Utgiftene i 4. kvartal ble høyere enn 
forutsatt og ble ikke dekket av mindreforbruk på andre poster.  

• Familiens hus har et totalt merforbruk på 3,5 mill. Dette er høyere enn anslått i 
Økonomisk rapport 2 og skyldes i hovedsak flere og mer kostnadskrevende 
akuttplasseringer i siste kvartal enn forutsatt. 

• Helse og bistand har et totalt mindreforbruk på 3,8 mill. Mindreforbruket ble høyere 
enn varslet i Økonomisk rapport 2 og skyldes høyere refusjon for ressurskrevende 
tjenester enn forutsatt og redusert kjøp av bo- og omsorgsplasser. 

• Hjemmebaserte tjenester har et totalt mindreforbruk på 0,5 mill. Dette er som 
forventet i Økonomisk rapport 2.    

• Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg har budsjettbalanse pr. 31.12.2016. 
Før fondsavsetning har virksomheten et mindreforbruk på 2,5 mill., bedre enn 
forutsatt i Økonomisk rapport 2 og dette skyldes høyere inntekter enn budsjettert. 

• Nav har et mindreforbruk på 1,2 mill. i 2016, prognosen var budsjettbalanse i 
Økonomisk rapport 2. Totalt mindreforbruk før fondsavsetning er 4,8 mill. Dette 
skyldes hovedsakelig mindreforbruk på flyktningeområdet. 

• Kultur har et mindreforbruk på 3,8 mill., prognosen var budsjettbalanse i Økonomisk 
rapport 2. Mindreforbruket skyldes i hovedsak merinntekter billettsalg og 
vakanser/ikke bruk av vikarer ved sykefravær.   
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• Kommunal forvaltning har et mindreforbruk på 0,2 mill. i 2016, på linje med 
prognose i Økonomisk rapport 2. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig merinntekter 
for planavdelingen og 50 % vakant stilling på samme avdeling. 

• Kommunal drift har et merforbruk på 0,3 mill. etter justering for bruk og avsetning 
selvkostfond, som forventet i Økonomisk rapport 2. 

• Eiendomsforvaltningen har i 2016 et mindreforbruk på 1,35 mill., bedre enn forutsatt 
i Økonomisk rapport 2. Mindreforbruket skyldes i hovedsak vakanser og at det ikke er 
benyttet vikarer ved sykefravær. 

• Felles inntekter og utgifter har et totalt mindreforbruk på 1,5 mill. Som varslet i 
Økonomisk rapport 2 var det usikkerhet knyttet til prognosen. Merforbruket skyldes i 
hovedsak lavere inntekter enn budsjettert.  

 
Det vises for øvrig til avviksforklaringer på de ulike virksomhetene.  
 

2.5 Finans 

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner har et mindreforbruk på 4,8 mill. Av dette 
utgjør merinntekter (innskuddsrenter) på bankinnskudd 4,1 mill. Dette skyldes i 
hovedsak høyere likviditet enn budsjettert, i tillegg til at ny bankavtale ga bedre 
innskuddsbetingelser enn forventet.  
 
Avdragsutgifter er 0,8 mill. lavere enn revidert budsjett. Hovedårsaken til dette er lavere 
låneopptak enn forutsatt. 
 
Mindreforbruk finans er i henhold til økonomireglementet avsatt på disposisjonsfond for 
renterisiko. 
 
Ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål 
Alle midler til driftsformål og ledig likviditet har vært plassert som innskudd i bank. For 
nåværende bankavtale er innskuddsbetingelsene 3 mnd. NIBOR + 0,36 %. For innskudd 
overskytende 400 mill. er renten 3 mnd. NIBOR.  I perioder med innskudd over 400 mill. 
vil det derfor være ønskelig å plassere den overskytende likviditeten i 
pengemarkedsfond. Dagens finansreglement tillater at kun 20 mill. av den ledige 
likviditeten kan plasseres i pengemarkedsfond. Figuren under viser utviklingen for 
kommunens bankinnskudd i 2015 og 2016. Gjennomsnittlig bankinnskudd i 2016 var 430 
mill.  
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Låneportefølje 
1000 kr 
Lånenr. / ISIN 

 
Långiver / Motpart  

 
Utestående restgjeld 31.12.2016 

NO0010735004 DnB  157 887 

Sum obligasjoner  157 887 
    

KBN-20160300 KommunalBanken  220 226 

KBN-20160561 KommunalBanken  250 000 

NO001776263 DnB  250 000 

Sum sertifikater  720 226 
    
KBN-20120131 KommunalBanken  155 135 

KBN-20160449 KommunalBanken  301 500 

8317.50.25076 KLP  10 444 

  Div. lån Husbanken  168 217 

Sum ordinære lån  635 296 
    

Sum lånegjeld    1 513 409 
 
 
Nøkkeltall Krav finansreglement 31.12.2015 31.12.2016 

Samlet lånegjeld 1000 kr.    1 458 330  1 513 409 

Fastrenteandel > 1 år Minimum 20 % 45,61 % 38,10 % 

Durasjon Minimum 0,5 år, maks. 5 år 1,96 år 2,60 år 

Største enkeltlån 
Maks. 25 % av samlet 
låneportefølje 

17,87 % 19,92 % 

Gjennomsnittlig rente - 2,40 % 2,30 % 

Låneforfall innen 12 mnd. - 46,71 % 47,59 % 

Gjennomsnittlig løpetid lån - 7,93 år 6,81 år 

 
Kommunens låneportefølje er innenfor finansreglementets krav. Kommunens 
gjennomsnittlige innlånsrente var 2,30 % ved utgangen av 2016. Det ble tatt opp nye 
lån på 73,5 mill. til investeringer og 30,0 mill. til startlån i 2016. Nøkkeltallene viser at 
47,6 % av lånegjelden forfaller innen 12 mnd. Dette skyldes i hovedsak at kommunen i 
stor grad er finansiert med sertifikatlån og lån med sertifikatvilkår.  En oppnår for tiden 
vesentlig bedre vilkår på lån med korte løpetider og refinansieringsrisikoen vurderes å 
være lav. God spredning på forfallene og god likviditet bidrar også til at 
refinansieringsrisikoen anses å være håndterlig. 
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Figuren over viser kommunens forfall på renter og kapital. For å oppnå stabile 
renteutgifter bør en søke god spredning på renteforfallene. Det ble i løpet av 2016 
inngått en ny rentesikring. Dette er en 8-årig rentebytteavtale på 200 mill. med start i 
2018 hvor kommunen skal betale en fastrente på 1,57 %. Av kommunens 
fastrenteavtaler på 576,6 mill. utgjør 418,7 mill. rentebytteavtaler. 
 
Langsiktige finansielle aktiva 
Med langsiktig finansielle aktiva menes likviditet som er atskilt fra kommunens midler 
beregnet for driftsformål. Kommunens langsiktige likviditet består i hovedsak av 
kommunens e-verksfond. 
 
1000 kr. 

    Plasseringer 31.12.2015 31.12.2016 Avkastning Avkastning i % 

Aksjefond 43 700 45 511 1 811 4,14 % 

Obligasjoner og bankinnskudd 90 133  92 284 2 151 2,39 % 

Totalt 133 832 137 794 3 962 2,96 % 
 
Plasseringer Ramme finansreglement 31.12.2015 31.12.2016 

Aksjefond Strategi 30 % - Min 20 %, maks 40 % 32,65 % 33,03 % 

Norske rentepapirer og 
bankinnskudd Strategi 70 % - Min 60 %, maks 80 % 67,35 % 66,97 % 
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Plasseringene ga en avkastning på 4,0 mill. eller 3,0 % i 2016. Det er store variasjoner 
mellom avkastning de ulike årene, men plasseringene har i gjennomsnitt gitt en høyere 
avkastning enn bankinnskudd. Plasseringene er sammensatt i henhold til 
finansreglementets bestemmelser. 
 
Stresstest 
I henhold til finansreglementet skal det årlig gjennomføres stresstest på kommunens 
aktiva og passiva. Denne viser i hvor stor grad kommunen er eksponert for 
renteendringer og verdifall på kommunens plasseringer. Testen viser effekten av 1 
prosentpoeng økning i markedsrentene og verdifall på henholdsvis 30 % og 20 % for 
norske og utenlandske aksjefond.  
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Aktiva/passiva 

Balanse 

mill. kr 

31.12.2016 

Endringsparameter Durasjon 

Beregnet 

effekt 

driftsregnskap 

mill. kr 

Gjeld med flytende rente 937 1 % 

 

-9 

Gjeld med fast rente 577 

  

  

Samlet bruttogjeld 1 513     -9 

Selvkostinvesteringer gebyrfinansiert 407 1 % 

 

4 

Rentekompensasjon Husbanken 113 1 % 

 

1 

Startlån 141 1 % 

 

1 

Bankinnskudd 383 1 % 

 

4 

Samlet utlån, innskudd og 
kompensasjoner 

1 044 1 % 
  

10 

Netto renteeksponering 107 1 %   1 

Plasseringer 

Norske obligasjoner 
92 1 % 3,26 -3 

Norske aksjefond 13 -30 % 

 

-4 

Utenlandske aksjefond 33 -20 % 

 

-7 

Netto valutaposisjon 33 -10 % 

 

-3 

Mulig tap       -16 

 
Stresstesten viser at kommunen i liten grad er eksponert for renteendringer. Et 
vedvarende høyere rentenivå vil derimot gi høyere netto renteutgifter på lengre sikt etter 
hvert som rentebindinger forfaller.  
 
Kommunens langsiktige finansielle aktiva blir i større grad påvirket. Verdifall i 
aksjemarkeder vil gi stor effekt på kommunens driftsregnskap. En renteøkning vil også 
føre til tap på kommunens beholdning av obligasjoner siden disse føres til markedsverdi.  
 
Samlet vil det med nevnte forutsetninger påføre kommunen et tap på 16 mill. eller 1,0 % 
av brutto driftsinntekter. Kommunen er dermed relativt lite utsatt for svingninger i 
markedet.  
 
Rentenivået vil også ha stor betydning for kommunens pensjonsutgifter over tid, men det 
vil ikke ha noen innvirkning på årets pensjonskostnad da denne blir beregnet ut i fra 
forutsetninger fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Et høyere 
rentenivå vil normalt gi høyere avkastning på pensjonsmidlene og dermed lavere 
pensjonskostnad på sikt. 
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2.6 Investeringsregnskapet 
 
Økonomisk oversikt investering

Note

Regnskap       
2016 

Just budsj        
2016

Oppr budsj     
2016

Regnskap     
2015

i 1000 kr.

INVESTERINGSINNTEKTER
Salg av driftsmidler og fast eiendom -7 305 -12 500 -13 000 -8 847

Andre salgsinntekter 0 0 0 -35

Overføringer med krav til motytelse -1 166 0 0 -2 511

Kompensasjon for merverdiavgift -20 675 -27 896 -66 065 -31 507

Statlige overføringer -123 0 -27 900 -936

Andre overføringer -1 781 -5 683 -5 683 -3 946

Renteinntekterog utbytte 0 0 0 0

Sum inntekter -31 049 -46 078 -112 648 -47 782

INVESTERINGSUTGIFTER
Lønnsutgifter 822 0 0 628

Sosiale utgifter 274 0 0 210

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 132 574 203 560 360 214 217 370

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0 0 0 0

Overføringer 21 004 350 450 32 307

Renteutgifter og omkostninger 22 0 0 13

Fordelte utgifter -179 0 0 0

Sum utgifter 154 517 203 910 360 664 250 529

FINANSUTGIFTER
Avdrag på lån 4 761 5 000 5 000 17 656

Utlån 35 673 30 000 20 000 29 795

Kjøp av aksjer og andeler 3 175 3 175 3 128 2 531

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0

Avsetninger til ubundne investeringsfond 7 700 7 700 0 0

Avsetninger til bundne fond 9 375 0 0 2 193

Sum finansieringstransaksjoner 60 685 45 875 28 128 52 175

Finansieringsbehov 184 153 203 706 276 145 254 921

FINANSUTGIFTER
Bruk av lån -140 476 -169 848 -268 016 -222 344

Mottatte avdrag på utlån -14 067 -5 000 -5 000 -19 849

Salg av aksjer og andeler -597 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Overføringer fra driftsregnskapet -4 685 -4 616 -3 128 -3 502

Bruk av disposisjonsfond -24 242 -24 242 0 -218

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 -9 000

Bruk av bundne fond -86 0 0 -9

Sum finansiering -184 153 -203 706 -276 145 -254 921

Udekket / udisponert 0 0 0 0  
 
Brutto investeringsutgifter ble i 2016 på 154,5 mill. mot revidert budsjett på 203,9 mill. 
De største enkeltinvesteringer legevakt/utvidelse Vilberg helsetun,  Bårlidalen 
renseanlegg og Ås skole. Disse tre prosjektene utgjør til sammen 73,1 mill. Det vises til 
eget investeringsvedlegg med kommentarer pr. prosjekt. 
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2.7 Balanseregnskapet 

Note Regnskap 2016 Regnskap 2015
i 1000 kr.

EIENDELER

(A) Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg 1 615 684 1 527 839

Utstyr, maskiner og transportmidler 65 400 63 348

Utlån 141 408 120 394

Aksjer og andeler 38 615 36 038

Pensjonsmidler 1 259 822 1 217 413

Sum anleggsmidler 3 120 929 2 965 032

(B) Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer 151 156 113 104

Premieavvik 17 920 23 270

Aksjer og andeler 45 511 43 700

Sertifikater 0 0

Obligasjoner 91 927 86 961

Kasse, postgiro, bankinnskudd 416 560 414 659

Derivater 0 0

Sum omløpsmidler 723 073 681 695

SUM EIENDELER (A + B) 3 844 002 3 646 727

EGENKAPITAL OG GJELD

(C) EGENKAPITAL

Disposisjonsfond -268 300 -180 389

Bundne driftsfond -38 027 -43 211

Ubundne investeringsfond -27 654 -19 954

Bundne investeringsfond -38 094 -28 719

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) -10 085 -10 085

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 15 538 15 538

Regnskapsmessig mindreforbruk -25 903 -64 451

Regnskapsmessig merforbruk 0 0

Udisponert i investeringsregnskapet 0 0

Udekket i investeringsregnskapet 0 0

Kapitalkonto -111 875 -135 038

Sum egenkapital -504 400 -466 308

(D) GJELD

Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser -1 569 175 -1 482 161

Ihendehaverobligasjonslån -157 887 -157 887

Sertifikatlån -720 226 -597 771

Andre lån -635 296 -702 671

Sum langsiktig gjeld -3 082 584 -2 940 491

Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån 0 0

Annen kortsiktig gjeld -256 908 -239 723

Premieavvik -110 -205

Sum kortsiktig gjeld -257 018 -239 928

Sum gjeld -3 339 602 -3 180 419

SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) -3 844 002 -3 646 727

(E) MEMORIAKONTI

Ubrukte lånemidler 73 530 110 497

Andre memoriakonti 7 410 7 709

Motkonto for memoriakontiene -80 940 -118 206

SUM MEMORIAKONTI 0 0  
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Eiendeler består av anleggsmidler og omløpsmidler.  
 
Anleggsmidler består av faste eiendommer, utstyr, maskiner og transportmidler. I tillegg 
utgjør posten utlån (startlån) samt aksjer og andeler som ikke benyttes til aktiv 
forvaltning og pensjonsmidler. Anleggsmidler utgjør 3 121 mill.  
 
Omløpsmidler består av bankinnskudd, kortsiktige fordringer, aksjer og obligasjoner som 
benyttes i aktiv forvaltning i tillegg til premieavvik pensjon. Bankinnskudd utgjorde 417 
mill. mot 415 mill. i 2015. Ubrukte lånemidler inngår i bankinnskudd med 73,5 mill.  
 
Nedenfor vises utvikling av kortsiktige fordringer i kommunen som gjelder kommunale 
krav gjennom faktureringssystemet med restanser de ulike år.  
 
FORFALTE RESTANSER OG AVSKRIVNINGER PÅ KOMMUNALE AVGIFTER, LEIER M.M.
(hele 1000 kr) 2012 2013 2014 2015 2016

Pr. dato 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Restanse kommunale krav  31.12. 13 112 17 728 13 410 16 779 16 583

Forfalte restanser før avskrivning 9 989 9 242 9 150 12 421 9 747

Avskrivninger   * 254 415 452 1 239 1 173

Forfalte restanser etter avskrivninger 9 735 8 827 8 698 11 181 8 573

Salgsinntekter 170 085 175 216 187 703 191 450 200 038

Endring i % i forfalte restanser etter årets avskrivning -18,6 % -9,3 % -1,5 % 28,6 % -23,3 %

Avskrivning i % av salgsinntekter 0,1 0,2 0,2 0,6 0,6

Aktiv restanse i  % av salgsinntekter 5,7 % 5,0 % 4,6 % 5,8 % 4,3 %

* Avskrivninger skjer i faktureringssystemet året etter at avskrivningen er bokført i regnskapet.  
 
Forfalte restanser etter avskrivninger pr. 31.12.2016 har gått ned fra tidligere år. Dette 
skyldes blant annet at etterslep på avskrivninger for tidligere år er inkludert i tallene for 
2015 og 2016. I dag er disse på et nivå som samsvarer med bestemmelsene i 
kommunens økonomireglement. Forfalte restanser (8,5 mill.) er for 2016 lavere enn på 
mange år. Aktiv restanse er på 4,3 % (8 573/200 038) i forhold til salgsinntekter. Dette 
er det laveste nivå i hele perioden. Kravene blir fortløpende gjennomgått gjennom året i 
forbindelse med tertialrapporteringene. Kommunen har en gjennomsnittlig løsningsgrad 
på 95 – 97 %. Løsningsgraden varierer etter hvilke type krav det gjelder. 
 
Fondsmidler 
Totale fondsmidler i kommunen ligger på 372,1 mill. Fondsmidlene er sammen med 
kommunens mindreforbruk og kapitalkonto kommunens egenkapital. De største bundne 
driftsfondene (10,2 %) er fra selvkostfond og øremerkede midler. Bundne 
investeringsfond (10,2 %) er i stor grad innbetalte avdrag på startlånene.  
Ubundne investeringsfond (7,4 %) er i hovedsak midler til investeringer slik som kapital-, 
bolig- og tomtefond samt momskompensasjon investeringer. 
Disposisjonsfond (72,1 %) består i hovedsak av e-verksmidler inklusive avkastning, 
premiefond pensjon, renterisikofond og udisponerte fondsmidler inklusive deler av 
tidligere års mindreforbruk. Avsatt mindreforbruk innenfor rammen av regnskapsskjema 
1B og finansreglementets punkt 1-6 utgjør 9,8 mill. av disposisjonsfondet, jf. note 3. 
 
Kommunens kapitalkonto er 112 mill. i 2016. Dette er en reduksjon fra 2015 på 23 mill. 
Kapitalkonto viser kapitalstrømmer i kommunes bevilgningsregnskap gjennom året. 
Økningen av kapitalen skjer ved aktivering av nye maskiner, utstyr, aksjer og lignende. 
Reduksjon av kapitalen skjer ved bruk av eksterne lån og ned- og avskrivninger anlegg. 
Det finnes flere variabler og det henvises derfor til note 4 i regnskapet.  
 
Langsiktig gjeld 
Langsiktig gjeld har økt med 142 mill. til 3,08 mrd. i 2016. Pensjonsforpliktelser inklusiv 
arbeidsgiveravgift utgjør 1,57 mrd. av dette. Tabellen under viser utviklingen i langsiktig 
gjeld.  
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Langsiktig gjeld  

1000 kr 31.12.2015 31.12.2016 

Lånegjeld * 1 458 330 1 513 409 

Pensjonsforpliktelser 1 449 445 1 530 918 

Arbeidsgiveravgift netto pensjonsforpliktelse 32 717 38 258 

Sum langsiktig gjeld 2 940 491 3 082 584 

*Det vises til note 18 i regnskapet for fordeling mellom formidlingslån/startlån og investeringslån. 
 
Likviditet og arbeidskapital 
Arbeidskapital betegnes som differanse mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 
Nøkkeltallet indikerer kommunens evne til å betale løpende forpliktelser gjennom året. 
Figuren under viser utviklingen i kommunens arbeidskapital de siste fem årene. 
 

 
 
 
Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad. Likviditetsgrad 1 
(omløpsmidler/sum kortsiktig gjeld) bør være større enn 2 og likviditetsgrad 2 (mest 
likvide midler/kortsiktig gjeld) bør være større enn 1. Ut i fra anbefalingene for 
likviditetsgrad har kommunens likviditet vært tilfredsstillende de siste årene. 
 

Årstall 2012 2013 2014 2015 2016 

     

Likviditetsgrad 1 2,7 3,1 2,4 2,8 2,8 
Likviditetsgrad 2 1,9 2,3 1,2 1,7 1,6 
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2.8 Selvkost 
 
Oversikten for selvkostområdene viser at byggesak og kart og oppmåling ikke har hatt 
full selvkostdekning og må dekke underskudd i kommende år. Ellers oppnådde ikke 
avløp, byggesak og vann full kostnadsdekning i 2016. For vann- og avløpsområdet er det 
tidligere år bygd opp selvkostfond for å kunne dekke fremtidige økte kapitalkostnader og 
dermed gi en noe jevnere prisutvikling for abonnentene. Ved utgangen av 2016 utgjorde 
avløpsfondet 16,1 mill.  
 

Selvkostområder 2016
Vann Avløp Septikk Feiing Renova-

sjon
Reguler

ings-
planer

Opp-
måling

Bygge-
sak

Gebyrinntekter 18 224 32 236 3 350 3 635 22 247 989 2 606 4 360

Øvrige driftsinntekter 3 308 3 553 20 1 455 30 4 72

Driftsinntekter 21 532 35 788 3 370 5 090 22 247 1 019 2 611 4 433
Direkte driftsutgifter 16 700 17 967 2 589 3 423 20 623 799 2 119 5 071

Avskrivningskostnad 3 053 17 246 193 24

Kalkulatorisk rente (1,68 %) 1 098 5 466 31 4

Indirekte netto driftsutgifter 784 979 146 148 334 181 279 704

Indirekte avskrivningskostnad 25 25 7 7 15 20 33

Indirekte kalkulatorisk rente (1,68 %) 15 15 4 4 9 12 20

Driftskostnader 21 674 41 698 2 971 3 571 20 969 1 004 2 457 5 829
+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle -126

+/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel -48

Foreløpig resultat -268 -5 910 399 1 519 1 278 15 105 -1 396
+ Subsidiering

Resultat -268 -5 910 399 1 519 1 278 15 105 -1 396
Kostnadsdekning i % 99,3 % 85,8 % 113,4 % 142,5 % 106,1 % 101,5 % 106,2 % 76,0 %

Selvkostfond 01.01 4 689 21 678 993 168 532
+ Avsetning til selvkostfond 399 1 519 935 15

- Bruk av selvkostfond -268 -5 910 -532

+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,68 %) 77 315 20 16 5

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) 4 498 16 084 1 412 1 702 940 15

Fremførbart underskudd 01.01 -343 -183
+ Inndekning av fremførbart underskudd 343 105

- Underskudd til fremføring -864

- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (1,68 %) -2 -3

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente) -80 -867

  

 

Rød linje markerer 
gebyr pr. kvadrat-
kilometer pr. 
kommune. Med sitt 
areal ligger Eidsvoll lavt 
her (kr. 20,05). 
 
