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Vedtak i kommunestyret – 06.12.2011, sak 93 
1. Kommunestyret vedtar fremlagte Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012, 

med vedtatte endringer. 
a. Budsjettets driftsrammer vedtas på nettorammer pr virksomhet jf kap 

11.2., kolonne for 2012 
b. Økonomiplanen utgjør årene 2012-2015, og er retningsgivende for 

videre års budsjetter 
c. Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer som ikke er av 

prinsipiell betydning innenfor de totale driftsrammene 
d. Investeringsbudsjettet vedtas pr prosjekt jf kap 10 

 
2. Ved utskriving av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. 

 
3. Låneopptak 

a. Kommunestyret godkjenner at det tas opp inntil kr 118 310 000,- i lån 
til investeringer i 2012. 

b. Kommunestyret godkjenner at det tas opp inntil kr 30 000 000,- i 
formidlingslån for 2012. 

c. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endelige lånevilkår. 
 

4. Følgende områder finansieres 100 % ved brukerbetalinger 
(selvkostområder) 
a. Vann 
b. Avløp 
c. Renovasjon 
d. Byggesak 
e. Oppmåling 

 
5. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas ihht vedlagt 

gebyrregulativ. 
 

6. Verbalforslagene oversendes formannskapet. 
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Saksprotokoll i kommunestyret – 06.12.2011, sak 93 
Av 35 representanter var 35 til stede. 
 
Uttalelse fra Eldrerådet og tilleggsnotat fra rådmannen ble delt ut på møtet. 
 
Forslag fra Terje Teslo (SP): Verbalforslagene sendes over til Formannskapet 
uten realitetsbehandling. 
 
 
Verbalforslag fra Fremskrittspartiet: 
 

1. Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan bruken av driftstilskudd til de 
fysikalske instituttene best kan utnyttes for å få ned den lange ventetiden på 
fysikalsk behandling. Unødvendig lang ventetid for behandling er kostbart for 
arbeidsgiverne og samfunnet generelt, forlenger sykefraværet unødvendig og gir 
dårligere livskvalitet for de som venter på behandling. 

 
2. Rådmannen bes legge frem en sak som viser kostnader/innsparinger ved en utvidelse av 

bruken av omsorgslønn. 

3. Rådmannen bes gjennomgå reglementet for tildeling av midler til frivillige 
lag og foreninger, slik at gode ungdomstilbud, som eksempelvis 
”Cornerstone”, ikke ekskluderes fra muligheten til å motta støtte fra 
kommunen. 

 
 
Verbalforslag fra KrF til handlingsplan 2012-2015 
 

1. Eidsvoll går krevende økonomiske tider i møte ikke minst på grunn av store investeringer. 
Det er derfor helt avgjørende at vi grundig vurderer hver eneste investering. Vi er glade for 
rådmannens varslede utredning om framtidig skolestruktur.  Vi ber om at utredningen om 
mulig framskyndes slik at vi kan ta debatten så tidlig som mulig i 2012. 
 
Først og fremst mener vi det er avgjørende at vi bygger skoler der vi faktisk har behov for 
flere skoleplasser, og at vi rehabiliterer de skolene vi har slik at arbeidsmiljøet for elever og 
ansatte blir bra nok. 

 
2. Kommunens rapport fra andre tertial 2011 viste sterk økning i antall meldte saker til 

barnevernet. Eidsvoll kommune kan ikke være bekjent av at barn lider pga manglende 
ressurser til saksbehandling. Rådmannen bes ta relevante initiativ slik at barnevernet er i 
stand til å løse lovpålagte oppgaver. 
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Forslag fra KrF     
      
INNTEKTER  2012 2013 2014 2015 

T1128 
Effekt av økt produktivitet i 
hjemmebaserte tjenester -1.000 -7.000 -9.500 -12.000 

T1115 
Opprettholde gjeldende 
godtgjørelse for politisk ledelse -250 -250 -250 -250 

T1127 
Omstillingseffekt pleie og 
omsorg -500 -500 -1.000 -1.000 

T1030 
Omdisponering av tilskudd fra 
Samhandlingsreformen -300 -500 -1.000 -1.250 

 