Blå stolpe markerer 
gjennomsnittlige 
kommunale 
eiendomsgebyrer i 
kroner for kommuner 
på Romerike. Eidsvoll 
ligger på linje med 
gjennomsnittene i 
kommunegruppe 13 og 
Romerike (kr. 9 163). 
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2.9 Nøkkeltall og sammenligninger (foreløpige tall pr. 15. mars) 

 

 
Netto driftsresultat (konsern) ligger på 
4,9 % av brutto driftsinntekter. 
Fylkesmannens anbefaling er at 
kommunene bør ligge på 3 % over tid.  
 
 

 
Netto lånegjeld pr. innbygger er  
kr. 55 355. Netto lånegjeld pr. innbygger 
er lavere enn hos øvrige i 
sammenlignings-grunnlaget. 
 

 
Frie inntekter er inntekter fra skatt og 
rammetilskudd. Disse midlene har ingen 
bindinger i forhold til lov og forskrifter. I 
2015 utgjorde dette kr. 46 658 pr. 
innbygger, i 2016 kr. 48 986 pr. 
innbygger.  
 
 
 
 
 
 

 

 
Utgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 
20-66 år utgjorde kr. 2 754 i 2015. I 
2016 økte denne til 3 368.  
 
 
 

 
I 2015 var utgiftene kr. 7 880. Dette har 
økt i 2016 til 8 834. 
 
 
 

 
I 2015 var utgiften 2 175 og denne er 
redusert i 2016 til 2 051. 
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Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon 
pr. kommunal institusjonsplass er kr. 
872 833 i 2015. I 2016 er utgiften steget 
til kr 980 735. 
 

 
Eidsvoll ligger lavt i forhold til 
Kostragruppe 13, Akershus og landet, kr. 
205 496 i 2015 stigende til 211 216 i 
2016.  
 
 
 

 
Andel barn med barnehageplass har økt 
fra 89,2 % i 2015 til 91,5 % i 2016.  
 
 

 
3,9 % av Eidsvolls befolkning mottok 
sosialhjelp i 2015. For 2016 er denne 
sunket til 3,8 %. Landet for øvrig er på 4 
%.    
 

 
I 2015 fikk 8,5 % av elevene i 
grunnskole spesialundervisning. I 2016 
er andelen 8,6 %.  
 
 
 
 

 
Netto driftsutgifter var kr. 123 120 i 
2015 og økt til kr. 127 674 i 2016.  
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14,8 % av innbyggerne over 80 år bodde 
på institusjon i 2016. Redusert fra 14,9 
% i 2015.  
 

 
Utgifter til admininistrasjon er lavere enn 
Kostragruppe 13, Akershus og landet for 
øvrig. Redusert fra kr. 2 868 i 2015 til 
kr. 2 604 i 2016.  
 
 

 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. 
innbygger 67 år er kr. 103 007 i 2016. I 
2015 var beløpet kr. 92 543. 
 
 
 

 
 
For 2015 var antallet 73 og denne er 
sunket til 70 i 2016. Reviderte tall vil 
komme i juni 2017. 
 

 
I 2015 var det 346 pr. 1 000 innbygger 
som mottok hjemmetjenester, tallet er 
blitt redusert til 326 i 2016. Reviderte 
tall vil komme i juni 2017. 
 
 

 
 
Netto driftsutgifter grunnskole er økt fra 
kr. 70 119 i 2015 til kr. 71 748 i 2016.   
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Gjennomsnitlig gruppestørrelse 1.-10. 
årstrinn ble redusert fra 16,3 i 2015 til 
15,3 i 2016.  
 

 
Nøkkeltallet er økt fra kr. 1 719 pr. 
innbygger i 2015 til kr. 1 725 i 2016.  
 
 

 
10,4 % av barn i alderen 6-15 år var 
elever ved kulturskolen i 2015, det 
samme som i 2016.  
 
 



 

2.10 Befolkningsutvikling 2016 

 

 
 
3-1 Prosentvis befolkningsvekst i ØRU-kommunene, fylket og landet i 2016 (Kilde: SSB) 
 
Folketallet i Eidsvoll pr. 1.1.2017 er 24 415 personer. Eidsvoll kommune hadde en 
befolkningsvekst i 2016 på 2,54 % (604 personer). I likhet med flere av de andre 
kommunene i regionen, er dette en betydelig sterkere vekst enn i fylket og landet som 
helhet. 
 

 
 
I 2016 var det økning i alle aldersgrupper med unntak av 1-5 år og innbyggere over 80 år. I 
forhold til behovet for kommunale tjenester kan det være spesielt verd å merke seg en 
betydelig økning både i barn/ungdom i skolepliktig alder og i gruppen «unge eldre» - 67-79 
år. 
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Utvikling i folkehelse 
Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jf. lov om folkehelsearbeid. 
Statistikken er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og tallene er hentet fra oktober 2016. 
 
Nye indikatorer: 
• Fortrolig venn. 
• Fornøyd med helsa. 
• Antibiotikabruk, resepter. 
• Vaksinasjonsdekning influensa. 

Befolkning 
• I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn landet som helhet. 
 
Levekår 
• Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt eller inntekt lavere enn 

landet som helhet. Lav inntekt defineres som 60 % av nasjonal medianinntekt. 
 
Miljø 
• Data som viser om ungdom er fornøyd med nærmiljøet og om de har en nær venn 

mangler fordi kommunen ikke har deltatt Ung-data undersøkelsen i 2016. 
 
Skole 
• Andelen 5. klassinger som er på laveste mestringsnivå er ikke entydig forskjellig fra 

resten av landet. 
• Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra resten av landet. 
 
Levevaner 
• Data som viser om ungdom er fysisk aktive mangler fordi kommunen ikke har deltatt i 

Ung-data undersøkelsen i 2016. 
• Andelen med overvekt inkludert fedme er ikke entydig forskjellig fra resten av landet 

vurdert etter resultater nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter. 
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Helse og sykdom 
• Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste utdanning og 

de som har videregående eller høyere utdanning, er ikke entydig forskjellig fra 
landsnivået.   

• Data som viser andelen unge som er fornøyd med helsa mangler fordi kommunen ikke 
har deltatt Ung-data undersøkelsen i 2016. 

• Antibiotikabruken er høyere i kommunen enn i landet som helhet målt etter antall utlevert 
antibiotika på resept pr. 1 000 innbygger. 

 
 Andre viktige funn i folkehelseprofilen 
• Befolkningsveksten er høyere enn landet som helhet (2,5 % og 0,93 %). 
• Antall over 80 år er lavere enn landet som helhet (4 % og 4,8 %). 
• Laveste mestringsnivå i regning for 5.klasser er redusert med 1 % sammenliknet med 

2015. 
• Frafall i videregående skole er redusert med 1 % sammenliknet med 2015. 
• Antallet personer med hjerte-/karsykdommer med behov for behandling i sykehus er 

redusert sammenliknet med 2015. 
• Antall personer med påvist lungekreft er redusert sammenliknet med 2015. 
• Andelen over 65 år som får influensavaksine er lavere enn landet som helhet (21 % og 24 

%). 
• Andelen som får vann fra godkjent vannverk er redusert. 
 
Oppsummert 
Det er positivt at frafallet i videregående skole er redusert og at flere 5. klassinger mestrer i 
regning. Innenfor helse er det verdt å merke seg at flere enn ellers i landet får antibiotika, 
samtidig er det færre som får influensavaksine. Når det gjelder vannkvalitet, så viser 
tallgrunnlaget at kommunen har en jobb å gjøre med rehabilitering. 
 
Hele folkehelseprofilen kan lastes ned her: 
https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0237&sp=1&PDFAar=2017 
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2.11 Etikk, tilsyn og internkontroll 

 
Etikk 
Kommunen har etiske retningslinjer, vedtatt i 2012. Retningslinjene gjelder både for ansatte 
og politikere. 
 
Informasjonssikkerhet og personvern 
Eidsvoll kommune har hatt stedlig personvernombud siden 2011. Personvernombudets 
oppgave er å bidra til at personsikkerheten blir overholdt i organisasjonen, være et bindeledd 
mellom kommunen og Datatilsynet, samt å avklare større saker ved spørsmål om 
personsikkerhet. 
 
I 2016 er følgende saker drøftet med Datatilsynet: 
• Samarbeidsmøte med Datatilsynet om behandling av personopplysninger i 

kommunesamarbeid, databehandleravtaler og sletteplikt med mer, og utfordringer rundt 
DGIs utsetting av IKT driftstjenester til ekstern leverandør. 

• Databehandleravtaler. 
• Om kommunen er behandlingsansvarlig for personopplysninger som er behandles hos 

stiftelsen Motivasjonskollektivet. 
• Spørsmålstillinger knyttet til behandling av personopplysninger. 
 
I 2016 er følgende tiltak gjennomført/startet opp: 
• Risikovurdering av informasjonssikkerhet og personvern ved barnevernet. 
• ROS analyse av informasjonssikkerhet og personvern ved helsestasjonen. 
• Sikkerhetstiltak i nasjonal sikkerhetsmåned.  
• Internkontroll. 
• Opplæring, e-læringskurs og quiz i informasjonssikkerhet. 
• Etablering, revisjoner og kontroll av databehandleravtaler. 
• Meldt og fulgt opp avvik. 
 
Resultatet fra risikovurderingen ved barnevernet: 

I risikovurderingen ble det indentifisert 31 uønskede hendelser. To av disse hendelsene kom 
utenfor akseptabelt risikonivå. Tiltak: 
• Sørge for at døren inn til arkivet holdes låst. 
• Sørge for at saksmapper kun unntaksvis tas ut fra arkivet, og at de blir oppbevart på en 

trygg og sikker måte i de tilfellene de må tas ut fra arkivet. 
• Minne om gjeldende instrukser og rutiner for informasjonssikkerhet og personvern. 
• Ha fokus på sikkerhetsinstruks bruker og opplæring rundt denne. 
 
Resultatet fra ROS analysen ved helsestasjonen: 

I ROS-analysen var det definert 19 spørsmål om uønskede hendelser. En av disse hendelsene 
kom utenfor akseptabelt risikonivå. 
 

Tiltak: 
• Minne om gjeldende instrukser og rutiner for informasjonssikkerhet og personvern. 
• Minne om gjeldende prosedyrer for informasjonssikkerhet og personvern. 
• Ha fokus på sikkerhetsinstruks bruker og opplæring rundt denne. 
 
Kvalitetssystem og internkontroll 
TQM er kommunens helhetlige kvalitetssystem. TQM er et viktig verktøy for å sikre at 
innbyggerne i kommunen får riktige tjeneste i samsvar med myndighetskrav, vedtak og 
retningslinjer og definert kvalitet. Rådgiver kvalitetssystem TQM ble ansatt i 50 % fra 
1.3.2016. I 2016 har alle virksomheter jobbet med å utarbeide og legge prosedyrer i 
kvalitetssystemet. Parallelt med dette er det jobbet med overgang til ny versjon av 
programmet, i samarbeid med Ullensaker og Gjerdrum kommune.  
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Varsling 
Det er ikke mottatt noen varslinger i 2016. 
 
 
Tilsyn/forvaltningsrevisjoner/Klagesaker behandlet av fylkesmannen 
Virksomhet Tilsyn fylkesmannen Pålegg/merknader 

Barnehage Tilsyn med Eidsvoll kommune 
som barnehagemyndighet  

Tilsynet er lukket 

Helse og bistand, avd. 
Avlastning 

Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester kapittel 3 
og 9. 

Rapport mottatt 2016. Tre avvik. 
Omfattende tiltak igangsatt. Frist 
tilbakemelding 20.4.2016. 
Oversikt over tiltak ble levert 
Fylkesmannen 05.04.16 og avvikene 
ble med dette lukket. Tilsynet ble 
avsluttet 26.07.16.  

Familiens hus, 
Barnevern 

Fristbrudd undersøkelser, 
manglende tilsynsbesøk i 
fosterhjem og manglende 
oppfølgingsbesøk i 
fosterhjem. 

Tilsynet startet i 2014. Varsel om 
bøter høsten 2015. Dialog førte til 
utsettelse. Avviket lukket 01.04.16, 
og Fylkesmannen trakk seg ut høsten 
2016. Ingen fristbrudd 31.12.16.  

Kommunal drift 
Tilsyn knyttet til 
avløpsområdet. 

Ett av seks avvik er lukket og det 
arbeides for å lukke de øvrige. 

Eidsvoll kommune 
Samhandling om 
utskrivningsklare pasienter. 

Skriftliggjøring av rutiner og 
dokumentasjon i samsvar med regel-
verket. Tilsynet er lukket.  

 
Virksomhet Andre tilsyn Pålegg/merknader 

Kommunal drift  
Mattilsynet gjennomførte tilsyn 
ved vannverket i 2015. 

Pågående avvik vedrørende 
vannproduksjon og leveranse. Avvikene 
er i hovedsak lukket, men gjenstående 
avvik knyttet til saneringshastigheten 
på ledningsnettet.  

Eiendom 

Arbeidstilsynet gjennomførte 
tilsyn vedrørende adgang til 
byggeplass. Kontroll av lønns- 
og arbeidsvilkår. 

Rutinene er endret og avviket er lukket. 

Vilberg 
kompetansesenter - 
kjøkken 

Mattilsynet 
Nye rutiner og bygningsmessige tiltak 
for å sikre tilfredsstillende hygiene. 
Tilsynet er lukket. 

 
 
Virksomhet Forvaltningsrevisjon Pålegg merknader 

Eiendomsforvaltningen 
Romerike Revisjon IKS – 
Vedlikehold av formålsbygg, 
kartlegging og planlegging 

Revisjonen har kommet med følgende 
anbefalinger: 
1) Kommunen bør fullføre 
implementering av 
internkontrollmodulen og et FDV-
system i henhold til egne mål og 
tidsfrister.  
2) Kommunen bør sikre at 
dokumentasjon knyttet til byggene 
kvalitetssikres, lagres og brukes på en 
hensiktsmessig måte. Dette gjelder for 
eksempel FDV-dokumentasjon, 
samsvarserklæringer og 
branndokumentasjon.  
3) Kommunen bør tilstrebe god oversikt 
over vedlikeholdsbehovene, blant annet 
gjennom kartlegging, slik at dette kan 
legges fram for de folkevalgte som et 
fullgodt grunnlag for ressursprioritering 
og politisk strategiske valg om 
vedlikehold.  
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Virksomhet 
Klagesaker hos 
fylkesmannen 

Resultat 

Barnehage 
En klage på vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp 

Klager fikk ikke medhold 

Barnehage En klage på tildeling av tilskudd Klager fikk ikke medhold 
Helse og bistand Støttekontakt Kommunens vedtak opprettholdes 
Helse og bistand Vederlagsbetaling Kommunens vedtak opprettholdes 
Helse og bistand Avlastning Kommunens vedtak opprettholdes 
Helse og bistand Støttekontakt Klager fikk medhold 
Helse og bistand Omsorgslønn Kommunens vedtak opprettholdes 
Helse og bistand Omsorgslønn Kommunens vedtak opprettholdes 
Helse og bistand Støttekontakt  Ubehandlet 
Helse og bistand Avlastning Ubehandlet 
Helse og bistand Avlastning Ubehandlet 

Helsestasjon Barns rett til å motta helsehjelp 
uten begge foreldres samtykke. 

Forelder fikk medhold i innsyn, nytt 
regelverk fra 2017 ville gitt medhold til 
kommune.  

Familiens hus, 
Barnevern 14 klager på enkeltvedtak. 

I seks av sakene ba Fylkesmannen om 
lokal avklaring, og etter tilbakemelding 
fra kommunen, gikk de ikke inn i 
sakene. 
I fire av sakene gikk de ikke inn i 
saken, uten å be om mer informasjon 
fra kommunen. 
I en av sakene fikk forelder medhold i 
innsyn. 
I tre saker var det delvise brudd: En 
sak manglet oppdatert tiltaksplan, i en 
sak skulle det vært vurdert å gi den 
andre forelder informasjon, og i en sak 
ble et vedtak om konkret besøkshjem 
opprettholdt. 

NAV 45 klager på enkeltvedtak. 

34 saker er behandlet, av disse er ti 
omgjort lokalt, en er trukket og en er 
opphevet og 22 er sendt fylkesmannen. 
14 er behandlet hos fylkesmannen og 
kommunen fikk medhold i ti av disse 
sakene. 
Elleve saker er ikke behandlet. 

Vilberg 
kompetansesenter - 
Legevakt 

Klage på manglende svar på 
henvendelse etter behandling.  

Klager er imøtekommet og klagesaken 
er avsluttet. 

Vilberg 
kompetansesenter - 
Legevakt 

Klage på behandling ved 
legevakt. 

Klager fikk ikke medhold. 

Kommunal 
forvaltning - 
Byggesak 

7 klagesaker er oversendt. 

To klagesaker opphevet av 
fylkesmannen, i de andre fem 
klagesakene har fylkesmannen 
stadfestet kommunens vedtak. 

 
Status klagesaker fra 2015 med svar fra Fylkesmannen i 2016 

 Saker oversendt i 2015: 
Svar fra Fylkesmannen foreligger i 
2016 

Helse og bistand Støttekontakt Klager fikk medhold 
Helse og bistand Støttekontakt Klager fikk medhold 
Helse og bistand Avlastning Kommunens vedtak opprettholdes 
Helse og bistand Rettighetsklage Klager fikk ikke medhold 
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Kommunal klagenemd 
Totalt syv saker er behandlet i kommunal klagenemd og kommunen fikk medhold i alle 
sakene. 
 
Startlån og boligtilskudd til etablering/tilpasning 
175 søknader behandlet. 
136 søknader gitt avslag. 
31 utbetalte startlån, 35,7 mill. pr. 31.12.2016. 
1 utbetalt tilskudd til etablering, 0,2 mill. pr. 31.12.2016. 
8 utbetalte tilskudd til tilpasning, 0,5 mill. pr. 31.12.2016. 
 
 
Beredskap/hendelser 
Eidsvoll kommune gjennomførte en intern beredskapsøvelse i juni 2016. I høsthalvåret var 
det forberedelse til fylkesmannens beredskapsøvelse i januar 2017. 
 
For øvrig har det ikke vært noen alvorlige hendelser som har medført etablering av 
kriseledelse. 
 
Psykososialt kriseteam har hatt to utrykninger i 2016. 
 
E-handel 
Kommunen har hatt en kraftig økning i bruken av Unit4 innkjøpsmodul i 2016. Antall ordre 
sendt gjennom E-handelsplattformen(IBX) er økt med 130 % sammenlignet med 2015. 
Virksomhetene måles på hvor stor andel av innkjøpene som er gjort gjennom 
innkjøpsmodulen når det gjelder leverandørene som ligger på e-handelsplattformen. 
 
For virksomhetene er ikke målet om 100 % bruk av e-handelsplattformen nådd. Med ny 
innkjøpsmodul i Unit4 har det vært visse tekniske utfordringer som har ført til at målet inntil 
videre ikke har vært oppnåelig.  
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2.12 Medarbeidere 

 
Ansatte/årsverk  
Kjønn Ansatte 

2015 
Ansatte 
2016 

Årsverk 
2015 

Årsverk 
2016 

Endring i års-
verk 2015-2016 

Kvinner og menn 1 428 1 308 1 111 1 024 -7,8 % 
Kvinner 1 152 1 057 892 822 -7,8 % 
Menn 276 251 219 201 -8,1 % 
Det kan forekomme avvik i antall stillinger mellom handlingsplanen og årsmeldingen på grunn av faktiske stillinger i 
PAI som er innrapportert, mens budsjettet oppgir antall stillinger som er finansiert i handlingsplanen.  
 
Nedgangen i antall medarbeidere fra 2015 til 2016 er ikke reell og skyldes registrering av 
vikarer.  Antall vikarårsverk har doblet seg fra 2015 til 2016. Trolig var det slik at ikke alle 
vikarer var merket som vikarer i 2015 og derfor kom med i tallene. I 2016 er de korrekt 
registrert som vikarer, og blir derfor holdt utenfor. Dette gir da en nedgang i årsverk. 
 
 

Medarbeiderundersøkelse 
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i november 2016 og oppslutningen blant Eidsvoll 
kommunes ansatte var god med en svarprosent på 79 %. I handlingsplanen for 2016 er 
måltallet for medarbeiderundersøkelsen satt til 4,2.  
 
Resultatet ble en gjennomsnittskår på 4,3. Til sammenligning er landssnittet 4,2. Høyest 
gjennomsnittskår får faktoren ”Nytteorientert motivasjon” (være motivert til å bidra til andres 
måloppnåelse) med 4,7 i skår tett fulgt av ”fleksibilitetsvilje” med 4,5 i skår. Lavest 
gjennomsnittskår får faktoren ”relevant kompetanseutvikling” med 3,7 i skår. 
 
Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplaner for oppfølging og videre arbeid.  
 
Heltid/deltid 
Ansatte fordelt på årsverk pr. ansatt *) og kjønn. Tall pr. 1. desember i det enkelte år. 
 
*)Tabellen handler om årsverk pr. ansatt. Derfor vil for eksempel en person med to stillinger på hhv. 20 og 50 % bli 
tilordnet gruppen 50-74,9 %. 
Årsverk pr. 
ansatt 

Kjønn 2014 
Antall 

ansatte 

2014 
Prosent 

2015 
Antall 

ansatte 

2015 
Prosent 

2016 
Antall 

ansatte 

2016 
Prosent 

0-24,9 % Kvinner og menn 177 11,3 129 9,0 106 8,1 
 Kvinner 140 11,0 99 8,6 75 7,1 
 Menn 37 12,4 30 10,9 31 12,4 
25-49 % Kvinner og menn 143 9,1 114 8,0 110 8,4 
 Kvinner 112 8,8 83 7,2 93 8,8 
 Menn 31 10,4 31 11,2 17 6,8 
50-74,9 % Kvinner og menn 245 15,6 219 15,3 200 15,3 
 Kvinner 223 17,5 200 17,4 174 16,5 
 Menn 22 7,4 19 6,9 26 10,4 
75-99,9 % Kvinner og menn 282 18,0 272 19,0 249 19,0 
 Kvinner 256 20,1 250 21,7 234 22,1 
 Menn 26 8,7 22 8,0 15 6,0 
100 % Kvinner og menn 723 46,1 694 48,6 643 49,2 
 Kvinner 541 42,5 520 45,1 481 45,5 
 Menn 182 61,1 174 63,0 162 64,5 
 
Den laveste stillingsbrøken er redusert, mens andelen på heltidsansatte har økt. 
 