Effekt ved salg av 
komm.eiendom (reduksjon lån, 
renter og vedlikehold) -750 -500 -250 0 

 
Avvikling av subsidiering av 
Kafé Kilden -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

 Redusert overskudd -1.100   -1.000 -1.000 

  
-

4.900 
-

9.750 
-

14.000 
-

16.500 
UTGIFTER      

 
Økt tilskudd til frivillige lag og 
foreninger 1.000 1.300 1.650 2.000 

 Økte driftsmidler til skolen 500 500 500 500 

 
Økt ramme til videreutdanning 
av lærere 300 300 300 300 

 
Gjeninføring av 
søskenmoderasjon på SFO 500 500 500 500 

 
Kjøp av plasser fra private 
sykehjem (4 plasser) 2.600 3.250 3.900 4.550 

          
  4.900 5.850 6.850 7.850 
 
 
 
Verbalforslag fra EDB til handlingsplan 2012-2015. 
 

1. Det legges inn i kommunens Handlingsplan en sammenhengende vegforbindelse fra 
Sagmoen, Eidsvoll Verk til Kroken, Råholt for å kunne avlaste en del av trafikken fra 
Trondheimsvegen, samt lettere tilgang til enkelte forretninger. 

 

2. I forbindelse Kommuneplans samfunnsdel (med arealdel) bes det planlegge en 
sammenhengende vegforbindelse (ringveg) fra Dal/Setervegen, via Hasler og Finstad, nord 
for Bøn, følge Risa opp mot Brensmork. Foruten at denne vegen vil være en avlastningsveg 
ved stengt E6 – og da unngå å få trafikken på gamle E6 (Trondheimsvegen) gjennom Dal, 
Råholt og Eidsvoll Verk-området, vil denne vegen også bidra til god atkomst til Finstad, 
Ålborglia, Bårliåsen og Eidsvoll sentrum. 
 

3. Det må arbeides for at Stensby sykehus skal bli heltidsbemannet storlegevakt og 
distriktsmedisinsk senter for Øvre Romerike.  

 

4. Det utarbeides en plan for utvikling av Søndre Samfund til et kulturhus for Sørbygda. 
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Arne Ekeland-galleri innlemmes i dette kulturbygg, som fullfinansieres av Akershus Fylke og 
Staten. 

 

5. For å hindre videre forfall på skolebygninger og ansvarliggjøring av vedlikehold, vil EDB at 
vaktmestertjenesten skal være mer enn en funksjon. Vaktmesteren må tilbake til skolen som 
person. Som synergieffekt vil barn ofte få et godt voksenkontakt-forhold til denne. 
Inndekning fra reduserte sykepengeutgifter. 

 

6. Styrke og videreutvikle kulturskolen ved å gi denne tilfredsstillende rammebetingelser og 
tilbud til enda flere barn. Inndekning fra reduserte sykepengeutgifter samt øke kontingent. 

 

7. Kommunal støtte til drift av Fløygir forsamlingslokale, Feiring. Beløpets størrelse vurderes. 
Inndekning fra reduserte sykepengeutgifter. 
 

8. Avsette en pott til lag og foreninger som underholder publikum fra scenen i Eidsvoll sentrum 
(skape liv i Sundet under sommersesongen). Inndekning fra reduserte sykepengeutgifter. 
 

9. Kommunikasjon 1: Togforbindelsen mellom Dal og Eidsvoll må gjenopprettes snarest råd. 
 

10. Kommunikasjon 2: Det må opprettes en bussforbindelse (minibuss) med faste avganger 
mellom Feiring og Eidsvoll sentrum. 

 

11. Kommunikasjon 3: Det må opprettes et tidlig tog fra Eidsvoll jernbanestasjon til Gardermoen, 
med tidligere avgang på morgenen, enn det som er i dag. 
 

12. Kommunikasjon 4: Flytte skiltingen på Sundbrua slik at trafikken er envegskjørt inn til Sundet 
(vestfra). Samtidig å innføre envegskjørte gater i Sundet for å få et bedre kjøremønster – og 
smidigere trafikkbilde. 

 

13. EDB henstiller til de partier som har stortingsrepresentanter om at Storting/Regjering 
gjennom helseforetakene, sørger for å gi Feiringklinikken forutsigbare og akseptable 
rammevilkår. Skal man drive en rasjonell virksomhet, må en viss langsiktighet og 
forutsigbarhet være til stede. 
 

14. EDB henstiller til de partier som har stortingsrepresentanter om at Storting/Regjering sørger 
for at tannhelsetjenesten skal inngå som en naturlig - og selvfølgelig - del av den offentlige 
folkehelsetjeneste. Tennene er en del av kroppen - og således en del av vår helsetilstand. 
God munn- og tannhelse er viktig for god ernæringstilstand. 

 
 
 
Verbalforslag fra H, FrP, V, Krf og EDB til handlingsplan 2012-2015 
 

1. I forbindelse med gjennomgangen av hjemmebaserte tjenester bes rådmannen legge til rette 
for innføring av fritt brukervalg innen hele, eller deler av, tjenesteområdet. Ordningen vil 
bidra til en bedre og mer effektiv tjeneste og til etablering av nye arbeidsplasser.  

 
2. Rådmannen bes vurdere en justering av utleiepriser på kommunale boliger til tilsvarende 

nivå som omliggende kommuner. 
 

3. Partiene foreslår en økning av tilskuddet til frivillige lag og foreninger til en million i 2012, 
gradvis økende til to millioner kroner i planperioden. 
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4. Rådmannen bes utrede muligheten for samarbeide med Ullensaker kommune i forbindelse 
med planlegging av ny barne- og ungdomskole i Dal-området.  

 
5. Partiene ber rådmannen sørge for økte bevilgninger til driftsmidler i skolen, slik at 

kommunen ligger på nivå med gjennomsnittet i vår kommunegruppe. 
 

6. Rådmannen bes legge til rette for at flest mulig lærere kan tilbys videreutdanning innenfor 
rammene av det statlige videreutdanningsprogrammet.  

 
7. Rådmannen bes vurdere gjeninnføring av søskenmoderasjon på SFO.  

 
8. Rådmannen bes utrede bruk av Feiring aldershjem innen demens eller annen bruk i tråd med 

vedtatt pleie- og omsorgsplan. 
 

9. Rådmannen bes videreføre dagens avtale om sykehjemsplasser ved private institusjoner, 
som korrektiv til og avlastning av det kommunale tilbudet. 

 
10. Eidsvoll kommune trenger en aktiv og framtidsrettet næringsutvikling i kjølvannet av 

utbyggingen av E6, flyplassen og jernbanen. Partiene ber rådmannen utrede hvordan vi best 
kan markedsføre Eidsvoll for å komme på offensiven, enten ved å ansette en næringssjef 
eller på andre måter. 

 
11. Grunnlovsjubileet i 2014 blir denne generasjonens mulighet til å sette Eidsvoll på kartet. Et 

vellykket jubileum vil gi gode ringvirkninger for kultur- og næringsliv i kommunen. Det er helt 
avgjørende at planleggingen blir tilstrekkelig offensiv og at mange eidsvollinger blir involvert i 
dugnadsarbeid og feiring. I forbindelse med markeringen av 2014 får skolene tilført ekstra 
midler for å sørge for at alle elever får en god opplevelse av jubileet. 
 

12. Partiene foreslår å opprette et Kulturråd som parallell til Idrettsrådet. Det nye rådet skal 
foreta disponering av økonomiske tilskudd og gi Eidsvoll kulturliv et felles forum for å 
fremme sine saker.  

 
13. Sørbygda er i sterk vekst. Behovet for en fleksibel arbeidskirke med aktivitetsrom er stort. 

Det bør derfor i den kommende perioden for kommuneplanen settes av areal til tomt. 
Kommunen har også behov for både et kulturelt allbrukshus og et gravkapell/ nøytralt 
seremonirom i sørbygda. Dette kan sees i sammenheng med plassering av arbeidskirken. 
 

14. Kafe Kilden er et godt tilbud, men det er viktig at utsalgsprisene ligger på samme nivå som 
ellers i området. Partiene mener det er galt at kommunen skal subsidiere en kafe som i 
praksis utkonkurrerer private bedrifter. Rådmannen bes avvikle subsidieringen.  
 