Likestilling/likelønn 
Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger.  
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Kjønn Måneds-
fortjeneste 
2015 

Måneds-
fortjeneste 
2016 

Grunn- 
lønn 
2015 
 

Grunn- 
lønn 
2016 
 

Endring i 
måneds-
fortjeneste 
2015-2016 

Endring i 
grunnlønn 
2015-
2016 

Kvinner og menn 38 251 39 222 36 233 37 277 2,5 % 2,9 % 
Kvinner 38 141 39 065 35 944 36 967 2,4 % 2,8 % 
Menn 38 696 39 865 37 409 38 544 3,0 % 3,0 % 
 
Demografi 55+ 
I følge KLP statusrapport for offentlig tjenestepensjon 4. kvartal 2016 og Statens 
pensjonskasse fordeler alderssammensetningen seg slik: 
• For fellesordningen er gjennomsnittsalderen 43,21 år pr. 31.12.2016. 
• For sykepleiere er gjennomsnittsalderen 42,43 år pr. 31.12.2016. 
• For lærere er gjennomsnittsalderen 42,1 år pr. 31.12.2016. 
 
Alderssammensetning, fellesordningen for kommuner og bedrifter:  

 
Alderssammensetning, pensjonsordningen for sykepleiere: 

 
 
Eidsvoll kommune står ovenfor en betydelig rekrutteringsutfordring i årene fremover.  
 
Ressurs- og omstillingsutvalget 
Alle ledige stillinger i kommunen skal godkjennes av Ressurs- og omstillingsutvalget før 
utlysning og ansettelse.  Utvalgets sammensetning består av arbeidsgiver- og 
ansattrepresentanter. Det er avholdt 37 møter og behandlet 161 saker i løpet av året. 
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Sakene som er behandlet består i hovedsak av ledige stillinger, fortrinnsrett for ufrivillige 
deltid/midlertidige ansatte samt omplassering til annen stilling på grunn av helsemessige 
årsaker. Når det gjelder fortrinnsrett for ufrivillige deltid/midlertidige ansatte skal dette 
vurderes/sjekkes ut av leder før saken behandles i utvalget. 
 
Sykefravær 
Samlet sykefravær hentet fra PAI-statistikken er 10,57 % for perioden 4. kvartal 2015 til 3. 
kvartal 2016. «Tallene fra PAI er basert på fastlønnede hovedstillinger, og er uten 
timelønnede, vikarer og bistillinger. Bare ansatte som har vært ansatt i hele 
rapporteringsperioden på 12 måneder er med i dataene KS mottar, personer i korte 
engasjementer kommer ikke med», i følge KS.  
 
Samlet sykefravær hentet fra kommunens lønns- og personalsystem er 8,5 % og er for 
perioden januar til desember 2016. Tallene fra kommunens lønns- og personalsystem er 
basert på alle ansatte med en på forhånd fastsatt stillingsprosent. Det vil si både faste og 
midlertidige ansatte, med unntak av timelønnede og lærlinger, som har vært ansatt i hele 
eller deler av året. Turnusarbeid er ikke hensyntatt i tallene fra kommunens lønns- og 
personalsystem. 
 
NAV har ikke publisert sykefraværstatistikk for kommunene i 2016. 
 
Nye uføre i 2016 
KLP Antall ansatte i 

2015 
Antall ansatte i 

2016 
Gjennomsnittsalder 

2015 
Gjennomsnittsalder 

2016 
 17 10 51,9 år 54,9 år 
SPK Antall ansatte i 

2015 
Antall ansatte i 

2016 
Gjennomsnittsalder 

2015 
Gjennomsnittsalder 

2016 
 1 1 41 år 43 år 
Kommunen har en økonomisk forpliktelse for 213 uførepensjonister totalt i KLP. 
 
Nye uttak av AFP i 2016 
Tallene viser både helt og delvis uttak av AFP: 
KLP Antall ansatte 

i 2015 
Antall ansatte i 

2016 
Gjennomsnittsalder 

2015 
Gjennomsnittsalder 

2016 
 14 19 63,6 år 63,8 år 
SPK Antall ansatte 

i 2015 
Antall ansatte i 

2016 
Gjennomsnittsalder 

2015 
Gjennomsnittsalder 

2016 
 5 5 64,2 år 63,7 år 
 
 
Kompetanseutvikling  
Eidsvoll kommune har hatt stort fokus på kompetanseutvikling innenfor områdene helse, 
sosial omsorg og oppvekst. Virksomhetene innenfor helse og omsorg har lagt til rette for at 
ansatte skal kunne ta grunnutdanning eller videreutdanning i 2016, en del har fullført og en 
del av de ansatte fortsetter utdanningsløpet 2017. 
 
Kommunen har videreført samarbeidet med Nannestad videregående og KS – 
kvalifiseringsprosjekt om Helsefagarbeiderutdanning. Det var ti nye deltagere ved oppstart i 
november 2016. I tillegg er kommunen innvilget tilskudd til opplæringstiltak for 
helsepersonell fra Fylket. 
 
I 2016 har ansatte gjennomført videreutdanning innen følgende områder: Vernepleie, 
fysioterapi til barn og eldre, rehabilitering og barnevernleder. 
 
Det har blitt gjennomført ledersamling for virksomhetsledere og fagdag for mellomledere 
med aktuelle temaer.  
 
Ved utgangen av 2016 har Eidsvoll kommune lærlinger i helsefagarbeiderfaget (11), barne- 
og ungdomsarbeiderfaget (11), kontor- og administrasjonsfaget (1) og kokkefaget (1).  
Kommunen har i tillegg hatt 2 lærekandidater. Eidsvoll kommune legger stor vekt på god 
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faglig kvalitet i tilbudet til lærlingene. Det er utarbeidet et årshjul som viser faglig tilbud i 
læreløpet og rotasjon av læresteder.  
 
Seniortiltak 
Det er utarbeidet nye retningslinjer for seniorpolitiske tiltak som legger større vekt på en 
individuell vurdering. Ved fylte 60 år vil Eidsvoll kommunes arbeidstagere bli invitert til intern 
samling/kurs for seniorer.  
 
Diskriminering/tilgjengelighet 
Ved nye bygg tilfredsstiller Eidsvoll kommune kravene til universell utforming, jf. 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. I forbindelse med oppgradering av eksisterende 
bygg søkes det løsninger i tråd med kravene til universell utforming.  
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3 Tjenestene 

3.1 Politisk styring og kontroll 

 
Økonomi 

Politisk ledelse
Regnskap i 

år
Rev.bud. i 

år
Avvik i 

kr
Rsk. i % av 

rev.bud.
Oppr. bud. i 

år
Regnskap i 

fjor
Driftsinntekter -191 -21 -171 929 % -21 -105

Lønn/sosiale utg 4 489 4 593 -103 98 % 4 641 4 093

Andre driftsutgifter 4 350 6 156 -1 806 71 % 4 761 5 423

Brutto driftsresultat 8 648 10 728 -2 080 81 % 9 381 9 410
Netto finans/avsetninger 1 350 0 1 350 0 0

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk 9 998 10 728 -730 93 % 9 381 9 410  
 
Kommentarer økonomi 
Politisk ledelse har et totalt mindreforbruk på 0,7 mill., bedre enn forutsatt i Økonomisk 
rapport 2. 
 
Merinntekter skyldes fakturering av utlegg til Kontrollutvalget. 
Mindreforbruk andre driftsutgifter skyldes tilbakebetaling til eierkommune fra ØRRD og ikke 
utbetalte midler til vedlikeholdsfond Fløygir i påvente av lovlighetskontroll. 
 
Meravsetning skyldes avsetning av mindreforbruk Fløygir til disposisjonsfond innenfor 
rammen av regnskapsskjema 1B og økonomireglementet. 
 
Kort oppsummert etter 2016 
Budsjettseminar for kommunestyret og administrasjon/virksomhetsledere er gjennomført. 
Utvalg for kommunale byggeprosjekter ble etablert i 2016, og avviklet to møter. Formålet 
med utvalget er å forestå den politiske oppfølging og gjennomføring av kommunale bygge- 
og anleggsprosjekter for enkeltprosjekter på over 100 mill. Mindre investeringsprosjekter kan 
også legges til utvalget dersom det er prinsipielle spørsmål som bør avklares i forbindelse 
med prosjektgjennomføringen. 
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3.2 Sentraladministrasjonen 

 
Økonomi 

Sentraladministrasjonen
Regnskap i 

år
Rev.bud. i 

år
Avvik i 

kr
Rsk. i % av 

rev.bud.
Oppr. bud. i 

år
Regnskap i 

fjor
Driftsinntekter -13 203 -10 166 -3 037 130 % -5 184 -9 311

Lønn/sosiale utg 40 717 41 515 -799 98 % 37 866 46 913

Andre driftsutgifter 74 289 72 512 1 776 102 % 58 339 66 882

Brutto driftsresultat 101 802 103 862 -2 060 98 % 91 021 104 484
Netto finans/avsetninger 2 060 0 2 060 0 -2 018

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk 103 862 103 862 0 100 % 91 021 102 466  
 
Kommentarer økonomi 
Sentraladministrasjonen har budsjettbalanse pr. 31.12.2016. Før avsetning til 
disposisjonsfond var det et mindreforbruk på 1,6 mill.   
 
Merinntekter drift skyldes i hovedsak: 
• høyere inntekter enn budsjettert på ressurskrevende brukere og tilskudd. 
• merinntekter brukerbetalinger ved leide sykehjemsplasser. 
• høyere refusjon merverdiavgiftskompensasjon. 
• ikke budsjetterte øremerkede midler til Husbanken og helsetjenester i ungdomsfengsel. 
 
Mindreforbruk lønn skyldes vakanser og ikke bruk av vikarer ved sykefravær. 
 
Merforbruk drift skyldes i hovedsak merutgifter fastlegeordningen og 
merverdiavgiftskompensasjon tilsvarende økt refusjon merverdiavgiftskompensasjon. 
 
Avsetninger til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og 
økonomireglementet: 
• ubenyttede driftsmidler til lærlinger, 0,3 mill., jf. PS 78/16. 
• mindreforbruk på 1,25 mill. til dekning av ny plattform DGI i 2017. 
 
De resterende avsetninger er mindre øremerkede avsetninger.  
 
 
Måltavle 

Styringsindikator/ 
tiltak 

Resultat 
fra sist 
måling  

Ambisjonsnivå  
Resultat pr. 
31.12.2016 Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Besvarelser på chat  Nytt mål 100 % 35,2 % 
Ikke oppnådd. Alle 
henvendelser er blitt besvart 
pr. e-post 

Antall elektroniske 
tjenester til 
innbyggere 

8 12 14 Oppnådd 

Hjemmeside: Følge 
opp informasjon 
virksomhetene 

Nytt mål Alle 
virksomheter 

100 % Oppnådd 

Kurs/samlinger 
innenfor lønn, 
regnskap, budsjett og 
innkjøp 

 
Tilbud om 10 
kurs pr. år 10 Oppnådd 

Arbeidsnærvær totalt 
for kommunen 

89,5 % 91 % 91,5 % Oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
totalt for kommunen 

4,2 4,2 4,3 Oppnådd 
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ØKONOMI 

Avvik mellom 
regnskap og budsjett 

-4,57 % 
Mindre enn +/-
1 % 

0 % Oppnådd 

Bruk av e-
handelssystem 

Nytt mål 100 % 38 % Andel i nov./des. er 73 % 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær SAD Nytt mål 95,0 % 91,7 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 
SAD 

4,1 4,2 4,4 Oppnådd 

 
Kort oppsummert etter 2016 
Alle vedtatte tiltak ble iverksatt med unntak av forvaltning av deler av kommunens 
plasseringsportefølje. 
 
Tjenester 
Det ble i 2016 kjøpt i gjennomsnitt 30 private sykehjemsplasser. Dette er 12 plasser mer enn 
opprinnelig budsjettert. Midler til kjøp av sykehjemsplasser ble justert i både Økonomisk 
rapport 1 og 2 og resulterte i budsjettbalanse. Tjenesten utløste også refusjon til 
ressurskrevende brukere, dette var ikke forutsatt i budsjettet. 
 
Arbeidsnærvær 
Redusert arbeidsnærvær i Sentraladministrasjonen skyldes i hovedsak ikke arbeidsrelatert 
langtidsfravær.  
 
Kompetanseutvikling 
Tre ansatte har igangsatt/gjennomført deltidsstudier ved høyskole; Digital sikkerhetskultur, 
kommunikasjonsrådgivning og arkivakademiet. 
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3.3 Barnehage 

 
Økonomi 

Barnehage
Regnskap i 

år
Rev.bud. i 

år
Avvik i 

kr
Rsk. i % av 

rev.bud.
Oppr. bud. i 

år
Regnskap i 

fjor
Driftsinntekter -20 937 -18 156 -2 782 115 % -16 251 -21 820

Lønn/sosiale utg 66 858 69 815 -2 957 96 % 65 090 64 414

Andre driftsutgifter 139 014 137 110 1 904 101 % 140 910 139 059

Brutto driftsresultat 184 935 188 770 -3 835 98 % 189 750 181 652
Netto finans/avsetninger 461 -139 600 -331 % -139 -136

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk 185 395 188 631 -3 235 98 % 189 611 181 516  
 
Kommentarer økonomi 
Virksomheten har et totalt mindreforbruk på 3,2 mill. Dette er bedre enn anslått i Økonomisk 
rapport 2 og skyldes blant annet at merinntak av barn ikke utløste økt tilskudd/økt 
bemanning og at utgifter til barn med spesielle behov i andre kommuner ble noe mindre enn 
forventet siste halvår. 
 
De kommunale barnehagene har et samlet mindreforbruk. Dette skyldes i hovedsak 
reduserte utgifter til lønn som følge av redusert bemanning/redusert barnetall på Brensmork 
og Stensby. Ordinært driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2016 er som 
budsjettert på 120,9 mill. Forventet merinntak av barn utløste ikke tilskudd eller økt 
bemanning. 
 
Det ble varslet et merforbruk på redusert foreldrebetaling/søskenmoderasjon 
i Økonomisk rapport 2. Totale utgifter ble 3,9 mill., noe lavere enn forventet. 
 
Netto utgift til Eidsvoll-barn i andre kommuner/barn fra andre kommuner i Eidsvoll ble 3,7 
mill., noe lavere enn forventet. 
 
Totale utgifter til barn med spesielle behov er 11,4 mill., også dette området ble lavere enn 
forventet. 
 
Det er avsatt 0,5 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og 
økonomireglementet, til dekning av økt tilskudd til private barnehager i 2017 etter 
korrigering av sats og telling av barn.  
 
 
Måltavle 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
fra sist 
måling  

Ambisjonsnivå  
Resultat pr. 
31.12.2016 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Andel av barnehagene som 
benytter ståstedsanalyse 
eller tilsvarende verktøy for 
evaluering av eget arbeid 

  100 % 95 % 

Alle barnehager med ett 
unntak (grunnet sykdom) har 
levert pedagogisk rapport 
med vurdering av 
barnehagens arbeid i 
barnehageåret 2015/2016 

Andel barnehagelærere med 
godkjent utdanning – totalt i 
kommunen 

66 % i 
2014 

70 %  89 % Oppnådd 

Deltagelse på møter og 
seminar for styrere   

100 % 
deltagelse 

91 % 
deltagelse Ikke oppnådd, sykdomsforfall 
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Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
fra sist 
måling  

Ambisjonsnivå  
Resultat pr. 
31.12.2016 

Kommentarer 

Deltagelse på kursrekke for 
pedagogiske ledere 

  
100 % 

deltagelse av 
påmeldte 

90 % Ikke oppnådd, sykdomsforfall 

Plan for antall stedlige tilsyn 
pr. år blir fulgt 

  0 % avvik 33 % 
avvik 

Ikke oppnådd, 2 av 3 tilsyn 
avholdt. Det tredje ble utsatt 
grunnet sykdomsforfall 

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

100 % 100 % 100 % Oppnådd 

Antall ledige plasser i 
barnehagene pr. 15.09.  

  

Antall barn uten 
rett på plass 
med plass er 
mindre enn 10 
% av alle plasser 

6 % av de 
med plass 
hadde ikke 
rett på plass 

Oppnådd 

ØKONOMI 

Avvik mellom regnskap og 
budsjett 

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

-1,7 % Ikke oppnådd 

Bruk av e-handelssystem Nytt mål 100 % 36 % Andel i nov./des. er 49 % 
Frister i «Årshjul for 
barnehagene i Eidsvoll» som 
overholdes    

100 % 94 % Ikke oppnådd, en frist ble 
utsatt  

Andel klager som får 
medhold hos Fylkesmannen 

0 % 0 % Oppnådd, 2 klager behandlet 

MEDARBEIDERE KOMMUNALE BARNEHAGER 

Arbeidsnærvær  
Ikke tall-
grunnlag 

90 % 91,1 % Se under  

Medarbeidertilfredshet 4,2 4,2 4,3 
Resultatet varierer fra 4,1 til 
4,6 (I 2015 fra 3,95 til 4,6). 

Andel medarbeidere som har 
hatt medarbeidersamtale Nytt mål  100 % 100 % Oppnådd 

Andel faste assistenter med 
fagbrev  

37 %  50 %  43 % 
Ikke alle som har tatt 
teorikurset har gått opp til 
fagprøve ennå 

Andel faste barnehagelærere 
med godkjent utdanning 100 % 100 % 

 
100 % 

 
Oppnådd 

 
Kort oppsummert etter 2016 
Det er i 2016 kun gjennomført en telling ved tildeling av tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager. Forventet innsparing var 3 mill., og området oppnådde budsjettbalanse. 
 
Øvrige tiltak er iverksatt. 
 
Tjenester 
Pr. 15.12.2016 hadde totalt 1 407 barn plass i barnehage i Eidsvoll. Sammen med styrerne i 
barnehagene – kommunale og private – arbeider kommunen kontinuerlig med tiltak som kan 
bidra til høy kvalitet på barnehagetilbudet (se kompetanseutvikling under). I tillegg driver 
kommunen som barnehagemyndighet kontinuerlig veiledning og tilsyn.  
 
Kommunen fattet i 2016 vedtak om redusert betaling for totalt 201 barn (høst 2015: 95 
barn).  83 av disse fikk i tillegg vedtak om gratis kjernetid (høst 2015: 40). Regelverket 
medfører således et betydelig merarbeid for barnehageadministrasjonen. 
 
Virksomhet barnehage har hatt seks lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget i 2016. 
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Barn og opptak 
Pr. 15.12.2016 var det fem kommunale og 14 ikke-kommunale barnehager i Eidsvoll. Disse 
hadde henholdsvis 412 og 995 barn – totalt 1 407 (2015: 409 og 949 – totalt 1 358). 
198 av barna (14 %) hadde minoritetsspråklig bakgrunn (2015: 12 %). 
Pr. 15.12.2016 var det 33 (2,3 %) av barna i barnehagene som hadde vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp (2015: 3 %). 
 
357 barn søkte om plass ved hovedopptaket 2016 (2015: 303). Av disse hadde 287 rett på 
plass (2015: 238). Rett til plass er utvidet til også å gjelde barn som blir ett år i september 
og oktober. Alle med rett på plass fikk tilbud. 
 
Arbeidsnærvær 
Kommunale barnehager har de siste årene hatt lavt arbeidsnærvær. Årsakene til fraværet er 
flere. Styrergruppa i de kommunale barnehagene har hatt stort fokus på ansattes ansvar for 
egen helse, øvrig personalarbeid og oppfølging av sykefravær i samarbeid med NAV 
arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten. Arbeidsnærværet er økt. 
 
Kompetanseutvikling 
Kommunen mottar årlig øremerkede midler til kompetanseutvikling i alle barnehagene. 
I 2016 er midlene blant annet benyttet til følgende tiltak felles for kommunale og private 
barnehager: 
• 2-dagers seminar for alle styrere i «Ledelse av endrings- og utviklingsarbeid». 
• Kursrekke for assistenter med tema «Språkarbeid i barnehagen». 
• Kursrekke for pedagogiske ledere med tema «Pedagogisk ledelse». 
• Teorikurs for assistenter som vil ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 
• Nettverk for barnehagenes språkansvarlige. 
• Nettverk for realfagsansvarlige i skoler og barnehager. 
• Nettverk for styrere. 
• Systematisk veiledning av nyutdannede barnehagelærere. 
• Felles planleggingsdag for alle ansatte i alle barnehager med tema «Mobbing i 

barnehagen, finnes det?». 
• Mitt-valg-kurs med påfølgende oppfølgingsdag (i samarbeid med Lions). 
 
Foruten felles kompetanseutviklingstiltak for alle barnehager er det avholdt eget seminar for 
kommunale styrere og pedagogiske ledere parallelt med at alle kommunale assistenter var på 
ulike kurs i regi av Østlandsk lærerstevne. De kommunale styrerne har også gjennomført 
kompetanseutviklingstiltak i tråd med barnehagenes årsplan. 
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3.4 Skole 

 
Økonomi 

Skole
Regnskap i 

år
Rev.bud. i 

år
Avvik i 

kr
Rsk. i % av 

rev.bud.
Oppr. bud. i 

år
Regnskap i 

fjor
Driftsinntekter -54 998 -47 038 -7 960 117 % -34 051 -48 959

Lønn/sosiale utg 245 139 237 648 7 491 103 % 217 370 226 217

Andre driftsutgifter 43 755 36 953 6 803 118 % 35 336 39 943

Brutto driftsresultat 233 897 227 563 6 334 103 % 218 655 217 201
Netto finans/avsetninger -2 067 0 -2 067 0 332

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk 231 830 227 563 4 267 102 % 218 655 217 532  
 
Kommentarer økonomi 
Skole har et totalt merforbruk på 4,3 mill. pr. 31.12.2016. I Økonomisk rapport 2 ble det 
forventet budsjettbalanse. Merforbruket skyldes i hovedsak skyssutgifter og kjøp av tjenester 
til gjesteelever og barn med spesielle behov. Utgiftene i 4. kvartal ble høyere enn forutsatt og 
ble ikke dekket av mindreforbruk på andre poster.  
 
Merinntekter drift skyldes i hovedsak: 
• ikke budsjetterte øremerkede tilskudd og refusjoner, herunder kompetansetilskudd 

lærere, økt lærertetthet og tilskudd fra IMDI.  
• merinntekter SFO-opphold. 
 
Merutgifter lønn og sosiale utgifter – de øremerkede midlene er benyttet til økte ressurser i 
skolene. 
 
Merutgifter andre driftsutgifter: 
• gjesteelever. 
• kjøp av tjenester til barn med spesielle behov. 
• voksenopplæring. 
• skoleskyss, herunder trafikkfarlig skoleveg. 
 
Merinntekter netto finans/avsetninger skyldes bruk av bundne fond, i hovedsak 
voksenopplæring. 
 
Økning av opprinnelig budsjett til revidert budsjett på 8,9 mill. skyldes lønnsoppgjør samt økt 
ramme i Økonomisk rapport 1 og 2. 
 
Måltavle 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
fra sist 
måling  

Ambisjons-
nivå  

Resultat 
pr. 
31.12.2016 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Nasjonale prøver og elevundersøkelsen:  Eidsvoll 
kommune:  

   
Se under 

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

5. trinn: 
70,3 % 

75 % 68,7 % Ikke oppnådd, 
reduksjon fra 2015 

8. trinn: 
54,9 % 70 % 54,2 % 

Ikke oppnådd, 
reduksjon fra 2015 

9. trinn: 
69,4 % 

80 % 75,2 % Ikke oppnådd, men 
bedring fra 2015 

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

5. trinn: 
76,3 % 75 % 72,3 % 

Ikke oppnådd, 
reduksjon fra 2015 

8. trinn: 
66,7 % 

70 % 65,8 % Ikke oppnådd, 
reduksjon fra 2015 

9. trinn:  
77 % 80 % 80 % Oppnådd 
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Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
fra sist 
måling  

Ambisjons-
nivå  

Resultat 
pr. 
31.12.2016 

Kommentarer 

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

5. trinn: 
71,3 % 75 % 72,4 % 

Ikke oppnådd, men 
bedring fra 2015 

8. trinn: 
68,8 % 

70 % 63,1 % Ikke oppnådd, 
reduksjon fra 2015 

Grunnskolepoeng 37,9 40 39 Ikke oppnådd, men 
bedring fra 2015 

Får du nok utfordringer på skolen?  

7. trinn: 
4,1 4,1 4,1 Oppnådd 

10. trinn: 
4,0 

4,2 4,2 Oppnådd 

Det er god arbeidsro i timene 

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

Ikke oppnådd, 
reduksjon fra 2015 

10. trinn: 
3,0 

3,6 3,5 Ikke oppnådd, men 
bedring fra 2015 

Er du blitt mobbet på skolen de siste 
månedene?  

7. trinn: 
1,2 

0 
1,4 

Ikke oppnådd, 
reduksjon fra 2015 

10. trinn: 
1,4 

1,3 Ikke oppnådd, men 
bedring fra 2015 

ØKONOMI 

Avvik mellom revidert budsjett og 
regnskap -0,1 % 

Mindre enn 
+/- 1 % 1,9 % Ikke oppnådd 

Bruk av e-handelssystem Nytt mål 100 % 42 % Andel i nov./des. er 
59 % 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær  - 92,5 % 92,7 % Oppnådd 

Medarbeidertilfredshet  Ikke målt  4,2 4,2 Oppnådd 
Andel årstimer til undervisning gitt av 
undervisningspersonale med godkjent 
utdanning 

90,2 % 
Likt eller over 
nasjonalt 
nivå 

93 % Under nasjonalt nivå 
på 95,5 % 

 
Formålet med nasjonale prøver er å vurdere og utvikle elevens grunnleggende ferdigheter i 
lesing, regning og i deler av faget engelsk. Resultatene skal brukes som grunnlag for 
kvalitetsutvikling på individ, skole- og skoleeiernivå. Prøvene gjennomføres om høsten, kort 
tid etter at elevene har startet på 5., 8. og 9. trinn. Nasjonale prøver gir informasjon om 
elever på alle nivåer. 
 
Det har vært en positiv utvikling i resultatene på 9. trinn i forhold til i fjor. På de andre 
trinnene er resultatene stabile eller litt svakere. 
 
Kort oppsummert etter 2016 
Ressurssenter for ungdomstrinn er etablert på Bønsmoen skole. Innføringsklasser er etablert 
på Langset skole og Råholt ungdomsskole med henholdsvis 10 og 15 elever.  
 
Tjenester 
Virksomhet skole har ansvar for grunnskoleopplæring og voksenopplæring. Antall elever i 
skolen ved årsskiftet 2016/17 er 3 085, en økning på 80 fra årsskiftet 2015/16. 
 
Virksomheten ferdigstilte i 2016 Strategisk plan for kvalitetsarbeid 2016 – 2025 og avsluttet 
prosjektet ungdomstrinn i utvikling (UiU). Virksomheten har i samarbeid med Barnehage og 
PPT startet opp et prosjekt som realfagskommune. 
 
To skoler har startet opp et felles prosjekt rundt bedre læringsmiljø, og her blir alle 
virksomhetens enheter involvert de kommende årene. PPT deltar også her. 
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Gjestebarn 2014 2015 2016 

Antall barn fra Eidsvoll som går på skole i andre kommuner 24 32 48 

Antall barn fra andre kommuner som går på skole i Eidsvoll 38 38 35 

 
Økningen i gjestebarn skyldes i hovedsak plasseringer av barnevernet. 
 
Arbeidsnærvær 
Arbeidsnærværet har økt fra 2015 til 2016. Det jobbes systematisk med 
sykefraværsoppfølging og forebyggende arbeid. 
 
Kompetanseutvikling 
Virksomhet skole har 16 lærere som tar videreutdanning i fag skoleåret 2016/17 og fire som 
fullfører praktisk pedagogisk utdanning. Alle tre ungdomsskoler deltar i Ungdomstrinn i 
Utvikling (UiU) hvor ansatte får økt kompetanse i klasseledelse og regning. 
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3.5 Familiens hus 

 
Økonomi 

Familiens hus
Regnskap i 

år
Rev.bud. i 

år
Avvik i 

kr
Rsk. i % av 

rev.bud.
Oppr. bud. i 

år
Regnskap i 

fjor
Driftsinntekter -17 408 -16 458 -950 106 % -13 229 -15 965

Lønn/sosiale utg 59 920 61 634 -1 714 97 % 54 809 53 446

Andre driftsutgifter 25 257 19 260 5 997 131 % 20 151 23 283

Brutto driftsresultat 67 770 64 436 3 334 105 % 61 731 60 764
Netto finans/avsetninger 122 0 122 0 -534

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk 67 892 64 436 3 456 105 % 61 731 60 230  
 
Kommentarer økonomi 
Virksomheten har et totalt merforbruk på 3,5 mill. i 2016. Dette er høyere enn anslått i 
Økonomisk rapport 2 og skyldes i hovedsak flere og mer kostnadskrevende akuttplasseringer 
i siste kvartal enn forutsatt. 
 
Merinntekter skyldes i hovedsak øremerkede tilskudd og momskompensasjons-inntekter som 
ikke er budsjettert. 
 
Mindreforbruk på lønn skyldes at virksomheten ikke får leid vikarer ved 
sykefravær/permisjonsfravær annet enn å bruke eksterne konsulenter som utgiftsføres under 
driftsutgifter. Virksomheten har i tillegg noen vakanser. 
 
Merforbruk driftsutgifter skyldes 25 nye plasseringer, både akuttplasseringer og 
omsorgsovertakelser. Ni akuttplasseringer ble tilbakeført. I tillegg skyldes merforbruket leie 
av eksterne konsulenter ved fravær. 
 
Måltavle 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat fra siste 
måling 

Ambisjons-
nivå  

Resultat 
pr. 
31.12.2016 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Andel barn med 
spesialundervisning skal 
reduseres ved fokus på 
tilpasset opplæring. 

8,5 % 7,50 % 8,5 % Ikke oppnådd 

Kompetanseheving/veiledning 
av grupper med ansatte 
(bh/skole) 

2 10 12 Oppnådd 

Andel hjemmebesøk av 
helsesøster innen to uker 
etter hjemkomst             

Alle fødende: 39 % 85 %  39 %  Ikke oppnådd 
Herav 
førstegangsfødende:  

100 % 100 %  Oppnådd 

Andel tilbudt hjemmebesøk 
av jordmor innen to uker 
etter hjemkomst 

Nytt krav 50 %  100 %  Oppnådd 

Tilby skolestartundersøkelse  79 % 100 % 100 %  Oppnådd 

Helsetilbud enslige mindre-
årige asylsøkere 100 % 100 % 100 % Oppnådd 

Overholde frister/krav innen 
barnevern:   

    

Undersøkelser 77 % 100 % 99,5 %  Oppnådd 

Tiltaksplan 78 % 100 % 92,5 % Pågående arbeid 

Omsorgsplan 85 % 100 % 100 % Oppnådd 

Oppfølgingsbesøk fosterhjem 65 % 100 % 100 % Oppnådd 
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Styringsindikator/tiltak 
Resultat fra siste 
måling 

Ambisjons-
nivå  

Resultat 
pr. 
31.12.2016 

Kommentarer 

Tilsynsbesøk fosterhjem 68 % 100 % 100 %  Oppnådd 

Brukertilfredshet  

Brukerundersøkelse: 

Over 
landsgjennom-

snittet 

  

 Barnevern:    
 Foreldre 4,4 av 6,0 
(Landet 4,2) 

Ikke målt i 
2016 

Det vil i 2017 bli 
gjennomført 
innbyggerundersøkelser  

 Barn 2,6 av 4,0 
(Landet 3,0) 

Ikke målt i 
2016 

 PPT: Ikke målt 
Ikke målt i 
2016 

 Helsestasjon: Ikke 
målt 

Ikke målt i 
2016 

ØKONOMI 

Avvik mellom regnskap og 
budsjett -8 % 

Avvik mindre 
enn +/- 1 % 5,4 % Ikke oppnådd 

Bruk av e-handelssystem Nytt mål 100 % 62 % Andel i nov./des. er 82 
% 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær Ikke målt 96,5 % 89,1 %  
Fra 83 % i januar til 96 
% i desember 

Medarbeidertilfredshet 4,3 4,2 4,4 Oppnådd 
PPT: 4,9 

 
Kort oppsummert etter 2016 
• Helsestasjonen ga et skolehelsetjenestetilbud med å være 0,5 dag i uken på de små 

skolene og 1,0 dag i uken på de store skolene.  
• Ny stilling til jordmor fra høsten 2016, bidro til lovpålagt hjemmebesøk til nyfødte barn 

fra jordmor.  
• Kommunen fikk videreført tilsagn fra fylkesmannen om øremerket tilskudd til 7,5 stillinger 

på barnevern.  
 
Tjenester 
• Kommunalt Samhandlingsteam Barn og Unge (KST-bu) er opprettet sammen med 

Skole/Barnehage/Kultur/Helse og bistand.  
• ”Strategi mot vold i nære relasjoner” for Eidsvoll kommune er utarbeidet sammen med 

Helse og Bistand.  
• Håndboken ”I forkant” som inneholder retningslinjer for tverrfaglig samarbeid for barn og 

unge i Eidsvoll kommune, er utarbeidet sammen med virksomhetene Barnehage og Skole. 
Denne ligger på kommunens nettsider.  

• Det tverrfaglige teamet ”Uro – i – magen” er videreutviklet og klarer i større grad å gi 
utsatte barn koordinert bistand. 

• Virksomheten har kunnet tilby hasjavvenningskurs i 2016, men det har ikke vært aktuelle 
kandidater, verken gjennom helsestasjonen, barnevern eller politiet.  

• Familiens hus har gitt økonomisk bistand til rustesting for ungdom som er i kontakt med 
virksomheten. 

 
PPT:  
PP-tjenesten har økt antallet veiledningsprosesser i forhold til klasseledelse/klassemiljø på 
skolene. Det har vært en dreining fra enkeltsaker til systemsaker i flere typer tematikk.  
 
Helsestasjon: 
• Helsestasjonen har ansvaret for helsetilbudet til enslig mindreårige asylsøkere i de akutte 

mottakene som ble opprettet av BUF-etat høsten 2015. 
• Helsetjenester til det nye ungdomsfengselet ble i første halvdel av 2016 dekket av 

helsesøster, men ble endret til legetjenester fra høsten 2016.  
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Barneverntjenesten: 
Barneverntjenesten har hatt en økning av antall alvorlige saker. Dette gjelder saker hvor 
foreldre strever med rus, alvorlig psykiatri, og familier der barn er utsatt for vold og 
overgrep. Det jobbes aktivt med alternativer til plassering, gjennom prosjekt i regi av BUF-
etat på slutten av 2016, noe som er forventet å gi resultater i 2017. 
 
• Alle avvik i forbindelse med tilsyn fra Fylkesmannen er lukket, og avdelingen oppnådde 

alle måltall fra 01.04.16 og ut året.  
• Barnevern har endret to saksbehandlerstillinger til tiltaksstillinger/familiekonsulenter, for 

å spisse kompetanse og etablere et tiltaksapparat lokalt.  
• En økning i antall klager til Fylkesmannen, der kommunen har fått medhold i ca. 80 % av 

sakene, viser at tjenesten leverer innenfor forsvarlighetskravet.   
 

Status  
2014 2015 2016 

1.1-31.12 1.1-31.12 1.1-31.12 

Barnevern 
Antall meldinger 309 358 333 

Antall barn under omsorg* 48 55 53 

PP-tjenesten 
Antall nye tilmeldte saker 174 179 175 

Antall aktive saker 550 607 626 

Helsestasjonen Antall barn/ungdom 0-16 år 4 827 4 967 4 979 
*Dette er barn rettsapparatet har besluttet at skal være under kommunens omsorg frem til de fyller 18 
år med mulighet for ettervern til fylte 23 år. Akutte og frivillige plasseringer kommer i tillegg til dette 
tallet og varierer stort gjennom året. 
 
Det totale antall barn under omsorg er redusert fra 2015 til 2016, samtidig har 
barneverntjenesten plassert 25 barn i 2016, noe som er et høyt tall. Totalt 9 barn er 
tilbakeført til hjemmet i 2016. Tjenesten har gjennom året hatt mange akuttplasseringer. 
Slike plasseringer kan vare fra ett døgn til ett år og er dyrere enn varige plasseringer. 
 
Arbeidsnærvær 
Arbeidsnærværet er økende, fra nesten 83 % i januar til 96 % i desember 2016. 
Virksomheten er med i prosjekt i regi av NAV Arbeidslivssenter i forhold til sykemeldte og 
fravær, og opplever at dette har effekt. Den største andelen av fraværet er 
svangerskapsrelatert. 
 
Kompetanseutvikling 
Barnevernleder har fullført statlig barnevernlederutdanningen. Virksomhetsleder sluttfører 
samme videreutdanning i mai 2017. Avdelingsleder PPT startet høsten 2016 PP-
lederutdanning, ferdig høsten 2017. En av familiekonsulentene i barneverntjenesten har 
startet Familieterapiutdanning på deltid, ferdig sommer 2018. 
 
Alle ansatte har gjennom kurs/opplæring i: 
• Tilknytningsteori, fire dager. Skole og barnehage har deltatt.  
• Seksuelle overgrep, en dag. Skole og barnehage har deltatt.  
• Familia (fagprogram), ti dager (barneverntjenesten). 
• Vold i nære relasjoner, en dag.  
• Elleve ansatte har gjennomført lisensieringskurs som veiledere.  
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3.6 Helse og bistand 

 
Økonomi 

Helse og bistand
Regnskap i 

år
Rev.bud. 

i år
Avvik i 

kr
Rsk. i % av 

rev.bud.
Oppr. bud. i 

år
Regnskap i 

fjor
Driftsinntekter -26 360 -20 761 -5 599 127 % -15 419 -28 257

Lønn/sosiale utg 130 196 130 614 -418 100 % 123 716 113 735

Andre driftsutgifter 25 618 23 767 1 852 108 % 23 732 16 166

Brutto driftsresultat 129 454 133 620 -4 166 97 % 132 029 101 644
Netto finans/avsetninger -2 -333 332 0 % -333 933

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk 129 452 133 286 -3 834 97 % 131 696 102 577  
 
Kommentarer økonomi 
Virksomheten har et totalt mindreforbruk på 3,8 mill. Mindreforbruket ble høyere enn varslet 
i Økonomisk rapport 2 og skyldes høyere refusjon for ressurskrevende tjenester enn forutsatt 
og redusert kjøp av bo- og omsorgsplasser. 
 
Merinntekter skyldes i hovedsak ikke budsjetterte øremerkede midler og høyere refusjon 
ressurskrevende brukere. 
 
Lønnsområdet har totalt et mindreforbruk som skyldes vakanser og mangel på vikarer i 
perioder. Ved tre tjenestesteder er det et merforbruk som skyldes behov for økt bemanning 
og lovpålagte kurs. 
 
Merforbruk andre driftsutgifter skyldes økning i kjøp av private bo- og omsorgsplasser for rus 
og psykisk helse. Dette er i påvente av boligbygging til målgruppen, da det er økning i behov 
for heldøgns bemanning.  
 
Virksomheten har i tillegg hatt merutgifter til kurs og opplæring som følge av nye tiltak 
knyttet til fylkesmannens tilsyn.  
 
Måltavle 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat fra 
sist måling 

Ambisjons-
nivå 

Resultat 
pr. 
31.12.2016 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Antall frivillige aktivitetsvenner 
(demens) 

5 8 12 Oppnådd 

Antall selvhjelpsgrupper 0 2 3 Oppnådd 

Antall brukere IMR* 10 16 14 Ikke oppnådd 

Antall deltakere lungetilbud 8 16 22 Oppnådd 
Antall brukere fulgt opp av 
innsatsteam 0 50 63 Oppnådd 

Antall brukere i samarbeid med NAV 
ungdomsteam 

0 50 31 Kommentar nedenfor 

Brukertilfredshet målt ved 
brukerundersøkelse 3,2 3,2 - 

Gjennomføres hvert 
annet år, neste 2017 

Antall plasser arbeids- og 
aktivitetstilbud 

95 105 106 Kommentar nedenfor 

ØKONOMI 

Avvik mellom regnskap og budsjett -7,5 % 
Mindre enn 
+/-1 % -2,9 % Ikke oppnådd 

Bruk av e-handelssystem Nytt mål 100 % 51 % Andel i nov./des. er 
90 % 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær 88 % 90 % 91,2 % Kommentar nedenfor  
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Styringsindikator/tiltak 
Resultat fra 
sist måling 

Ambisjons-
nivå 

Resultat 
pr. 
31.12.2016 

Kommentarer 

Medarbeidertilfredshet 0 4,2 4,3 
Bedret resultat og 
svarprosent 

Ufaglært til fagarbeider Ikke målt 10 stk. 3 stk. 12 stk. går helse-
fagarbeiderutdanning 

Fagarbeider til høyskole Ikke målt 4 stk. 3 stk. 
Endring av stillinger 
ved ledighet, en 
ansatt går vernepleie 

Antall deltidsansatte som får høyere 
stillingsprosent 

Ikke målt 10 stk. 26 stk. Oppnådd 

*Illness Management recovery – gruppebehandlingstilbud for alvorlig psykisk syke 
 
Kort oppsummert etter 2016 
Tildeling av tjenester ble fra 1.1.2016 tillagt virksomhetene. 
 
Erfaringen i 2016 viser at Ungdomsteam (rus- og psykisk helsearbeid) i samarbeid med NAV 
er svært hensiktsmessig for den enkelte. Tjenestene oppdager ungdommer i behov av 
bistand og nødvendige tiltak kan iverksettes tidlig i forløpet. Tiltaket inkluderer også 
veiledning fra rus og psykisk helse til alle NAV ansatte. 
 
Mål om økt antall aktivitet-/arbeidsplasser er nådd gjennom tilleggsbevilgning i Økonomisk 
rapport 1 knyttet til fullfinansiering av to varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Dette har 
økt fleksibiliteten og handlingsrommet, spesielt i forhold til ungdom og er et svært viktig 
tiltak for smidige overganger fra videregående skole.  
 
Kommunen er i gang med etableringen av alternativt aktivitetstilbud på Badet opplæring og 
aktivitetssenter (BOA) da tilgang på VTA plasser fortsatt er mindre enn behovet. Det er 
etablert regelmessig samarbeid med NAV og videregående skole knyttet til tidlig 
identifikasjon og vurdering av muligheter for målgruppen. Dette for å sikre effektiv utnyttelse 
av mulighetene og gode overganger knyttet til arbeid/aktivitet.  
 
Innsparing knyttet til kjøp av institusjonsplass for avlastning barn og unge er ikke 
gjennomført, da pågangen gjennom året var økende. 
 
Øvrige vedtatte tiltak er iverksatt.   
 
Tjenester 
Type tjeneste 2013 2014 2015 2016 
Antall individuelle tilbud om fysio- og 
ergoterapi 1 016 1 055 1 360 1 214 

Antall tekniske hjelpemidler 
utlevert/innlevert 

5 179 6 140 6 228 6 611 

Antall individuelle vedtak om 
behandlingstilbud psykisk helse/rus 

562 
(herav 65 
avslag) 

444 
(herav 56 
avslag) 

424 
(herav 73 
avslag) 

614 
(herav 118 
avslag) 

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

158 
(herav 11 
avslag) 

156 
(herav 7 
avslag) 

140 
(herav 4 
avslag) 

261 
(herav 5 
avslag) 

 
Antall brukere fysio- og ergoterapi har gått ned, men omfang og antall timer pr. bruker er 
økende. Behovet for hjelpemiddeltjenesten er fortsatt økende. En ser flere alvorlig syke med 
krevende behandlingstilbud i hjemmet og derav større omfang av tjenester. Ressursinnsatsen 
er økt knyttet til innsatsteam. Antall brukere som mottar behandlingstilbud og praktisk 
bistand for målgruppen rus og psykisk helse har økt betydelig, og flere brukere har 
omfattende individuelle behov. Dette gir økt press på tjenestene. 35 % av de nye 
henvendelsene er innflyttere til kommunen (bodd i kommunen mindre enn to år). Det er også 
økende andel henvendelser fra brukere som nylig er fylt 18 år. 
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Tjenestene prioriterer moderat til alvorlig psykisk syke, lettere psykiske lidelser får tilbud om 
lavterskeltilbud.  
 
Som følge av stor etterspørsel, er åpningstidene på Gladbakk aktivitetssenter utvidet. 
Senteret har økt samarbeidet med flere frivillige aktører, lag og foreninger. Den positive 
utviklingen har skjedd innenfor ordinære økonomiske rammer.   
 
Arbeidsnærvær  
Arbeidsnærværet er økt med 1,2 % fra 2015. Tiltak er iverksatt, tilpasset de enkelte 
tjenestesteders utfordringer. Fraværet er høyest ved tjenestesteder med turnusarbeid. 
Kartleggingen viser at en del av fraværet skyldes ikke arbeidsrelaterte forhold, det er 
gjennomført ulike tilretteleggingstiltak der det er mulig. 
 
Kompetanseutvikling  
Virksomheten hadde totalt 22 ansatte i ulike utdanningsløp i 2016. Kommunen har videreført 
samarbeidet med Nannestad videregående og KS om kvalifiseringsprosjektet for 
helsefagarbeidere. Tre ansatte har fullført helsefagarbeiderutdanning i 2016, og 12 ansatte er 
i helsefagarbeiderløpet. Seks ansatte er i ulike videreutdanningsløp på høyskolenivå; 
flerkulturelt arbeid, fysioterapi eldre, fysioterapi barn og pedagogikk. En ansatt tar master i 
rehabilitering.  
 
Kompetansen er styrket ved at det ved ledighet er tilsatt personer med høyere 
utdanningsnivå og ved at 26 faste ansatte med fagarbeider-/høyskolekompetanse har fått økt 
stillingsandel. 
 
Virksomheten har gjennomført flere kurs for ansatte: legemiddelhåndtering, verge 
konflikthåndtering, målrettet miljøarbeid, kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven (bruk 
av tvang og makt) og flere opplæringsløp knyttet til faglige metoder benyttet i tjenesten. 
Virksomheten har innført rutinemessig veiledning og opplæring knyttet til bruk av tvang og 
makt.  
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3.7 Hjemmebaserte tjenester 

 
Økonomi 

Hjemmebaserte tjenester Regnskap i 
år

Rev.bud. i 
år

Avvik i 
kr

Rsk. i % av 
rev.bud.