Forslag fra H, Frp, Krf og EDB (V fremmer eget forslag) 

15. Rådmannen bes ta initiativ til et tettstedsutviklingsprosjekt for sørbygda, med særskilt fokus 
på Råholt og Dal. Prosjektet bør invitere til en arkitektkonkurranse om langsiktige løsninger 
for infrastruktur, veisystemer, boligbygging og utvikling av fellesarealer. (dissens fra V, som 

fremmer eget forslag) 
 
Forslag fra H, Frp, V og EDB (Krf fremmer eget forslag) 

16. Partiene foreslår at ungdomstrinnet på Langset skole bygges ut i planperioden, under 
forutsetning av at utbyggingen er i samsvar med anbefalingene i kommende 
skolestrukturplan. Vi vil  også understreke behovet for nødvendig rehabilitering Vilberg 
ungdomskole og rask nok utbygging av skolekapasiteten i sørbygda.  
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Forslag 2012     
H, Frp, Krf, V og EDB     
      
INNTEKTE
R  2012 2013 2014 2015 

T1128 
Effekt av økt produktivitet i 
hjemmebaserte tjenester 

-
1.000 -7.000 -13.000 -17.200 

T1115 
Opprettholde gjeldende 
godtgjørelse for politisk ledelse -250 -250 -250 -250 

T1127 
Omstillingseffekt pleie og 
omsorg -500 -1.000 -1.000 -1.000 

T1030 
Omdisponering av tilskudd fra 
Samhandlingsreformen -300 -500 -1.000 -1.250 

 

Effekt ved salg av 
komm.eiendom (reduksjon lån, 
renter og vedlikehold) -750 -500 -250 0 

 
Avvikling av subsidiering av 
Kafé Kilden 

-
1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

 Redusert overskudd 
-

1.500 -1.000 -1.000 -1.000 

  
-

5.300 -11.250 -17.500 -21.700 
UTGIFTER      

 
Økt tilskudd til frivillige lag og 
foreninger 1.000 1.300 1.650 2.000 

 Økte driftsmidler til skolen 500 500 500 500 

 

Utbygging av ungdomstrinnet 
på Langset skole (effekt på 
låneopptak+drift) 400 1.500 3.500 3.500 

 
Økt ramme til videreutdanning 
av lærere 300 300 300 300 

 
Gjeninføring av 
søskenmoderasjon på SFO 500 500 500 500 

 
Kjøp av plasser fra private 
sykehjem (4 plasser) 2.600 3.250 3.900 4.550 

 Ny stilling som næringsjef 0 0 0 0 
  5.300 7.350 10.350 11.350 
 
 
Verbalforslag fra AP, SV og SP 
 
Skolestrukturen. 
 
I forbindelse med skolebruksplanen er det viktig å komme i gang med 
vurderingene og planene for Dal skole og en ny ungdomskole i sørbygda. 
 
 
Kvalitet i barnehagene. 
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Ansatte i ikke-kommunale barnehager må få samme tilbud om 
kompetanseheving og oppfølging av satsningsområdene innenfor språk og 
leseforberedene tiltak som ansatte i kommunale barnehager. 
 
 
Feiring Aldershjem. 
 
Byggestart av omsorgsboliger ved Feiring Aldershjem skjer ikke før en nærmere 
avklaring på andre intresenters planer for bygging av boliger for eldre i Feiring. 
Hvis de blir realisert må en vurdere om Feiring Aldershjem kan brukes innen 
andre områder i omsorgstjenesten i kommunen. 
 
Søndre Samfunn. 
 
Kommunestyret ber rådmannen om å utrede Søndre samfunn som kulturbygg. - 
Utbedringer, vedlikehold, ombygging, tilbygg, bruk av eiendommen og 
omliggende områder. 
  
 
Barnehager. 
 
Det er behov for å utvide den kommunale barnehagekapasiteten så fort som 
mulig. Befolkningsmessig er Dal-området i sterkere vekst for tida enn Råholt-
området. Derfor bør barnehageutbygging på Dal prioriteres foran Råholt. 
 