Oppr. bud. i 
år

Regnskap i 
fjor

Driftsinntekter -16 489 -15 512 -977 106 % -5 100 -7 980

Lønn/sosiale utg 72 880 73 958 -1 078 99 % 69 815 68 140

Andre driftsutgifter 25 581 24 037 1 544 106 % 7 594 8 271

Brutto driftsresultat 81 973 82 483 -511 99 % 72 310 68 431
Netto finans/avsetninger -22 0 -22 0 -82

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk 81 951 82 483 -532 99 % 72 310 68 349  
 
Kommentarer økonomi 
Hjemmebaserte tjenester har et totalt mindreforbruk på 0,5 mill. Dette er som forventet i 
Økonomisk rapport 2.    
 
Merinntekter skyldes i refusjon ressurskrevende brukere og ikke-budsjetterte øremerkede 
tilskudd.  
 
Mindreutgifter lønn må sees i sammenheng med merutgifter drift da det i stedet for bruk av 
eget personell ble benyttet eksterne vikarer/kjøp av tjenester. Utgifter til ressurskrevende 
tjenester ble noe høyere enn anslått. 
 
 
Måltavle 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat fra 
sist måling  

Ambisjons-
nivå  

Resultat 
pr. 
31.12.2016 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Antall brukere med 
kartlegging av 
fysisk/kognitiv funksjon, 
minimum 1 gang pr. år 

0 100 100 Oppnådd 

Antall brukere fulgt opp 
av innsatsteam 0 50 63 

Oppnådd. Teamet har vært 
benyttet som alternativ til 
innleggelse på sykehjem. 
Arbeid med 
ernæringskartlegging og 
utarbeidelse av ernæringsplan 
er startet opp i 2016 

Antall brukere dagsenter 50 60 46 
Ikke oppnådd. Se 
kommentarer under Vilberg 
kompetansesenter 

Brukertilfredshet målt ved 
brukerundersøkelse 3,1 (2010) 4,1 

Ikke målt i 
2016 

Det vil i 2017 bli gjennomført 
innbyggerundersøkelser   

Innføre primærkontakter 
og ressurssykepleiere 
innenfor de store 
sykdomsdiagnosene 
(kreft, sår, diabetes, 
stomi etc.) 

Ikke målt 60 100 Oppnådd 

ØKONOMI 
Avvik mellom regnskap og 
budsjett 

1,2 % Mindre enn 
+/-1 % 

-0,6 % Oppnådd 

Bruk av e-handelssystem Nytt mål 100 % 12 % Andel i nov./des. er 0 % 
MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær 83 % 88 % 87,2 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 4,2  4,2 4,1 Ikke oppnådd og en reduksjon 
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Styringsindikator/tiltak 
Resultat fra 
sist måling  

Ambisjons-
nivå  

Resultat 
pr. 
31.12.2016 

Kommentarer 

fra 2015. Tiltak er innarbeidet 
i aktivitetsplan 

Økning av sykepleierandel 
(blant turnusansatte) 

34 % (2015) 41 % 40 % Oppnådd. Tre nye stillinger i 
2016 

Fagarbeider til høyskole 0 2 0 
Ikke oppnådd. Pt. kun 
etterutdanning 

Andel ansatte med 
heltidsstillinger (stilling > 
90 %) 

39 % (2015) 42 % 39 % 
Ikke oppnådd. To nye årsverk 
ble brukt til å øke mindre 
stillinger  

 
Kort oppsummert etter 2016 
• Tildeling av tjenester ble fra 1.1.2016 tillagt virksomhetene. 
• Grunnbemanningen ble i 2016 økt med fem årsverk i tillegg til koordinatorressurs. 

Elektroniske sykepleierprosedyrer er innført. Pasientjournal på mobil er ikke innført etter 
at pilotprosjekt i annen kommune ikke svarte til forventningene. 

• Når det gjelder Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) har alle fått tilbud om fast ansettelse 
fra 1.1.2017.   

• Innsparingstiltak knyttet til overtidslønn og innleie av ekstrapersonell ble ikke 
gjennomført da virksomheten fikk tilført midler til dette i Økonomisk rapport 2 som følge 
av økning i antall brukere. 

• To nye tjenestebiler er anskaffet. 
 
Tjenester 
Hjemmebaserte tjenester hadde en nettoøkning på 206 brukere i 2016, totalt 852. Dette er 
tall fra fagsystemet Cosdoc og avvikende fra det som fremkommer i foreløpig KOSTRA-
publisering. Økningen var hovedsakelig i sørbygda.  
 
I tillegg til økningen i antall, har brukerne også mer sammensatte behov og krever høyere 
faglig bistand. Dette er en utvikling som øker for hvert år ved at stadig sykere brukere blir 
utskrevet fra sykehus, mål om reduksjon i bruk av institusjonsplasser og at flere får lov å 
være hjemme ved livets slutt.   
 
For tjenesten praktisk bistand er det 240 brukere. Flere brukere av praktisk bistand, har nå 
også hjemmesykepleie. 
 
Kreftkoordinator har fulgt opp 80 pasienter i 2016, hvorav 50 nyhenviste. Mye av arbeidet er 
knyttet til pårørende, med spesiell vekt på yngre og barnefamilier. 
 
Demenskoordinator, 30 % stilling finansiert ved statlige midler, har bistått 19 brukere og 
jobber med pårørendeinformasjon samt kontakt mot sykehus/spesialisthelsetjeneste, 
fastleger og kommunens øvrige virksomheter. 
 
Arbeidsnærvær 
Totalt sett har arbeidsnærværet økt i forhold til 2015. En del av fraværet er ikke 
arbeidsrelatert.  
 
Virksomheten har i 2016 startet opp nytt tiltak med møter med arbeidstaker, leder og NAV 
for å forbygge sykefravær, i tillegg til å videreføre lovpålagt samarbeid. 
 
Kompetanseutvikling 
Virksomheten har tre sykepleiere på spesialutdanning; rus og psykiatri, geriatri og 
kreftomsorg. Fire ansatte er i helsefagarbeiderløpet med forventet fagprøve i 2017. En 
helsefagarbeider er i etterutdanning rus og psykiatri. 
Hjemmebaserte tjenester har tett samarbeid med ambulerende team på AHUS som 
gjennomfører opplæring i prosedyrer i tillegg til eksterne kurs. 
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3.8 Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg 

 
Økonomi 
Vilberg 
kompetansesenter HO

Regnskap i 
år

Rev.bud. i 
år

Avvik i 
kr

Rsk. i % av 
rev.bud.

Oppr. bud. i 
år

Regnskap i 
fjor

Driftsinntekter -32 495 -27 375 -5 120 119 % -19 780 -31 857

Lønn/sosiale utg 141 905 140 132 1 773 101 % 133 447 135 158

Andre driftsutgifter 15 587 14 775 812 105 % 14 144 14 969

Brutto driftsresultat 124 996 127 531 -2 535 98 % 127 810 118 271
Netto finans/avsetninger 2 535 0 2 535 0 59

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk 127 531 127 531 0 100 % 127 810 118 330  
 
Kommentarer økonomi  
Virksomheten har budsjettbalanse pr. 31.12.2016. Før fondsavsetning har virksomheten et 
mindreforbruk på 2,5 mill., bedre enn forutsatt i Økonomisk rapport 2 og dette skyldes 
høyere inntekter enn budsjettert. 
 
Merinntektene skyldes flere langtidsplasser ved sykehjemmet enn forutsatt og økt 
brukerbetaling som følge av dette, i tillegg til refusjoner og øremerkede tilskudd. 
 
Merutgifter lønn skyldes i hovedsak bruk av vikarer i forbindelse med økt pleietyngde og 
rekruttering.  
 
Merforbruk drift skyldes at det har vært behov for kjøp av tjenester fra vikarbyrå i tillegg til 
økte matvarepriser.  
 
Det er avsatt 2,5 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og 
økonomireglementet, til dekning av kjøp av sykehjemsplasser i 2017.  
 
Måltavle 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
fra sist 
måling  

Ambisjonsnivå  
Resultat 
pr. 
31.12.2016 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Antall korttidsplasser 12 22 16 Antall plasser varierer gjennom året 
Antall 
rehabiliteringsplasser 4 8 4 Ikke oppnådd 

Antall plasser til demente 32 40 60 Oppnådd 

Kjøp av sykehjemsplasser 16 10 33 Ikke oppnådd 

Brukertilfredshet målt ved 
brukerundersøkelse 

3,5 3,7 Ikke målt i 
2016 

Innbyggerundersøkelser skal 
gjennomføres i 2017 

Antall brukere dagsenter 50 60 49 Ingen venteliste pr. 31.12.2016 

Avvik i forhold til 
ernæringsplan 

  

Ingen avvik 
som ikke er 
medisinsk 
begrunnet  

 Avviksregistrering er under 
utarbeidelse 

Antall KØH-senger 0 3 3 Oppnådd 

ØKONOMI 

Avvik mellom regnskap og 
budsjett 

-2,5 % Mindre enn +/-
1 % 

0 % Oppnådd 

Bruk av e-handelssystem Nytt mål 100 % 9 % Andel i nov./des. er 18 % 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær 83 % 90 %   89,4 % Ikke oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 4,1  4,2 4,2 Oppnådd 
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Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
fra sist 
måling  

Ambisjonsnivå  
Resultat 
pr. 
31.12.2016 

Kommentarer 

Fagarbeider til høyskole 1 2 5 Oppnådd, se kommentar under 

Antall ansatte på ufrivillig 
deltid 

15 % 10 %  Kartlegging ikke gjennomført 

 
 
Kort oppsummert etter 2016 
Tildeling av tjenester ble fra 1.1.2016 tillagt virksomhetene. 
 
Tjenester 
Vilberg kompetansesenter har i 2016 hatt 125 sykehjemsplasser. Det har vært behov for å 
kjøpe flere private plasser enn forutsatt i opprinnelig budsjett. Det har på årsbasis vært 
behov for å kjøpe 30 private plasser (se 4.1 Sentral-administrasjonen). Virksomheten har tre 
kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp (KØH) knyttet opp til egen legevakt.  KØH-
plassene hadde et belegg på 44,2 %. Eidsvoll legevakt hadde 7 570 legekonsultasjoner i 
2016. 
 
Vedtatt utbygging av sykehjemmet (byggetrinn 1), med nye lokaler for legevakt, 
fysioterapitjeneste og åtte nye pasientrom, ble ferdigstilt i desember 2016.  
 
70 omsorgsboliger med heldøgns bemanning er tilknyttet virksomheten, fordelt på 24 plasser 
ved Pålsejordet bokollektiv for demente og 46 plasser ved Vilberg bosenter. Sistnevnte har 
også ansvar for dagavdeling med 49 brukere.  
 
Virksomheten arbeider med kvalitetsutvikling på flere områder. 
 
Arbeidsnærvær  
Gjennomsnittlig arbeidsnærvær i 2016 har vært 89,4 %. En stor del av fraværet er ikke 
arbeidsrelatert.  
 
Kompetanseutvikling 
Virksomheten har hatt seks ansatte i utdanningsforløp ABC demensomsorg, to 
videreutdanning «eldre og aldring», fire helsefagarbeidere i sykepleierutdanning og en i 
vernepleierutdanning. 
 
Det har i tillegg vært gjennomført ulike faglige kurs i henhold til plan, bl.a. grunnkurs og 
oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering, kurs i palliasjon for sykepleiere og kurs for 
veiledere for læringer og studenter.  
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3.9 NAV 

 
Økonomi 

NAV
Regnskap i 

år
Rev.bud. i 

år
Avvik i 

kr
Rsk. i % av 

rev.bud.
Oppr. bud. i 

år
Regnskap i 

fjor
Driftsinntekter -23 436 -20 404 -3 032 115 % -19 818 -14 797

Lønn/sosiale utg 20 782 26 333 -5 550 79 % 25 817 16 307

Andre driftsutgifter 33 518 29 734 3 784 113 % 29 734 30 339

Brutto driftsresultat 30 864 35 662 -4 798 87 % 35 733 31 849
Netto finans/avsetninger 3 550 0 3 550 0 -76

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk 34 414 35 662 -1 248 96 % 35 733 31 773  
  
Kommentarer økonomi 
Nav har et mindreforbruk på 1,2 mill. i 2016, prognosen var budsjettbalanse i Økonomisk 
rapport 2. Totalt mindreforbruk før fondsavsetning er 4,8 mill. Dette skyldes hovedsakelig 
mindreforbruk på flyktningeområdet. Flyktninger som er bosatt sent i 2016 utløser tilskudd 
for hele 2016. 
 
Lønnsutgifter viser et mindreforbruk på 5,5 mill. Av dette gjelder 2,6 mill. introduksjonsstøtte 
til flyktninger, 1,1 mill. for kvalifiseringsprogrammet, og 1,7 mill. på grunn av sene 
tilsettinger på flyktningetjenesten. 
 
Det er avsatt 3,6 mill. til disposisjonsfond innenfor rammen i regnskapsskjema 1B og 
økonomireglementet, til dekning av utgifter til flyktninger i 2017. 
 
Måltavle 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
fra sist 
måling 

Ambisjons-
nivå 

Resultat 
pr. 
31.12.2016 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Antall måneder på økonomisk 
sosialhjelp 5,4 5,2 5,6 Ikke oppnådd 

Andel sosialhjelpsmottakere 
med stønad i 6 måneder eller 
mer  

42 % 38 % 33 % 
Ikke oppnådd, 201 av 606 
klienter 

Andel mottakere med 
sosialhjelp/introduksjonsstønad 
som hovedinntektskilde 

56 % 50 % 58 % Ikke oppnådd 

Antall ungdommer som i 
gjennomsnitt mottar 
økonomisk sosialhjelp hver 
måned 

57 50 80 

Ungdomsgruppa ble i 2016 
utvidet til <=29 år. 
Tilsvarende for gruppa <25 
år = 45 

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

40 % 44 % 38 % 
Ikke oppnådd, 6 av 16 
avsluttede program 

Ventetiden for gjeldsrådgivning 
skal være så lav som mulig 0 < 2 

måneder 0 
Oppnådd, øk. rådgiver har 
ikke hatt ventelister i 2016 

Andel brukere med økonomisk 
sosialhjelp som hovedytelse, 
skal være registrert som 
arbeidssøkere og ha en 
aktivitetsplan 

Nytt mål 100 % 1 % 
Ikke oppnådd. 2 av 210 er 
registrerte og har 
aktivitetsplan. 

Kvalifiseringsprogrammet: 
Andel ut i arbeid  15 % 40 % 41 % Oppnådd, 22 i program, 9 ut 

i jobb 
Kvalifiseringsprogrammet: 
Andel deltakere som har 

Nytt mål 100 % 46 % 
Ikke oppnådd. 6 av 13 har 
aktivitetsplan og AEV 
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Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
fra sist 
måling 

Ambisjons-
nivå 

Resultat 
pr. 
31.12.2016 

Kommentarer 

aktivitetsplan og utarbeidet 
arbeidsevnevurdering 

ØKONOMI 
Avvik mellom regnskap og 
budsjett -13,3 % Mindre enn 

+/- 1 % 
-3,5 % Ikke oppnådd 

Bruk av e-handelssystem Nytt mål 100 % 13 % Andel i nov./des. er 26 % 
  

Arbeidsnærvær Ikke 
målt 95 % 96,1 % Oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 4,3 4,2 4,3 Oppnådd 
  
Kort oppsummert etter 2016 
Alle vedtatte tiltak i 2016 er iverksatt. 
 
Tjenester 
I 2016 mottok NAV Eidsvoll 2 720 søknader om økonomisk sosialhjelp. Dette er omtrent 
samme volum som foregående år. 337 klienter hadde i 2016 økonomisk sosialhjelp som sin 
hovedinntektskilde. 201 klienter var langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp (mottakere 
sammenhengende i mer enn seks måneder). Dette er tall fra fagsystemet og avvikende fra 
det som fremkommer i foreløpig KOSTRA-publisering.  
 
NAV Eidsvoll har totalt 619 aktive klienter (606 med utbetalinger, kun 13 med innbetalinger) 
og betalte ut 29,2 mill. Det ble gjennom året mottatt innbetalinger på 1,4 mill. I 2015 hadde 
kontoret 630 klienter som mottok økonomisk sosialhjelp. 
 
NAV Eidsvoll hadde utbetaling av økonomisk sosialhjelp til 245 ungdommer i 2016.  
 
NAV Eidsvoll har organisert tjenesten slik at den i større grad er tilpasset brukernes behov, 
dette gjelder både økonomisk sosialhjelp og tjenester knyttet til annet oppfølgingsbehov. To 
veiledere jobber fast med å kartlegge langtidsmottakere av sosialhjelp, deres arbeidsevne og 
eventuelle rettigheter til folketrygdytelser. 
Arbeidet med ungdom under 30 år har hatt et spesielt fokus.  
 
Prosjekt kontinuerlig forbedring 
Året 2016 bar preg av prosjekt «kontinuerlig forbedring» med hjelp fra SOFAK og 
prosessveileder på NAV Akershus. Dette prosjektet hadde følgende mål: 
• Arbeidsretting.  
• Lik praksis.  
• Bedre kvaliteten i oppfølgingsarbeidet. 
Prosjektet hadde fokus på fremtidig digitalisering og behov for kontinuerlig læring.  
 
Arbeidsnærvær 
Virksomheten har høyt arbeidsnærvær.  
 
Kompetanse 
Avdelingsledere har økt sin kompetanse på HR i begge styringslinjer og har hatt et større 
fokus på de kommunale system som ePhorte, Unit4, kontrakter osv. ved å delta på de 
kommunale kursene som kommunen har tilbudt. 
  
Veiledere har økt sin kompetanse via hospiteringer erfaringssamlinger og fagutviklinger. 
Kontoret har hatt samarbeid med Fylkesmannen vedr. KVP, inngangsvilkår og aktivitetskrav. 
Ledere har hatt utviklingssamtaler med alle medarbeidere i forbindelse med nye roller. 
Nettverk for fagansvarlige er definert og startet opp, og kontoret har hatt 4 heldags-
samlinger med KF i fokus. 
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3.10 Kultur 

 
Økonomi 

Kultur
Regnskap i 

år
Rev.bud. i 

år
Avvik i 

kr
Rsk. i % av 

rev.bud.
Oppr. bud. i 

år
Regnskap i 

fjor
Driftsinntekter -19 215 -14 308 -4 907 134 % -13 032 -19 179

Lønn/sosiale utg 21 671 23 063 -1 393 94 % 21 304 21 305

Andre driftsutgifter 27 435 24 881 2 554 110 % 23 427 25 772

Brutto driftsresultat 29 890 33 636 -3 746 89 % 31 699 27 898
Netto finans/avsetninger -10 0 -10 -200 -1 197

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk 29 880 33 636 -3 756 89 % 31 499 26 701  
 
Virksomheten har et mindreforbruk på 3,8 mill., prognosen var budsjettbalanse i Økonomisk 
rapport 2. Mindreforbruket skyldes i hovedsak merinntekter billettsalg og vakanser/ikke bruk 
av vikarer ved sykefravær.   
 
Merinntekter:  
• Ikke budsjetterte spillemidler idrettsanlegg er 2,8 mill. Midlene er i sin helhet ubetalt og 

må sees i sammenheng med merforbruk andre driftsutgifter. 
• Merinntekt billettsalg er 1,9 mill. Dette gjelder både kinodrift og Råholt Bad.  
 
Mindreutgifter lønn skyldes i hovedsak:  
• Vakanser ved Kulturskolen samt at undervisningen er omorganisert slik at det ikke er 

benyttet vikarer ved sykefravær og permisjoner.  
• Kostnader med overføring av laboratoriet på Knofsløkken påløper først i 2017 og medfører 

mindreutgifter i 2016.   
• Mindreforbruk Jobbsenter som følge av oppsigelse av ansatt i prøvetid og som ikke ble 

besatt før januar 2017. 
 
Merforbruk driftsutgifter skyldes i hovedsak ikke budsjetterte utbetalinger av spillemidler som 
er finansiert av merinntekter. 
 
Måltavle 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
fra sist 
måling 

Ambisjons
-nivå 

Resultat pr. 
31.12.2016 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Kulturskolen: Antall nye tilbud 2 2 3 Oppnådd 
Biblioteket: Antall arrangement 
åpne for alle 94 70 74 Oppnådd 

Gratis/rimelige lavterskeltilbud: 
Antall tilbud/prosjekt 

4  5 5 Oppnådd 

Tilbud tilrettelagt for flerkulturell 
bakgrunn: Antall tilbud 1 2 1 Oppnådd 

Andel som fortsetter i kultur-
skolen påfølgende skoleår 

80 % 85 % 80 % Ikke oppnådd 

Andel av kulturskoleelevene som 
har deltatt på arrangement i 
løpet av skoleåret 

50 % 60 % 75 % Oppnådd 

ØKONOMI 
Avvik mellom regnskap og 
budsjett -13 % 

Mindre enn 
+/- 1 % -11,2 % Ikke oppnådd 

Bruk av e-handelssystem 20 % 100 % 20 % 
Andel i nov./des. er 38 
% 

MEDARBEIDERE 
Medarbeidertilfredshet 4,2 4,2 4,2 Oppnådd 
Arbeidsnærvær Ikke målt 92 % 92,5 % Oppnådd 
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Kort oppsummert etter 2016 
• Planlegging og etablering av jobbsenter med prøvedrift ble gjennomført høsten 2016 som 

følge av innføring av aktivitetskrav for sosialhjelpsmottakere 1.1.2017. Jobbsenteret har 
base på Badet Kulturtun og er organisert under Kultur i nært samarbeid med NAV.  

• Det har vært gjennomført 87 kinoforestillinger med et totalt publikumstall på 7 647. Dette 
utgjør et snitt på 88 pr. forestilling. Kinodriften ble i løpet av året lagt under bibliotekets 
ansvarsområde, og heter nå Eidsvoll bibliotek og kino.   

• Av budsjett til kommunal egenandel idrettsanlegg har Eidsvold Turn Fotball fått midler til 
kunstgressbane på Myhrer, og Eidsvoll orienteringslag til Stensby nærmiljøkart.   

• Ved avdeling for Kulturskole/Fritid/Jobbsenter er det gjennomført ulike lavterskeltilbud 
som kurs i manikyr, ukulelespill, i tillegg er mekkeverksted i Jonas Lie opprettet som 
prosjekt høsten 2016 med fortsettelse i 2017. Eksternt tilskudd fra Frifond muliggjorde 
robotkurs. Kurset fikk 20 deltakere og vil bli videreført. Det er opprettet et tettere 
samarbeid mellom Kultur, Cornerstone, politiet og barnevern. 

 
Tjenester 
Kulturaktiviteter for å forebygge og bekjempe barnefattigdom er gjennomført som følge av 
innvilgede midler fra fylkesmann. Tilbudene har blant annet vært matkurs, datakurs, 
utvidelse av ferietilbud, elevplasser i kulturskolen og fribilletter Råholt Bad.   
 