Handlingsplanens forslag om å utvide Bønsmoen barnehage er byggningsmessig 
usikker og vil dessuten måtte beslaglegge større arealer enn ønskelig. Kommunal 
barnehage på Hasler bør derfor bygges i stedet for Bønsmoen og stå ferdig med 
første byggetrinn til 80 barn høsten 2013. Annet byggetrinn med ytterligere 
plass til 80 barn bør stå ferdig høsten 2014. Kostnadene ligger allerede i 
investeringsbudsjettet med 75 millioner kroner. 
 
Verbalforslag fra Venstre 
 
I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012, ber vi om at rådmann utreder 
og legger fram alternative løsninger for å realisere følgende, innen første 
budsjettkonferansen avholdes våren 2012: 
 
 
1. Gang- og sykkelveger. Akershus Fylkeskommune har ubrukte midler for 

utbygging av gang og sykkelveier. I Eidsvoll har vi flere strekninger som 
påfører kommunen ekstra kostnader og innbyggerne ubehag pga dårlige 
trafikkforhold mellom boliger, skoler og tettsteder. Uferdige og manglende 
reguleringsplaner, påstås å være årsaken til at pengene står ubrukt. Vi ber 
rådmann redegjøre for status på arbeidet med reguleringsplaner knyttet til 
kommunens priortingsliste og hva som evn kan gjøres for å fremskynde 
dette arbeidet. Vi ber spesielt om status for Finstadvegen og veien mellom 
Bønsmoen skole og Bøn. 

 
2. Skolekapasitet. Kommunestyret ber om at det snarest nedsettes en komité 

bestående av representanter fra utvalg for oppvekst som, i samarbeid med 
administrasjonen, utarbeider forsalg til ny skolestruktur i Eidsvoll Kommune. 
Utvalget bes involvere både FAU-ene og lærere i dette arbeidet. Det er viktig 
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at både skolekapasitet, kvalitet på bygg og innhold i skolen, samt skolens 
plass i et godt nærmiljø, er hensyn som blir ivaretatt. Utvalget bør også 
samarbeide med representanter i Plan-utvalget, for å vurdere trafikkforhold, 
samt behovet til frivillige lag og foreninger. Fleksibilitet og kommunens 
økonomiske situasjon må også være endel av vurderingen. Vilberg-skolene 
har et stort rehabiliteringsbehov, Vilberg barneskole bør vurderes flyttet og 
området frigjøres til andre sentrumsnære formål, Finstadskolen har et stort 
vedlikeholdsbehov og det er behov for flere skoleplasser i sør-bygda. En 
helthetlig plan som sikrer at både skolebygg og innhold får høy kvalitet for 
alle, uavhengig av hvor i kommunen barna bor, må være klar før 
budsjettbehandlingen i 2012. Utvalget bør, i sitt forslag, ta lærdom av de feil 
som er gjort i forbindelse med byggingen av Bønsmoen skole.  

 
3. Tettstedsutvikling. Det bør umiddelbart iverksettes et arbeid for 

tettstedsutvikling av 
tettstedene i sør-bygda og da spesielt for Råholt-området. Vi ber rådmann 
legge fram en sak for opprettelse av et prosjekt iht modell beskrevet på 
www.plansmie.no en modell som er brukt med godt resultat i Gjerdrum. 

 
4. Vegserviceanlegg. Venstre mener vi ikke bør akseptere avslaget om 

bygging av serviceanlegg for biler og båter på Skjoldnestangen. Eidsvoll 
Sentrum trenger tilrettelegging av næringsaktivitet som øker trafikken. Før 
kommunen bruker betydelige midler på opparbeidelse av parkeringsarealer 
og grøntområder, bes rådmann innhente forslag fra aktuelle utbyggere og 
avklare hvordan fylkesmannens innsigelser kan imøtekommes, og tilrette for 
et miljøvennlig, moderne og attraktivt serviceanlegg. Mulighet for fylling av 
alternative drivstoffkilder bør være endel av tilbudet, likeledes 
parkering/overnattingstilbud for bobiler, badekulp og matservering. 