Kulturskolen har gitt tilbud i SFO-tiden. Nye tilbud generelt er mediekurs, kodekurs og 
celloundervisning.  
 
Antall betalende gjester på Råholt Bad falt fra 97 629 i 2015 til 92 343 i 2016. Det er innført 
en forsøksordning med lengre åpningstider på fredags- og lørdagskvelder i høysesong 
1.10.2016-31.3.2017. Midtveis har ikke ordningen gitt publikumsvekst, men det jobbes aktivt 
med markedsføring og badet annonserte på Skedsmo-, Sørum- og Romeriks-portalene 
(infoskjermer) samt Lillestrøm stasjon, i tillegg til publisering av Facebook-side i oktober.   
 
Hovedbiblioteket har tilrettelagt for barnearrangement med prosjektor og komplett lydanlegg 
på bakgrunn av arenautviklingsmidler fra nasjonalbiblioteket på kr. 55 000,-. Også prosjektet 
«Tankerekka», en serie med ungdomsstyrte arrangement, ble gjennomført som følge av 
eksternt tilskudd. Biblioteket har samarbeidet med Eidsvoll Filologiske forening om 
litteraturarrangement, samt avviklet «Kids – og koding» som var et tilbud spesielt populært 
blant gutter.  Biblioteket har, sammen med Jobbsenteret og Axiell Library Systems, påbegynt 
et arbeid hvor materialene merkes med mikrochips.  Dette smidiggjør bibliotekets 
selvbetjening, og vil på sikt kunne danne grunnlag for et eventuelt meråpent bibliotek og 
rasjonell drift.  
 
Mago B prosjektet ble avsluttet i juni 2016. Saken ble oversendt kontrollutvalget for 
gjennomgang av prosjektet, og ferdigstilt rapport ble oversendt kommunen i desember.  
 
Arbeidsnærvær 
Arbeidsnærværet har økt i forhold til 2015 og målet på 92 % arbeidsnærvær er oppnådd. En 
del av fraværet er ikke arbeidsrelatert.  
 
Kompetanseutvikling 
Råholt Bads fire bademestre/skiftledere gikk 2-dagers lederkurs i juni. 
Daglig leder gikk 3-dagers instruktørkurs i livredning i februar, og har etter det holdt 
hjertestarterkurs for hele staben, noe som heretter vil holde årlig for hele staben.   
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3.11 Kommunal drift 

 
Økonomi 

Kommunal drift
Regnskap i 

år
Rev.bud. i 

år
Avvik i 

kr
Rsk. i % av 

rev.bud.
Oppr. bud. i 

år
Regnskap i 

fjor
Driftsinntekter -90 128 -85 738 -4 390 105 % -84 757 -82 541

Lønn/sosiale utg 28 626 29 871 -1 245 96 % 28 338 26 568

Andre driftsutgifter 62 183 59 901 2 282 104 % 57 826 59 382

Brutto driftsresultat 682 4 034 -3 353 17 % 1 407 3 409
Netto finans/avsetninger -2 892 -6 600 3 707 44 % -6 600 -3 516

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk -2 211 -2 565 355 86 % -5 192 -106  
  
Virksomheten har et merforbruk på 0,3 mill. etter justering for bruk og avsetning 
selvkostfond, som forventet i Økonomisk rapport 2. 
 
Kommunale eiendomsgebyrer knyttet til vann og avløp viser merinntekter på henholdsvis 0,7 
mill. og 2,9 mill. Inntekter knyttet til nye bygg, tilknytningsavgift er lavere enn budsjettert. 
Fra Øvre Romerike brann og redning (ØRBR) er det tilbakebetalt kommunens andel av 
selvkostfond fra ØRBR 2013-2015, 1,5 mill. Inntekten gjenspeiler seg i netto 
finans/avsetninger.  
 
Mindreutgifter lønn- og sosiale kostnader skyldes vakanser. 
 
Andre driftsutgifter innenfor selvkostområdene knyttet til rensing og driftsutgifter biler, 
maskiner, er høyere enn budsjettert. Eidsvoll kommune ivaretar selv transport av slam. 
Kostnader knyttet til innleid hjelp på dette området er dermed lavere enn budsjettert.  
 
Driftsavdelingen har et samlet merforbruk på 0,9 mill. Merutgiftene er knyttet til brøyting, 
strøing og drift og vedlikehold av transportmidler. Vintersesongen er preget av mer strøing 
enn av brøyting, og kostnadene ved strøing er høyere enn ved brøyting og forklarer 
merforbruk på disse postene.  
 
Fondsbruk og avsetning selvkost 

Selvkostområde – status fond og 
fondsbruk på områdene 

Beløp 
Revidert 
budsjett 

Avvik 
Selvkost 
fond 31.12  
(inkl.rente) 

Bruk av selvkostfond vann  -191 -749 558 4 498 
Bruk av selvkostfond avløp -5 594 -6 773 1 179 16 084 
Avsetninger til selvkostfond septik 419 264 155 1 412 
Avsetninger til selvkostfond renovasjon  940 712 228 940 
Avsetninger til selvkostfond feiervesen 1 535   1 535 1 702 
Bruk av selvkost fond feiervesen   -53 53   
 
Måltavle 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
fra sist 
måling  

Ambisjonsnivå  
Resultat 
pr. 
31.12.2016 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 
Vannforsyning: Antall meter 
rehabilitering av eksisterende 
ledninger  

Nytt mål 3 000 meter 1 215 meter 
Ikke oppnådd. Årsak 
kapasitets-
utfordringer 

Trafikksikringsplan: Antall 
gjennomførte tiltak pr. år  

Nytt mål 3 tiltak 3 tiltak Oppnådd 

Veglysprosjekt: Antall soner og 
delstrekninger utført Nytt mål 

Totalt 5 soner og 
3 delstrekninger 
ferdig innen 
utløpet av 2017 

2 
strekninger 

Prosjektet er i rute i 
henhold til plan 
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Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
fra sist 
måling  

Ambisjonsnivå  
Resultat 
pr. 
31.12.2016 

Kommentarer 

Rehabilitering av eksisterende 
avløpsnett: Ny hovedplan avløp 
er under utarbeidelse  

Nytt mål 1 000 meter 645 meter 

Ikke oppnådd. 
Planarbeidet og 
styringsdokumenter 
har vært prioritert 

Utvidelse av avløpsnett: Antall 
løpemeter avløpsnett utbygd Nytt mål 2 600 meter 975 

Ikke oppnådd. Årsak 
kapasitets-
utfordringer 

ØKONOMI 
Avvik mellom regnskap og 
budsjett 

96,2 % Mindre enn +/-
1 % 

-13,8 % Ikke oppnådd 

Bruk av e-handelssystem  Nytt mål 100 % 40 %  
Andel i nov./des. er 
23 % 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær  95 % 97 % 93,3 % 
Ikke oppnådd. 
Fraværet er ikke 
arbeidsrelatert 

Medarbeidertilfredshet Ikke målt 4,2 4,2 
Oppnådd. 
Tilfredsheten har økt 

 

 
Kort oppsummert etter 2016 
Mjøstråkk og Vormtråkk er ikke overtatt av kommunen, forberedelser i forbindelse med 
driftsoppgaver knyttet til vokterboligen og badeplass er planlagt.   
 

Tjenester 
Ved Bårlidalen renseanlegg har aktiviteten vært fokusert på utbedring, innjusteringer av de 
ulike funksjonene og prosessene ved anlegget. Anlegget har vært i drift i hele 
byggeprosessen og har levert prøveresultater innenfor myndighets krav. Kommunens 
advokat og prosjektledelse bistår i oppklaringen og gjennomføring av de ulike kontraktene.  
 
Utvikling av styringsdokumenter og oppfølging av myndighetskrav har vært prioritert. Det 
har vært arbeidet med hovedplan for henholdsvis vann og avløp, disse kommer til politisk 
behandling i 2017. Økt fokus på digitalisering vil på sikt føre til bedre dokumentasjon over 
tekniske anlegg og gjennomføring av rutinemessige oppgaver. 
 
Det er utført rehabilitering på pumpestasjoner og dammer. 
 
Arbeidsnærvær 
Det har vært en nedgang i arbeidsnærværet fra 2015 til 2016. Dette kan skyldes økt fokus på 
registrering av de ulike fraværstypene. Fraværet er ikke arbeidsrelatert.  
 
Kompetanseutvikling 
Virksomhetens medarbeidere har deltatt ved følgende kurs/fagseminar: 
• Yrkessjåførkurs, tolv personer. 
• Krokløfterkurs. 
• El-kurs over to dager, fem personer. 
• Akkreditert prøvetaking dagseminar COWI 1 dag, fem personer.          
• Fagseminar/driftsoperatørkurs hos Norsk Vann.  
• Kurs i varmearbeider. 
• Kurs vedrørende arbeid på veg. 
• Fagseminarer knyttet til vann, avløp, vannmålere m.m.  
 
 
 
 



Side 64 
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2016 

 
 

3.12 Kommunal forvaltning 

 
Økonomi 

Kommunal forvaltning
Regnskap i 

år
Rev.bud. i 

år
Avvik i 

kr
Rsk. i % av 

rev.bud.
Oppr. bud. i 

år
Regnskap i 

fjor
Driftsinntekter -10 564 -11 916 1 351 89 % -11 535 -12 270

Lønn/sosiale utg 18 255 18 655 -401 98 % 17 574 16 265

Andre driftsutgifter 2 887 3 357 -471 86 % 3 357 4 859

Brutto driftsresultat 10 577 10 097 480 105 % 9 397 8 853
Netto finans/avsetninger -667 -2 -665 33338 % -44 -1 461

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk 9 910 10 095 -185 98 % 9 353 7 392  
 
Kommentarer økonomi 
Kommunal forvaltning har et mindreforbruk på 0,2 mill. i 2016, på linje med prognose i 
Økonomisk rapport 2. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig merinntekter for 
reguleringsavdelingen og 50 % vakant stilling på samme avdeling.  
 
Byggesaksområdet hadde et budsjettmessig merforbruk på 0,3 mill. Av dette var 1,9 mill. 
mindreinntekter på byggesaksgebyrer.  Mindreinntektene er delvis dekket av tapsavsetninger 
på 0,5 mill., 0,6 mill. på vakanser og bruk av selvkostfond på 0,5 mill. Byggesaksområdet 
hadde en kostnadsmessig underdekning på 1,4 mill. og fikk et fremførbart underskudd på 0,9 
mill. etter bruk av selvkostfond.  
 
 
Måltavle 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat fra 
sist måling 

Ambisjonsnivå  
Resultat pr. 
31.12.2016 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Saksbehandlingstiden for 
søknadspliktige tiltak med 
tre ukers frist: 

        

1) mindre kompliserte 
tiltak etter pbl § 20-4, 
hvor eieren kan selv søke, 
f. eks tilbygg under 50 
kvm 

1)Behandlingstid 
etter pbl § 20-4: 
8 uker 

1)Behandlingsfrist 
etter pbl § 20-4: 
3 uker 

1)  
behandlingstid 
for 3 uker: 5,5 
uker 

Ikke oppnådd. 
Mange tiltak 
etter pbl § 20-4 
er avhengig av 
dispensasjon 

2) søknad med 
ansvarsrett etter Pbl § 
20-3 hvor en arkitekt eller 
er et byggefirma søker, 
f.eks. ny enebolig. 

2) 
Behandlingstid 
etter Pbl § 20-3: 
10 uker 

2) Behandlingstid 
innenfor 
tidsfrister 12uker 

2)  
behandlingstid 
for 12 uker: 
5,7 uker 

Oppnådd. Det 
har vært en 
forbedring i 
saksbehandlings-
tid sammenlignet 
med 2015 

Antall ulovlighetssaker Antall tilsyn: 16 Antall tilsyn: 25 Antall tilsyn: 
14 

 Ikke oppnådd 

Klagesaker sendt 
Fylkesmannen hvor 
Fylkesmannen opphever 
kommunens vedtak 

 
Fire politiske 
vedtak opphevet 
og i retur fra FM 
for ny 
behandling 
 

Ingen saker 

To vedtak 
opphevet og i 
retur fra FM for 
ny behandling 

 Ikke oppnådd 
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ØKONOMI 

Avvik mellom budsjett og 
regnskap -21 % 

Avvik mindre enn 
+/- 1 % -1,80 % Ikke oppnådd  

Bruk av e-handelssystem 4,50 % 100 % 30 % Andel i nov./des. 
er 100 % 

MEDARBEIDERE 

Arbeidsnærvær 97 % 96 % 96,9 % Oppnådd 

Medarbeidertilfredshet 4,2 4,2 4,3 Oppnådd 

 
 
Kort oppsummert etter 2016 
• Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, kommunedelplan for Råholt, 

områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum, områdereguleringsplan for Vilberg og arbeid 
med rullering av trafikksikkerhetsplanen er igangsatt. 

• Byggesaksbehandler i 100 % stilling ble ikke tilsatt og midlene er omdisponert til 
interkommunalt byggesakskontor fra 2017. 
 

Virksomheten merker et press på å komme i gang med reguleringsplaner og utbygging, og 
flere større byggeprosjekter er på gang. 
 
Tjenester 
Planavdelingen: 
Følgende planer ble vedtatt av kommunestyret i 2016: 
• 11 detaljreguleringsplaner 
• Strategisk næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2016-2027 (temaplan) 

Planavdelingen har igangsatt flere større planprosesser og det er fastsatt planprogram: 
• Revisjon av kommunedelplan for Råholt.  
• Områderegulering for Eidsvoll sentrum. 
• Rullering av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. 
• Trafikksikkerhetsplan.  

Det er laget oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Eidsvoll kommune, 
som grunnlag for kommuneplanarbeidet.  
 
Av aktiviteter er det gjennomført informasjonsmøter og workshops med sentrale aktører og 
grunneiere i forbindelse med kommunens egne planarbeider.  
 
Byggesaksavdelingen:  
Antall byggesaker er betydelig lavere som følge av lov og forskriftsendringer for tiltak unntatt 
søknadsplikt. Det er registrert i alt 302 byggesøknader, 36 forhåndskonferanser, 165 
skriftlige forespørsler og 23 meldinger om ulovligheter. I tillegg er det daglige veiledninger 
både pr. telefon og som direkte publikumsveiledning. Byggesak har betydelig restanse. 
Årsaker er blant annet mye tidsbruk på veiledning og oppfølging av ufullstendige søknader. 
Avdelingen har hatt noe sykefravær. Planlagte tiltak for å få ned restansene er innleie av 
hjelp, overtid, samt arbeid med rutiner og system. 
 
Det er utført 14 tilsyn med byggetiltak. Av disse er ti i omsøkte byggetiltak og fire tilsyn er 
med ikke-omsøkt byggevirksomhet. Det er gitt ett pålegg som er etterkommet og saken 
avsluttet. I tillegg er det utført en rekke befaringer og mindre tilsyn i forbindelse med 
søknadsbehandling, uten egne tilsynsrapporter. 
 
Avdelingen behandlet 16 klager hvorav seks er avvist, tre er tatt til følge og sju er oversendt 
til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen opphevet to av vedtakene. 
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Det er behandlet 470 eiendomsforespørsler fra meglere. 
 
Landbruk og geodata: 
Det er behandlet 16 delingssaker etter jordloven, 14 konsesjonssaker og ca. 225 
egenerklæringer om konsesjonsfrihet. I tillegg besvares henvendelser om forvaltning av fast 
eiendom.  
 
Forvaltning av jordbruksavtalemidler omfatter 264 søknader om produksjons- og 
avløsertilskudd (PT), 17 om tilskudd til spesiell miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap 
(SMIL), to om tilskudd til drenering og 94 om regionalt miljøtilskudd (RMP). Samlet 
tilskuddsbeløp var 33 mill. Fylkesmannen har utført rutinemessig tilsyn med 
tilskuddsforvaltningen i 2016. 
 
Det er behandlet søknader til Innovasjon Norge om investeringsstøtte til landbruksrelaterte 
prosjekter med en samlet investeringsramme på 6 mill.  
Landbruksavdelingen har vært medarrangør på flere kurs og møter for faglig oppdatering og 
kompetanseheving for utøvere i landbruksnæringa i Eidsvoll i løpet av året. 
 
Adresseprosjektet for navnsetting av alle veger og full adressenummerering nærmer seg 
ferdig.  
 
Det er behandlet 56 delingssaker etter plan og bygningsloven, hvorav 40 er 
dispensasjonssaker, og ca. 80 oppmålingsforretninger. Det er behandlet 17 eier-
seksjoneringer der 60 % også har eksklusivt uteareal som medfører oppmålingsforretning av 
uteareal, og det er utført 14 bygningsplasseringer. 
 
Arbeidsnærvær 
Det er samlet sett høyt arbeidsnærvær i virksomheten. 
 
Kompetanseutvikling 
Virksomheten har gjennomført følgende kurs/samlinger: 
• Ulike kurs og konferanser i regi av Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus. 
• NKF og Direktoratet for byggkvalitet - Byggesaksdagene og Plan- og byggesaksdagene.  
• GIS (geografiske informasjonssystemer) og kartløsninger.  
• Virksomhetssamling. 
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3.13  Eiendomsforvaltningen 

 
Økonomi 

Eiendom
Regnskap i 

år
Rev.bud. i 

år
Avvik i 

kr
Rsk. i % av 

rev.bud.
Oppr. bud. i 

år
Regnskap i 

fjor
Driftsinntekter -44 133 -41 745 -2 388 106 % -39 550 -42 239

Lønn/sosiale utg 41 548 45 769 -4 221 91 % 41 165 42 918

Andre driftsutgifter 61 571 56 966 4 605 108 % 60 730 51 219

Brutto driftsresultat 58 986 60 991 -2 004 97 % 62 345 51 898
Netto finans/avsetninger 1 682 1 030 652 163 % -600 -125

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk 60 669 62 021 -1 352 98 % 61 745 51 773  
 
Eiendomsforvaltningen har i 2016 et totalt mindreforbruk på 1,35 mill., bedre enn forutsatt i 
Økonomisk rapport 2. Mindreforbruket skyldes i hovedsak vakanser og at det ikke er benyttet 
vikarer ved sykefravær. 
 
Merinntekter skyldes i hovedsak: 
• Høyere husleieinntekter enn budsjettert.  
• Forsikringsoppgjør.  
 
Mindreforbruk lønn- og sosiale kostnader skyldes vakanser samt at det i liten grad er satt inn 
vikarer ved sykefravær. 
 
Merforbruk driftsutgifter skyldes hovedsakelig omprioritering av mindreforbruk til andre 
områder. Dette har gitt 2 mill. til vedlikehold. I tillegg utgjør økningen av kommunale gebyrer 
1,2 mill. Dette er hovedsakelig dekket gjennom egen ramme.  
 
Det er avsatt 0,6 mill. av mindreforbruk vedlikeholdsmidler til disposisjonsfond innenfor 
rammen i regnskapsskjema 1B og økonomireglementet til dekning av vedlikeholdsetterslep i 
2017. 
 
Måltavle 

Styringsindikator/tiltak 
Resultat 
fra sist 
måling 

Ambisjons-
nivå  

Resultat 
pr. 
31.12.2016 

Kommentarer 

TJENESTER TIL INNBYGGERNE 

Utarbeidelse av 
vedlikeholdsplan 

Tilstands-
analyse fra 
2011 

Rulleres 2016 
Ikke rullert i 
2016 

Ikke oppnådd. I budsjettet for 
2017 og 2018 er avsatt midler 
til utarbeidelse av nye 
tilstandsrapporter  

Avholde brukermøter Nytt mål 
Alle 

formålsbygg Ikke målt 
Ikke oppnådd. Jevnlig kontakt 
med brukerne. 

ØKONOMI 

Avvik mellom regnskap og 
budsjett  -11,0 % Avvik +/-1 % -2,2 % 

Avsatt 0,65 mill. disp.fond 
mindreforbruk 
vedlikeholdsmidler 

Bruk av e-handelssystem Ikke målt 100 % 49 % 
Andel i nov./des. er 24 %. 
ØR2 rapporteringen viste et 
resultat på 65,3 % 

MEDARBEIDERE 
Arbeidsnærvær totalt Ikke målt 91 %      90,6 % Ikke oppnådd 
Arbeidsnærvær renhold 80,6 % 90 % 88 % Ikke oppnådd 
Medarbeidertilfredshet  3,8 4,2 4,0 Ikke oppnådd 
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Kort oppsummert etter 2016 
Tiltak i vedtatte budsjett for 2016 som hovedsakelig er gjennomført i henhold til planlagt 
fremdrift: 
• Gjennomført tekking av tak på rådhuset. 
• Vedlikehold på heisen i rådhuset. 
• Vask av vinduer og fasade på rådhuset.  
• Vedlikehold av taket på Myrer er igangsatt, men arbeidene ligger noe bak budsjettert 

fremdrift. 0,2 mill. av de avsatte midlene er i PS 103/16 overført til 2017 for 
ferdigstillelse.  

• Finstad skole har i 2016 vært utleid til Steinerskolen. Oppgjøret for planlagt salg blir 
foretatt i 2017.  

• Arbeidet med renovering av bad på Fagerhøy rekkehus (A-B-C) er ikke igangsatt iht. 
intensjonen for 2016.  

• Innsparing av 60 % teknikker stilling er gjennomført. 
 
Tjenester 
Midler til reduksjon av vedlikeholdsetterslep fra 2011 er i 2016 fordelt på to hovedgrupper 
gjennom året: 
• Skolebygg 22 %. 
• Kommunalt disponerte boliger 78 %. 
 
Tilstandsvurdering på kommunale bygg og boliger ble gjennomført i 2011. Etterslepet på 100 
mill. i 2011 er redusert med 16,5 mill.  
 
Arbeidsnærvær 
I 2016 har det vært tilfeller av langtidsfravær i alle avdelinger. Arbeidsnærværet på 
renholdsavdelingen ligger på 88 %. Samlet for virksomheten er nærværet på 90,6 %. 
Arbeidsnærværet har økt betraktelig i renholdsavdeling siden målingen for 2015, men målet 
for 2016 er ikke nådd. For virksomheten uten renhold er arbeidsnærværet 95,4 %. 
 
Kompetanseutvikling 
Drift og vedlikeholdsavdelingen har i 2016 gjennomført følgende kompetanseutvikling: 
• Årlig kurs alle teknikere: gjennomgang av betjening el tavler og førstehjelp. 
• Kurs varmearbeider. 
• Lift kurs. 
• Kurs vernearbeid. 
• Kurs teknisk drift bad. 
• Datec Seminar.  
• Clean pilot konseptet - opplæring i nye moduler for ledelse renhold. 
• Ledelse renholdsavdelingen deltar i to typer nettverksgrupper ( NKF og Clean Pilot )  med 

andre kommuner. 
 

Renholdsavdelingen har gjennomført kurs og brukeropplæring av Deconx 
Desinfeksjonsmaskin for 16 deltakere. 
 
Virksomheten har videreført deltakelsen i NKF/KS pilotnettverk for boligforvaltning, et 
nettverk som totalt har strukket seg over 2 år med fokus på boliger. Virksomheten har i 
tillegg to deltakere på bolignettverk innen bygg – og eiendom.  
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3.14 Felles inntekter og utgifter 

 
Økonomi 
Felles inntekter og 
utgifter

Regnskap i 
år

Rev.bud. i 
år

Avvik i 
kr

Rsk. i % av 
rev.bud.

Oppr. bud. i 
år

Regnskap i 
fjor

Driftsinntekter -308 -1 332 1 024 23 % -1 300 211

Lønn/sosiale utg 204 -75 279 -271 % 23 434 4 676

Andre driftsutgifter 63 912 63 762 150 100 % 53 097 49 107

Brutto driftsresultat 63 809 62 355 1 454 102 % 75 231 53 994
Netto finans/avsetninger -63 085 -63 110 24 100 % -39 945 -46 098

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk 724 -755 1 478 -96 % 35 286 7 896  
 
Kommentarer økonomi 
Felles inntekter og utgifter har et totalt merforbruk på 1,5 mill. Som varslet i Økonomisk 
rapport 2 var det usikkerhet knyttet til prognosen. Merforbruket skyldes i hovedsak lavere 
inntekter enn budsjettert.  
 
Mindreinntekter skyldes i hovedsak lavere inntekter fra konsesjonskraft enn budsjettert. 
 
Merutgifter lønn og sosiale utgifter: 
Netto premieavvik ble høyere enn budsjettprognosen, mens avregning pensjonskostnad ble 
lavere. Inklusive arbeidsgiveravgift, ble merforbruk sosiale utgifter 0,9 mill.  
Rest lønnspott (mindreutgift) var 0,6 mill. 
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4  Investering 
Prosjekter pr. område  
(alle tall i hele 1000) 

Regnskap 
2016 

Revidert 
budsjett 2016 

Mer/ mindre-
forbruk 2016 

Prosentvis for- 
deling regnskap 

Pleie og omsorg            44 170                   50 411                    -6 241  28,6 % 
Selvkost            41 247                   51 147                    -9 900  26,7 % 
Skole            25 123                   37 781                  -12 658  16,3 % 
Samferdsel og dammer            24 631                   24 761                       -130  15,9 % 
Eiendom              7 903                     8 164                       -261  5,1 % 
Boliger              7 491                   23 852                  -16 361  4,8 % 
Barnehage              3 053                     7 472                    -4 419  2,0 % 
Kirker og gravplasser                  329                        350                          -21  0,2 % 
Salg av eiendom og bygg                  287                       -461                         748  0,2 % 
NAV                  162                        300                       -138  0,1 % 
Politisk                  123                        131                            -8  0,1 % 
Totalsum          154 519                203 908                  -49 389  100,0 % 
 
Totalt ble 154,5 mill. investert i 2016. Dette er 49,4 mill. lavere enn revidert budsjett.  
 
Tabellen tar ikke med salgsinntekter, øremerkede tilskudd og annen finansiering.  
 
Pleie og omsorg 
Prosjekt med tilbygg av åtte nye rom og legevakt/KØH utgjør 43,7 mil.  
 
Selvkost 
Prosjektet ved Bårlidalen renseanlegg utgjør 18,4 mill. Utgiftene ved etablering av 
reservevannsløsning utgjør 6,4 mill. og nyanlegg knyttet til saneringsplan avløp 5,8 mill.  
 
Skole 
Ås skole, som nærmer seg ferdig, og Vilberg ungdomsskole, er de to største prosjektene med 
total 17,7 mill. For prosjektet Langset skole er det inngått forlik i tingretten.  
 
Samferdsel og dammer 
De største prosjektene: Ramme for opprustning av kommunale veger og Bønsdalen bru.  
 
Eiendom 
Brannstasjonen har fått ny fasade og vedlikeholdsfrie vinduer og flere offentlige bygg har fått 
renholdssoner i inngangspartier. Disse er de største prosjektene.  
 
Boliger 
Oppgradering av boliger. Størst andel av investeringsmidlene er knyttet til flyktningeboliger 
og oppstart av prosjektet med boliger til rus og psykiatri på Gruehagen. 
 
Barnehage 
Prosjektet med utvidelsen ved Råholtbråtan barnehage er igangsatt.  
 
Kirker og gravplasser 
Kirkelig fellesråd foretar prioriteringene. Parkeringsplass ved Feiring kirke er oppgradert.  
 
Salg av eiendom og bygg 
Kostnader knyttet til salg. Salgene generer inntekter som inngår i felles finansiering. 
 
NAV 
Flyktningetjenestene har etablerert seg i nytt kontor. IKT utstyr og inventar er innkjøpt. 
 
Politisk 
Streaming av kommunestyremøter.  
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5 Vedlegg 

5.1 Investeringsprosjekter status og kommentar pr. prosjekt 

Prosjekt Status Akkumu-
lert 
regnskap 

Akkumulert 
bevilgning 
inkl 2016 

Justert 
total-
ramme 

Akkumu-
lert regn-
skap -akk. 
bevilgning 

Kommunestyret 

Skoler       

P2002490 Nye pc´er oppvekst pga. 
versjon Windows 

Ferdig 6 009 6 194 6 194 -185 PS 16/18, PS 64/15, PS 48/15, 
PS13/109, ksak 13/88  

P4800000 Lekeapparater skole I arbeid 590 1 000  -410 PS 16/78, PS 16/18 ksak 74/14 

P4820000 Råholt barneskole fire-
parallell 

I arbeid 543 3 000 225 000 -2 457 PS 16/78, PS 16/18  

P4823001 Feiring skole, ombygging Ferdig 926 900 900 26 PS 16/78  

P4823002 IKT-utstyr skoler. Årlig 
utskifting 

I arbeid 1 040 2 000  -960 PS 16/78  

P4823003 Inventar skoler I arbeid 159 500  -341 PS 16/18  

P4823006 Feiring skole inventar Ferdig 506 350 506 156 PS 16/78  

P6721530 Rehabilitering Bønsmoen 
skole 

Ferdig 
** 

    Ksak 71/12, ksak 81/10, ksak 
101/09, ksak ksak 24/09, ksak 
136/09, ksak 108/08, ksak137/08, 
ksak 58/08, ksak 137/08, ksak 
137/07,ksak 129/04,ksak 137/07, 
ksak 129/04, ksak 143/03 

P6721610 Rehabilitering Langset skole I arbeid 162 159 159 733 159 733 2 426 PS 16/41 ksak 15/50, ksak 14/61, 
ksak 14/53, ksak 14/46, ksak 
88/13, ksak 45/13,ksak 38/13,ksak 
ps 12/117,ksak 71/12,Ksak 81/10 

P6721611 Kjøp av tomt Rom Eiendom 
Langset 

Ferdig 2 037 3 000 3 000 -963  ksak 15/50, ksak 14/61, ksak 
14/53, ksak 14/46, ksak 88/13, 
ksak 45/13,ksak 38/13,ksak ps 
12/117,ksak 71/12,Ksak 81/10 

P6721620 Råholt ungdomsskoleutstyr 
og inventar 

I arbeid 5 067 6 500 6 500 -1 433 PS 16/18 ksak 74/14 

P6721760 Vilberg ungdomsskole I arbeid 7 739 10 000 240 000 -2 261 PS 16/78, PS 16/18 ksak 15/98, 
ksak 74/14 
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Prosjekt Status Akkumu-
lert 
regnskap 

Akkumulert 
bevilgning 
inkl 2016 

Justert 
total-
ramme 

Akkumu-
lert regn-
skap -akk. 
bevilgning 

Kommunestyret 

P6721800 Vilberg barneskole I arbeid 2 201 4 000 300 000 -1 799 PS 16/78, PS 16/18 ksak 15/98, 
ksak 74/14 

P6721810 Utvidelse Råholt 
Ungdomsskole 

I arbeid 94 643 95 212 98 911 -570 PS 16/18 ksak 74/14, ksak 14/61, 
ksak 14/53, ksak 14/46, ksak 
88/13, ksak ps 117/12, ksak 41/10 

P6721870 Råholt 
ungdomsskolekulturdel utstyr og 
inventar 

I arbeid 2 732 6 000 6 000 -3 268 PS 16/18  

P7000251 Langset skole, inventar og 
utstyr 

Ferdig 5 945 6 000 6 000 -55 PS 16/41 ksak 14/46, ksak 13/109 

P7002185 Ås skole, SFO og 1 trinn I arbeid 20 726 21 350 21 350 -624 PS 16/18 ksak 48/15, ksak 74/14, 
ksak 14/61, ksak 14/53, ksak 
14/46, ksak 12/118, ksak 13/88 

P7002186 Ås skole, utstyr og inventar I arbeid 20 600 600 -580 PS 16/18  

Barnehager        

P4500000 Lekeapparater barnehager I arbeid 470 500  -30 PS 16/18 ksak 74/14 

P4521870 Vilberg barnehage vognskjul Ferdig 595 650 650 -55 PS 16/18  

P4521880 Stensby barnehage 
uteområder 

Ferdig 176 176 176  Administrativt. Finansiert fra drift.  

P6721750 Ås barnehage I arbeid 102 1 000 76 000 -898 PS 16/78, PS 16/18 ksak 74/14 

P6721770 Bønsmoen barnehage 
utvidelse 

I arbeid 31 666 32 500 32 500 -834 PS 16/41 ksak 74/14,ksak 14/61, 
ksak 14/53, ksak 14/46, ksak 
88/13, ksak 45/13,ksak 118/12, 
ksak 69/12, ksak 93/11 

P6721775 Riving Råholt barnehage 
(tomt) 

Ferdig 515 600 600 -85  PS 65/16 

P6721790 Råholtbråtan barnehage 
utvidelse 

I arbeid 1 516 4 000 45 000 -2 484 PS 16/78, PS 16/18 ksak 14/61, 
ksak 14/53, ksak 38/13, ksak 
88/13,ksak 45/13,ksak 69/12,ksak 
93/11 

Boliger        

P6738200 Feiring aldershjem 
ombygging til omsorgsboliger 

I arbeid 187 2 000 23 000 -1 813 PS 16/78, PS 16/18  

P6738330 Frankens nye boliger 
funksjonshemmede 

I arbeid 1 401 1 500 28 500 
 

-99 PS 16/78, PS 16/18 ksak 15/98, 
ksak 74/14 
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Prosjekt Status Akkumu-
lert 
regnskap 

Akkumulert 
bevilgning 
inkl 2016 

Justert 
total-
ramme 

Akkumu-
lert regn-
skap -akk. 
bevilgning 

Kommunestyret 

P6738400 Flyktningboliger I arbeid 3 723 12 000 40 000 -8 277 PS 16/18  

P6738420 Ramme oppgradering 
boliger (BFB) 

Ferdig 1 308 1 293 1 293 15 PS 16/18 ksak 14/74, ksak 14/53, 
ksak 14/46, ksak 118/12 

P6738430 Bolig til vanskeligstilte I arbeid 0 6 011 6 011 -6 011 PS 16/18 ksak 118/12 

P6738440 Bolig rus psykiatri I arbeid 1 824 2 000 43 000 -176 PS 16/78, PS 16/18 ksak 74/14, 
ksak 14/61, ksak14/53, ksak14/46 

Pleie og omsorg        

P3800002 Vilberg helsetun 
solskjerming 

Ferdig 150 150 150  PS 16/18  

P3800003 Vilberg helsetun speilskap I arbeid 149 200 800 -51 PS 16/18  

P3860001 Trimsykkel motiwiev 
dagsenter demente 
 

Ferdig 123  123 123 Administrativt. Finansiert ved 
overføring fra drift/bruk av 
øremerkede midler.  
 

P3880001 KØH utstyr og inventar I arbeid 1 023 100  923 PS 16/78 adm. Finansiert av 
øremerkede midler i sin helhet. 

P6703320 Inventar sykehjemsrom I arbeid 504 600 1 700 -96 PS 16/18 ksak 74/14 

P6738401 Legevakt / øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold 

I arbeid 49 802 56 000 59 000 -6 198 PS 16/78, PS 16/18 ksak 48/15, 
ksak 74/14 

Kirker og gravplasser        

P1950460 Tilskudd utstyr kirkegårdene I arbeid 750 900 Årlig  PS 16/18 ksak 74/14, Ksak 14/46, 
ksak 13/109, ksak 118/12,ksak 
93/11 

P1950523 Feiring kirke. Utvide 
parkeringsplass 

Ferdig 179 200 200 -21 PS 16/18  

Samferdsel og dammer        

P6107000 Maskiner veg I arbeid 8 389 8 248  141 PS 16/18 ksak 74/14, ksak 14/61, 
ksak 14/53, ksak 45/13, ksak 
118/12, sak 69/12og ksak 88/13, 
ksak 93/11 

P6150000 Gater i Sundet I arbeid 858 600 14 600 258 PS 16/41 ksak 15/98, ksak 74/14 

P6150100 Veisystem Myhrer I arbeid 52 900 900 -848 PS 16/18 ksak 15/98, ksak 74/14 
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Prosjekt Status Akkumu-
lert 
regnskap 

Akkumulert 
bevilgning 
inkl 2016 

Justert 
total-
ramme 

Akkumu-
lert regn-
skap -akk. 
bevilgning 

Kommunestyret 

P6161030 Dam Øvre Holsjø Ferdig 5 478 5 465 5 465 14 PS 16/18  

P6161050 Oppgradering dammer I arbeid 703 500 5 300 203 PS 16/78, PS 16/18 ksak 
74/14,ksak 14/53, ksak 14/46, ksak 
45/13, ksak ps 117/12, ksak 71/12,  
ksak 43/11 

P6176020 Ramme opprustning av 
kommunale veger 

I arbeid 37 623 38 321 * -698 PS 16/18 ksak 74/14, ksak 14/61, 
ksak 14/53, ksak 45/13, ksak 
118/12, ksak 69/12,ksak ps 93/11 

P6176140 Ramme for trafikksikkerhet I arbeid 16 142 Årlig *  PS 16/18 ksak 74/14, 13/109, ksak 
88/13, ksak 45/13, ksak 12/117, 
ksak 69/12, 981/10, 32/10, 101/09 

P6176540 Bønsdalen bru I arbeid 4 816 5 700 5 700 -884 PS 16/18, ksak 74/14, ksak 15/98 

P6176800 Ramme for oppgradering av 
veglyset 

I arbeid 15 489 14 483 
 

* 1 006 PS 16/18, ksak 74/14, ksak 14/61, 
ksak 14/46, ksak 45/13, ksak ps 
12/117, ksak 69/12, ksak 93/11 

Eiendom        

P1001020 Bord og stoler 
kommunestyresalen 

Ferdig 547 543 547 4  ksak 74/14, ksak 45/13, ksak ps 
12/117, ksak 93/11 

P4823004 BOA strakstiltak I arbeid 395 900 1 000 -505 PS 16/18  

P5005044 Gulv Råholthallen utg ført 
P5044 

Ferdig     Mottatt tilskudd fylkeskommunen i 
2016. 

P6706840 Maskiner og utstyr fdv I arbeid 2 565 3 434 * -869 PS 16/18 ksak 74/14, ksak 14/53, 
ksak 14/46, ksak ps 117/12,ksak 
71/12, ksak 93/11, ksak 81/10 

P6706960 Ladestasjon El-biler 
offentlige bygg 

I arbeid 470 200 200 270 PS 16/18  

P6721550 Bønsmoen skole asfaltering Ferdig 429 500 429 -71 PS 16/18  

P6750300 Eidsvollhallen oppgradering 
av dusjanlegg 

I arbeid 557 1 000 2 000 -443 PS 16/18  

P6750340 Råholt svømmeanlegg 2. 
etasje 

I arbeid 7 305 8 364 8 364 -1 059 ksak 15/98, ksak 15/48, ksak 
14/61, ksak 14/46, adm, ksak 
88/13 
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Prosjekt Status Akkumu-
lert 
regnskap 

Akkumulert 
bevilgning 
inkl 2016 

Justert 
total-
ramme 

Akkumu-
lert regn-
skap -akk. 
bevilgning 

Kommunestyret 

P6750350 Råholt svømmeanlegg 
unntatt areal 2. etasje 

I arbeid 98 008 98 008 98 017 0 Ps 16/41 ksak 15/98ksak 51/50ksak 
14/46ksak 14/61ksak 14/53ksak 
13/88ksak 45/13ksak 71/12 (Nytt 
vedtak ksak 81/10, 101/09, 
136/08,137/07, 111/07) 

P6750510 Råholthallen - nytt tak I arbeid 3 932 4 202 3 932 -269 PS 16/41 ksak 15/48, ksak 14/61, 
ksak 14/53, ksak 88/13,ksak 
45/13,ksak ps 12/117 

P6750540 Råholthallen 
publikumsinngang og parkering 

I arbeid 0 100 700 -100 PS 16/41 ksak 15/98 

P6765800 Brannsikring og SD anlegg I arbeid 4 534 4 554 * -20 PS 16/18, Ps 16/41 ksak 15/98, 
ksak 48/15, ksak ksak 74/14, ksak 
14/53, ksak 88/13,ksak 118/12 

P6765900 Brannsikring omsorgsboliger Ferdig 414 414  0 PS 16/41 ksak 15/98 

P6765901 Brannstasjonen. Fasade I arbeid 2 074 1 000 2 350 1 074 PS 16/18  

P6767020 Inngangspartier i offentlige 
bygg 

I arbeid 1 503 1 503 * 0 PS 16/18 ksak 74/14 

P6767030 Hms tiltak offentlige bygg I arbeid 601 615  -14 PS 16/18, Ps 16/41 ksak 74/14 

P7004603 Brensmork hybelbygg. 
Ombygging av hybler og 
fasaderehabilitering/balkonger 

Ikke 
påbegy
nt 

0 100 3 700 -100 PS 16/18  

P7004604 Brensmork ombygging 3. 
etasje 

Ferdig 138 138 138 0 PS 16/41 ksak 48/15, ksak 74/14, 
ksak 14/61, ksak 14/53, ksak 
14/46, ksak 12/118, ksak 13/88 

P7004605 Brensmork heis I arbeid 750 100 2 500 650 PS 16/78, PS 16/18  

P7004700 Områdeplan med 
utbyggingsavtale for Lundsjordet 

I arbeid 929 650  279 PS 16/18 ksak 14/61, ksak 14/46 

Selvkost        

P6162000 Biler og maskiner vannverk I arbeid 3 085 3 040 * 
 

45 PS 16/18, Ps 16/41 ksak 15/98, 
ksak 74/14 

P6162010 Ramme for oppgradering av 
vannledningsnettet 

I arbeid 22 245 24 026 * 
 

-1 781 PS 16/78, PS 16/18 ksak 14/74, 
ksak 14/53, ksak 14/61, ksak 
45/13, ksak 118/12, ksak 71/12, 
ksak 101/09, 10/09,111/06,118/05 

P6162030 Reservevann I arbeid 6 444 6 500 22 000 -56 PS 16/78, PS 16/18  
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Prosjekt Status Akkumu-
lert 
regnskap 

Akkumulert 
bevilgning 
inkl 2016 

Justert 
total-
ramme 

Akkumu-
lert regn-
skap -akk. 
bevilgning 

Kommunestyret 

P6162210 Oppgradering Tisjøen UV 
anlegg 

Ferdig 3 949 3 949 3 949 0 PS 16/41 ksak 14/53, ksak 118/12 

P6162220 Tisjøen Vba fullrensing I arbeid 216 300 32 200 -84 PS 16/18  

P6163510 Oppgradering av 
driftsovervåkning 

I arbeid 4 388 9 546 * -5 157 PS 16/18, ksak 14/74, sak 14/53, 
ksak 14/46, ksak 88/13, ksak 
118/12 

P6163560 Ramme for oppgradering av 
avløpsnettet 

I arbeid  * * Årlig PS 16/18 ksak 74/14, 14/61, ksak 
14/46. Årlig 

P6163561 Nyanlegg saneringsplan 
avløp 

I arbeid 7 992 9 849 * -1 856 PS 16/18, Ps 16/41 ksak 74/14, 
ksak 118/12 

P6163562 Biler og maskiner avløp I arbeid 5 912 5 845 * 67 PS 16/18, Ps 16/41 ksak 74/14, 
ksak 118/12 

P6163670 Pumpestasjon Bønsdalen 
Rehab P10 

I arbeid 2 257 5 000 5 000 -2 743  ksak 74/14, ksak 13/109, 
ksak11/12 

P6165270 Bårlidalen renseanlegg, 
oppgradering 

I arbeid 281 761 282 197  -436 PS 16/78 ksak 15/98, ksak 
15/50,ksak 74/14, ksak 14/61, ksak 
13/45, ksak 13/109, ksak 
118/12,ksak ps 12/117, ksak 
71/12,81/10, 101/09 

P6406960 Utstyr oppmåling I arbeid 442 612 Årlig -169 PS 16/18 ksak 74/14, ksak 14/61, 
ksak 14/46 

NAV        
P4100101 Inventar og utstyr nye 
lokaler flyktningetjenesten (KST 
18/16) 

Ferdig 162 175 175 -13 PS 16/78  

P4100102 IKT-utstyr 
flyktningetjenesten (KST 18/16) 

Ferdig 0 125 125 -125 PS 16/78  

Politisk        
P1001021 Streaming av politiske 
møter 

Ferdig 123 131 131 -8 PS 16/42  

Salg av eiendom og bygg        

P7004680 Salg av eiendom Ferdig 12    PS 16/18  

P7004681 Salg av bygninger fra 2014 Ferdig 275    PS 16/18  

* Prosjektet har ingen totalramme, eller har bevilgninger langt tilbake i tid. 

** Prosjekt P6721530 Rehab. Bønsmoen avsluttes i egen sak i 2017. 



 

Investeringer. Prosjektvise kommentarer 

Skoler 

P2002490 Nye pc´er oppvekst pga. versjon windows 
I 2013 og 2014 ble det avsatt budsjettmidler til oppgradering av pc’er pga. ny versjon 
Windows. Restmidlene var tenkt benyttet i 2016, men innkjøpene er samlet under 
investeringsmidlene til IKT-utstyr skoler. «Nye pc´er oppvekst pga. versjon Windows» 
avsluttes.  

P4800000 Lekeapparater skole 

Innkjøp av Spacenett ved blant annet Eidsvoll Verk skole. 

P4820000 Råholt barneskole fire-parallell 
Det pågår arbeid med mulighetsstudie. Så langt viser studien at prosjektet er gjennomførbart 
innenfor vedtatte rammer.   

P4823001 Feiring skole, ombygging 
Ny fløy med to klasserom er ferdigstilt. I tillegg er to rømningsveier oppgradert og 
brannslange flyttet.  

P4823002 IKT-utstyr skoler. Årlig utskifting 
Prosjektet omfatter utskifting av utrangert IKT utstyr og investering i nye digitale tavler. Det 
er gjort innkjøp ved flere av Eidsvoll-skolene.  

P4823003 Inventar skoler 
Skolene har stort etterslep på utrangert og ødelagt utstyr og inventar. Årlig sum som 
disponeres av oppvekst skole til utskifting av pulter, stoler, skap mm. Midlene er i 2016 
benyttet ved Eidsvoll Verk skole.  

P4823006 Feiring skole inventar 
Midler til inventar på Feiring skole som sees i sammenheng med ombyggingen i prosjekt 
P4823001. Bevilgningen ble tildelt i ØR2. Innkjøp tilknyttet prosjektet er ferdig. 

P6721530 Rehab Bønsmoen skole 
Skolen er ferdigstilt og er tatt i bruk for flere år siden, imidlertid har prosjektet hatt en 
pågående tvistesak. Som følge av dette har det i 2016 blitt kreditert 0,1 mill. i prosjektet. 
Prosjektet legges fram for kommunestyret og avsluttes i løpet av 2017. 

P6721610 Rehabilitering Langset skole 
Bygget er ferdig og tatt i bruk. Det har vært flere tvistesaker tilknyttet prosjektet, hvor det er 
inngått forlik i tingretten.  
 
Budsjettet for 2016 er negativt som følge av merforbruk tidligere år. Hovedsakelig skyldes 
dette bokførte, men ikke utbetalte fakturaer fra tidligere år.  
Regnskapet for 2016 viser et mindreforbruk, noe som skyldes at bokførte krav er kreditert i 
henhold til forliket. Prosjektet forventes avsluttet i 2017.  

P6721611 Kjøp av tomt Rom Eiendom Langset 

Tomt til idrettsanlegget på Langset er anskaffet. Prosjektet ferdigstilles med mindreforbruk. 

P6721620 Råholt ungdomsskoleutstyr og inventar 
Regnskapet for 2016 viser et forbruk for året på 0,4 mill. herunder møbler. Prosjektet sees i 
sammenheng med prosjekt kalt «Utvidelse Råholt ungdomsskole».  

P6721760 Vilberg ungdomsskole 
Prosjekteringsarbeider pågår og arbeidene som skal utføres på og ved skolen er nå ute på 
anbud. Forventet byggestart er sommer 2017 og forventet ferdigstillelse er høsten 2018.  

P6721800 Vilberg barneskole 
Reguleringsarbeider pågår. Geotekniske undersøkelser samt arkeologiske undersøkelser er 
gjennomført i 2016. 
Fylkesmannen har i februar 2017 kommet med innsigelser til planene om skolens plassering.  
Planlegging av selve skolebygget må vente til regulering er avklart. Dette vil medføre 
forsinkelser i skolebyggingen.  
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Investeringer. Prosjektvise kommentarer 

P6721810 Utvidelse Råholt Ungdomsskole 
Noen mindre tilpasninger gjenstår i prosjektet. Ungdomsskolen antas å kunne avsluttes i 
2017. 

P6721870 Råholt ungdomsskole kulturdel utstyr og inventar 

Utstyr og inventar til nybygg og ombygd areal har benyttet 2,7 mill. av 6 mill.  

P7000251 Langset skole, inventar og utstyr 
Prosjektet omfatter innredning og inventar knyttet til nye Langset skole. 
I 2016 har det blitt utført arbeid og innkjøp knyttet til lydanlegget. Prosjektet har et 
mindreforbruk ved avslutningen i 2016.  

P7002185 Ås skole, SFO og 1 trinn 
Skolen er utvidet slik at den nå rommer to paralleller samt SFO. Det gjenstår mindre 
tilpasninger, men antatt ferdigstillelse ved skolen er i løpet av 2017. 

P7002186 Ås skole, utstyr og inventar 
Innredning og inventar til Ås skole. I ØR1 ble det varslet om at budsjettet for prosjektet 
kunne være noe lavt og at dette eventuelt ville bli finansiert ved overføring fra Råholt 
ungdomsskole utstyr og inventar. Justeringen mellom prosjektene er foreløpig ikke foretatt. 
Prosjektet planlegges avsluttet sammen med byggeprosjektet ved Ås skole for øvrig. 

Barnehager 

P4500000 Lekeapparater barnehager 
Årlig investeringssum som benyttes der behovet er størst basert på tilsyn og kontroll. Vilberg 
barnehage er i 2016 prioritert med 0,1 mill. av totalt budsjett på 0,2 mill.  

P4521870 Vilberg barnehage vognskjul 

Ved Vilberg barnehage er det i 2016 ferdigstilt nytt vognskjul.  

P4521880 Stensby barnehage uteområder 
Prosjektet gjelder utbedringer av deler av uteområde på Stensby barnehage. To områder er 
drenert. Disse områdene kunne tidligere ikke benyttes av barna da de sto under vann deler 
av året. Etter dreneringen er områdene tilgjengelige for barnas bruk året rundt. 
Prosjektet er finansiert ved overføring av driftsmidler.  

P6721750 Ås barnehage 

Kommunen planlegger en barnehage med åtte til ni avdelinger. Reguleringsarbeider pågår.  

P6721770 Bønsmoen barnehage utvidelse 

Barnehagen er tatt i bruk. Utvidelsen ved barnehagen avsluttes som prosjekt i 2017.  

P6721775 Riving Råholt barnehage (tomt) 
Kommunestyret fattet i PS 65/16 følgende vedtak: «Råholt barnehage rives umiddelbart. 
Rivningen finansieres av avsetninger i 
disposisjonsfondet med inndekning inntil kr 600.000,-.» 
Vedtaket er effektuert høsten 2016.  

P6721790 Råholtbråtan barnehage utvidelse 

Kommunen har bedt om anbud på barnehagen. Det ventes anbud tidlig i 2017.  

Boliger 

P6738200 Feiring aldershjem ombygging til omsorgsboliger 
Ombygging av Feiring Aldershjem til omsorgsboliger befinner seg på skissestadiet foreløpig 
og prosjektering pågår. Husbanken er søkt om støtte og behandling derfra avventes.  

P6738330 Frankens nye boliger funksjonshemmede 
Prosjektet består av åtte nye boliger til funksjonshemmede. Prosjekteringen er ferdig. 
Rammesøknad er sendt inn. Anbudspapirer er lagt ut på Doffin i januar 2017.  

P6738400 Flyktningboliger 
Eidsvoll kommune har behov for boliger for å bosette flyktninger. Kommunestyret vedtok i PS 
25/16 at man skulle forsøke å kjøpe ut boligene tilknyttet 1814-byen. Lundsgutua 35 er kjøpt 
i 2016 og det er inngått avtale om kjøp av Lundsgutua 33.  
Det er planlagt med midler til flyktningboliger over flere år.  
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P6738420 Ramme oppgradering boliger (BFB) 
Nordliveien og Vestenga har blitt oppgradert med midler i dette prosjektet. I 2016 er begge 
disse blitt ferdigstilt. Prosjektet kan avsluttes. 

P6738430 Bolig til vanskeligstilte 
Midler avsatt til kjøp av bolig til vanskeligstilte har blitt overført fra tidligere år. Det har ikke 
blitt anskaffet boliger i 2016 som er ført under «Bolig til vanskeligstilte». 

P6738440 Bolig rus psykiatri 
Prosjektering av 14 boenheter for psykisk syke og rusavhengige på kommunal tomt ved 
Grueknausen er ferdig. Rammesøknad er sendt inn. Anbudspapirer er lagt ut på Doffin i 
januar 2017. 

Pleie og omsorg 

P3800002 Vilberg helsetun solskjerming 
Solskjerming for å hindre sol og varme ved Vilberg Helsetun er gjennomført og avsluttet 
innenfor budsjett. 

P3800003 Vilberg helsetun speilskap 

Skap er innkjøpt. 

P3860001 Trimsykkel motiwiev dagsenter demente 
Motiwiev trimsykkel er innkjøpt til dagsenteret på Pålsejordet.  Kjøpet er finansiert ved 
tilskudd til dagtilbud demente fra Helsedirektoratet.  

P3880001 KØH utstyr og inventar 
Hele prosjektet er finansiert ved øremerkede midler, samt budsjettjustering i økonomisk 
rapport 2 (ØR2). Merforbruket i tabellen over er dermed ikke reelt.  
To overvåkningsmonitorer med tralle samt Spirometer er innkjøpt. 

P6703320 Inventar sykehjemsrom 
De budsjetterte midlene er tiltenkt utskifting av private møbler som ikke skal benyttes på 
sykehjemmet. Institusjonsmøbler anskaffes. Intet forbruk i 2016. 

P6738401 Legevakt / øyeblikkelig hjelp døgnopphold 
Tilbygget omfatter åtte nye rom og legevakt. Bygget er tatt i bruk i januar 2017, mindre 
arbeider gjenstår. 

Kirker og gravplasser 

P1950460 Tilskudd utstyr kirkegårdene 
Menighetsrådet har over flere år mottatt en bevilgning til utstyr på kirkegårdene. I tråd med 
budsjettet er 0,2 mill. utbetalt til menighetsrådet i 2016. 

P1950523 Feiring kirke. Utvide parkeringsplass 

Parkeringsplassen ved Feiring kirke er oppgradert. Arbeidet er avsluttet.  

Samferdsel og dammer 

P6107000 Maskiner veg 
Kommunal drift har foretatt innkjøp av vikeplog til hjullaster, samt en mannskapsbil til 
avdeling veg/park i 2016.  

P6150000 Gater i Sundet 
Midler for å gjennomføre vedtatt reguleringsplan. 
Merforbruket skyldes forpliktende avtaler med konsulenter for prosjektering. Selve prosjektet 
skal i henhold til handlingsplanen gjennomføres fra 2018. Prosjekteringen er ferdig.  

P6150100 Veisystem Myhrer 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9 er det varslet igangsetting av arbeid 
med områderegulering for Myrer.  Planprogrammet for dette arbeidet har vært ute til offentlig 
ettersyn.  Stadfesting av planprogrammet er ventet i april 2017. Planarbeidet skal først og 
fremst tilrettelegge for videre utvikling av næringsvirksomhet, kommunal virksomhet og 
idrettsaktiviteter, med infrastruktur, parkeringsarealer og tilhørende anlegg. Arbeidet utføres 
av Plan1 på vegne av Eidsvoll kommune. 
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P6161030 Dam Øvre Holsjø 
Avsluttende arbeider etter pålegg fra NVE er gjennomført.  
Prosjektet er avsluttet.  

P6161050 Oppgradering dammer 
Oppgradering av damanleggene er nødvendig og prioriteres etter tilstandsanalyse samt 
eventuelle pålegg fra NVE. Dammen ved Tisjøen ble reparert i 2016. Øvrige kostnader er 
knyttet til konsulenter som har utført beregninger og kommet med forslag til klassifisering 
som er sendt NVE.  

P6176020 Ramme opprustning av kommunale veger 
Tiltakene innebærer dypstabilisering, grøfting og utvidelse av vegbane for å øke den totale 
bæreevnen på vegbanen.  

P6176140 Ramme for trafikksikkerhet 
Ramme for trafikksikkerhet omfatter planlagte tiltak for trafikksikring, som fortau, 
veglysanlegg, bommer, fartsdempere og andre tiltak knyttet til trygg ferdsel på det 
kommunale vegnettet. 
Noen av tiltakene: 
• Fortau Finnbråtavegen. 2. etappe er ferdig prosjektert.  
• Fortau Råholtgutua er ferdigstilt. 
• Trafikksikkerhetstiltak er gjennomført ved Bønsmovegen- Råholtvegen.  
• Veglys er montert ved Sundbyvegen og Stubberudvegen. 
Kommunen har fått tildelt 0, 8 mill. i støtte gjennom «Aksjon skoleveg». 

P6176540 Bønsdalen bru 
Entreprenørene har ferdigstilt sine arbeider og brua er tatt i bruk. Avslutning med asfaltering 
gjenstår før prosjektet kan ferdigstilles.  

P6176800 Ramme for oppgradering av veglyset 
Veglys er oppgradert i henhold til aktivitetsplan. Gjennomførte tiltak er Sørbygda, 
Finstadvegen frem til Bårlidalen, strekningen fra Bøn til Nessa og frem til Eidsvoll verk.  
Prosjektramme for oppgradering av veglys videreføres i 2017. 

Eiendom 

P1001020 Bord og stoler kommunestyresalen 
Kommunestyresalen er blitt oppgradert med nytt møblement og nytt podium. Arbeidet med 
salen er ferdigstilt.  

P4823004 BOA strakstiltak 
Kommunestyrets avsatte i PS 15/104 midler til strakstiltak på BOA. I 2016 er arbeidene 
prosjektert og det er søkt om tillatelse til nødvendige tiltak slik at arealene i låven tilpasses 
behovene til BOA. Bygningen (som en periode har blitt benyttet til lager for blant annet 
amatørteatret), er ryddet og klargjort til ombygging i 2017. 

P5005044 Gulv Råholthallen utg ført P5044 
I 2016 har kommunen mottatt sluttutbetaling av tilskudd fra Akershus fylkeskommune 
1,2mill. Det er ikke påløpt kostnader siden 2009. Spillemidler er søkt samme år, men har 
ikke blitt prioritert tidligere. Beløpet inngår derfor i felles finansiering. 

P6706840 Maskiner og utstyr fdv 
Deconx Desinfeksjonsmaskin samt inventar til bil (selve bilen innkjøpt i 2015) er ført i 
regnskap for 2016. 

P6706960 Ladestasjon El-biler offentlige bygg 
I 2016 ble Rådhusets parkeringsplass prioritert med ni plasser. Det kan forventes tilskudd 
som vil dekke store deler av merforbruket for disse ladepunktene, men tilskuddet er ikke 
utbetalt i 2016. Prosjektet løper videre i 2017. Ladepunkter er tenkt satt opp ved E-
verksbygget på Myrer. 
P6721550 Bønsmoen skole asfaltering 

Asfaltering av innkjøring og parkeringsplass er gjennomført som planlagt.  
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P6750300 Eidsvollhallen oppgradering av dusjanlegg 

Garderobene i Eidsvollhallen får, fordelt over to år, oppgradert dusjene i samtlige garderober.  

P6750340 Råholt svømmeanlegg 2. etasje 
Prosjektet sees i sammenheng med hovedprosjektet «P6750350 Råholt svømmeanlegg 
unntatt areal 2. etasje», og avsluttes sammen med dette prosjektet. Det er ikke foretatt 
føringer i regnskapet i 2016. 

P6750350 Råholt svømmeanlegg unntatt areal 2. etasje 
Kostnaden ved svømmeanlegget i 2016 er kompletteringer i teknisk anlegg for å få en 
tilfredsstillende drift i vannbehandlingsanlegg og tilfredsstillende vannkvalitet.  Tilskudd/ 
spillemidler er mottatt i 2016.  

P6750510 Råholthallen - nytt tak 

Det er ikke brukt midler til prosjektet i 2016. 

P6750540 Råholthallen publikumsinngang og parkering 
Prosjektering har stoppet opp som følge av kapasitetsutfordringer og ingen arbeider er 
igangsatt. 

P6765800 Brannsikring og SD anlegg 
Investeringer i SD anlegg er foretatt suksessivt i kommunens bygg. Hovedfokusområdene var 
Eidsvollhallen, Rådhuset og Panorama i 2016 

P6765900 Brannsikring omsorgsboliger 
Prosjektet med brannsikring av omsorgsboliger avsluttes som eget prosjekt. Resterende 
budsjettmidler er overført til P6765800 Brannsikring og SD anlegg i budsjettet for 2017.  

P6765901 Brannstasjonen. Fasade 
Fasadearbeidene er gjennomført og eksisterende vinduer erstattet med vedlikeholdsfrie 
vinduer. Budsjettmessige bevilgninger er gitt i 2016 og 2017 og det forventes at de totale 
rammene holder. Merforbruket i 2016 skyldes at framdriften har gått raskere enn forventet i 
budsjettet.  

P6767020 Inngangspartier i offentlige bygg 
Renholdssoner inngangspartier er lagt i flere bygg hvor hovedvekt på skolebyggene. 
Framdriften har vært raskere enn forventet og merforbruket er finansiert ved overføring av 
driftsmidler fra Eiendomsforvaltningen.  

P6767030 HMS tiltak offentlige bygg 

Fasadepersienner ved Dal skole er regnskapsført på prosjektet.  
P7004603 Brensmork hybelbygg. Ombygging av hybler og 
fasaderehabilitering/balkonger 
Prosjektering pågår for å lage grunnlag for tilbudsinnhenting og valg av løsninger og 
kostnadsoverslag.  

P7004604 Brensmork ombygging 3 etg 

Som opplyst i økonomisk rapport 2 (ØR2) er ombyggingen av kontorer ferdigstilt.  

P7004605 Brensmork heis 
Arbeidene med anskaffelse av ny heis er i gang, men ventes ikke ferdig før på for-sommeren 
2017. Hovedvekten av budsjettmidlene er tidsforskjøvet fra 2016. 

P7004700 Områdeplan med utbyggingsavtale for Lundsjordet 
I 2016 er det inngått avtaler med grunneiere og arbeidet med å klargjøre området for salg. 
Kostnadene relaterer seg hovedsakelig til konsulenttjenester og juridisk bistand.  

Selvkost 

P6162000 Biler og maskiner vannverk 

Kranbil til vannverket er kjøpt inn. I tillegg er en mannskapsbil innkjøpt.  

P6162010 Ramme for oppgradering av vannledningsnettet 
Hovedplan vann/ROS analyse for Eidsvoll kommunale vannverk og Damtjern Vannverk, samt 
plan for lekkasjesøk, er utarbeidet. Det er i tillegg utført planlagte oppgraderinger av enkelte 
ledningsstrekk.  
Trykkforsterker Finnbråtan er ikke utført i 2016 på grunn av kapasitetsutfordringer, men 
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planlegges i 2017. 
Strekket Piro - Forberg ble ikke igangsatt i 2016. 

P6162030 Reservevann 
Ny reservevannledning fra Hurdalssjøen vannverk til Ormlia er etablert etter avtale med 
Ullensaker kommune. Videreføring fra Ormlia til Eidsvoll Verk er ferdig prosjektert og planlagt 
utført høsten 2017 og våren 2018. 

P6162210 Oppgradering Tisjøen ultraviolettanlegg (UV) 

Prosjektet er avsluttet. 

P6162220 Tisjøen vannbehandlingsanlegg (VBA) fullrensing 
Mattilsynet har rettet krav om fullrensing av Tisjøen VBA. Tisjøen VBA ombygges med nytt 
rensetrinn for å oppnå kravene fra Mattilsynet.   
Konsulenter har utredet metodevalg og har utarbeidet to rapporter vedrørende fullrensing. 
Videre utredning og kvalitetssikring av metodevalg gjennomføres våren 2017. 

P6163510 Oppgradering av driftsovervåkning 
Driftsovervåkningsprogrammet (SD) overvåker alle vann og avløpssystemer. Det er 
nødvendig med årlige investeringer jf. teknologisk utvikling. Nødvendige oppgraderinger og 
utstyr knyttet til driftsovervåkningssystemet er innkjøpt i 2016.  

P6163520 Ramme for oppgradering av pumpestasjoner  
Prosjektet omhandler oppgradering av eksisterende pumpestasjoner. Gjennomførte tiltak er 
rehabilitering av pumpestasjon på Skytterseter (P46 ble skiftet ut med ny P47). 

P6163560 Ramme for oppgradering av avløpsnettet 
Mye av arbeidet har vært konsentrert om å lukke avvik fra Fylkesmannen. Arbeidet har 
resultert i at kommunen har utarbeidet handlingsplan for reduksjon av fremmedvann og plan 
for fornyelse av avløpsnettet.  
 
I tillegg er det gjennomført generelle, nødvendige tiltak for å oppgradere avløpsnettet. På 
grunn av kapasitetsutfordringer har man ikke nådd overordnede myndigheters målsetting om 
minst 1 % utskifting. 

P6163561 Nyanlegg saneringsplan avløp 
Saneringsplan avløp handler om å knytte ikke-kloakerte områder til kommunens avløpsnett. 
Områder som er tilrettelagt for tilknytning til kommunalt avløpsnett er Sessvollvegen og 
Hagamoen.  

P6163562 Biler og maskiner avløp 

Kommunen har kjøpt inn en krokhenger til traktor som benyttes til transport av slam. 

P6163670 Pumpestasjon Bønsdalen rehabilitering P10 
Gjennomførte tiltak ved Bønsdalen pumpestasjon (P10): Maskintekniske tiltak er utført, mens 
bygningsmessige tiltak gjenstår.  

P6165270 Bårlidalen renseanlegg, oppgradering 
Fokuset har vært sluttføring av byggearbeidene i Bårlidalen. De fleste av entreprenørene har 
avsluttet arbeidene, samtidig som det gjenstår en del utbedring av mangler og innjustering 
av anlegget. Parallelt med sluttføring av anlegget, har kommunen startet prosessen med 
gjennomgang av de ulike sluttoppgjørene, samt forberedelser til eventuelle tvister med 
bakgrunn i granskningsrapporten fra Svendby Bygg Consult AS. Advokatfirmaet Mageli AS 
bistår kommunen i arbeidet. 

P6406960 Utstyr oppmåling 
En GPS er byttet inn i en nyere versjon. Kommunen har betalt mellomlegg mellom ny og 
gammel GPS. 
 

NAV 

P4100101 Inventar og utstyr nye lokaler flyktningetjenesten (PS 18/16) 
Flyktningtjenesten har inngått leieavtale om lokaler i tilknytning til NAV kontoret. Inventar 
utstyr er på plass i de nye lokalene. Ytterligere kostnader i forbindelse med dette ventes ikke 



Side 83 
Årsberetning og årsmelding for Eidsvoll kommune 2016 

 
 
 

Investeringer. Prosjektvise kommentarer 
å påløpe og prosjektet kan avsluttes. Finansieringen av prosjektet er hentet ved overføring 
fra driftsbudsjettet. 

P4100102 IKT-utstyr flyktningetjenesten (PS 18/16) 
Flyktningtjenesten har inngått leieavtale om lokaler i tilknytning til NAV kontoret. IKT utstyr 
er på plass i de nye lokalene, men er dekket over eget driftsbudsjett. Ytterligere kostnader i 
forbindelse med dette prosjektet ventes ikke å påløpe og det kan avsluttes.  

Politisk 

P1001021 Streaming av politiske møter 
Kommunestyremøtene overføres direkte i nett-TV, og kan ses i arkivet i etterkant. 
Webkameraer er montert i kommunestyresalen og gjør opptak under møtet. Det vil bli bygget 
opp et arkiv med gjennomførte møter, som gjør det mulig å se opptak, i tillegg 
til direktesendingene under selve kommunestyremøtet. Investeringen er avsluttet i 2016. 

Salg av eiendom og bygninger 

P7004680 Salg av eiendom og P7004681 Salg av bygninger 
Utgifter i forbindelse med salg i 2016 Gruemyra 4, Søjordet 15,Kroken 6 B og Martin 
Johansens veg 101 B. 7,7 mill. er vedtatt avsatt til Bolig- og tomtefondet. 
 
Stenshol barnehage: reguleringsprosess i gang – eiendommen selges når omregulering til 
boligformål er gjennomført. Antatt solgt 2017. 
Tiendeboflaen: reguleringsprosess satt på vent - det arbeides med en avklaring mot Camilla 
barnehage. 
Tomter Holhagan: ingen solgt i 2016. 
 
 