 
5. Grøntområder bør være en selvfølgelig del i tettsted- og bomiljøer, 

tilgjengelig for både funksjonsfriske og funksjonshemmede. Rådmann bes 
legge fram en sak for hvordan sundtoppen kan gjøres mer tilgjengelig som 
parkområde for alle, også de som er avhengig av rullestol. 

 
6. Et eventuelt overskudd overføres til vedlikeholdsbudsjettet for å øke 

tempoet på utbedring av etterslepet. Utbedringer som gir besparelser på 
drift og andre områder, skal prioriteres. 
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Votering 
 
Forslaget til Teslo ble vedtatt med 33 mot 2 stemme. 
 
Forslag fra KRF falt med 34 mot 1 stemme. 
 
Endringsforslag fra H, FrP, V, KrF og EDB falt med 17 mot 18 stemmer. 
 
Forslag fra AP, SP og SV ble vedtatt med 18 mot 17 stemmer. 
 
Formannskapets innstilling til Handlingsplan og budsjett 2012-2014 ble 
enstemmig vedtatt med vedtatte endringer. 
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Vedtak i kommunestyret – 24.01.2012, sak 5/12 
 
Behandling 
 
Av 35 representanter var 35 til stede. 
 
Votering 
 
Verbalforslag 1, 2, 3, 10, 12, 19 og 21 ble enstemmig vedtatt. 
Verbalforslag 4, ble vedtatt med 30 mot 5 stemmer. 
Verbalforslag 14, falt med 18 mot 17 stemmer. 
Verbalforslag 18, sendes over til nytt utvalg. 
Verbalforslag 46, falt med 25 mot 10 stemmer. 
 
Vedtak 
 
1. Skolestrukturen. 
I forbindelse med skolebruksplanen er det viktig å komme i gang med 
vurderingene og planene for Dal skole og en ny ungdomskole i sørbygda. 
 
2. Kvalitet i barnehagene. 
Ansatte i ikke-kommunale barnehager må få samme tilbud om 
kompetanseheving og 
oppfølging av satsningsområdene innenfor språk og leseforberedene tiltak som 
ansatte i kommunale barnehager. 
 
3. Feiring Aldershjem. 
Byggestart av omsorgsboliger ved Feiring Aldershjem skjer ikke før en nærmere 
avklaring på andre intresenters planer for bygging av boliger for eldre i Feiring. 
Hvis de blir realisert må en vurdere om Feiring Aldershjem kan brukes innen 
andre områder i omsorgstjenesten i kommunen. 
 
4. Søndre Samfunn. 
Kommunestyret ber rådmannen om å utrede Søndre samfunn som kulturbygg. - 
Utbedringer, vedlikehold, ombygging, tilbygg, bruk av eiendommen og 
omliggende områder. 
 
10. 
Rådmannen bes utrede muligheten for samarbeide med Ullensaker kommune i 
forbindelse med planlegging av ny barne- og ungdomskole i Dal-området. 
 
12. 
Rådmannen bes legge til rette for at flest mulig lærere kan tilbys 
videreutdanning innenfor rammene av det statlige videreutdanningsprogrammet. 
 
19. 
Sørbygda er i sterk vekst. Behovet for en fleksibel arbeidskirke med 
aktivitetsrom er stort. Det bør derfor i den kommende perioden for 
kommuneplanen settes av areal til tomt. Kommunen har også behov for både et 
kulturelt allbrukshus og et gravkapell/ nøytralt seremonirom i sørbygda. Dette 
kan sees i sammenheng med plassering av arbeidskirken. 
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21. 
Rådmannen bes ta initiativ til et tettstedsutviklingsprosjekt for sørbygda, med 
særskilt fokus på Råholt og Dal. 
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Sammendrag 
 
Rådmannen legger med dette fram grunnlagsdokument for Handlingsplan 2012-
2015 med årsbudsjett og økonomiplan innarbeidet.  Første året i handlingsplanen 
er årsbudsjettet for 2012.  Handlingsplan for 2012 -2015 er utarbeidet med 
grunnlag i de føringer som ligger i kommuneplanen, statsbudsjettet og politiske 
styringssignaler, jfr kap 1.3. 
 
Kommunestyret vedtok i juni 2011 samfunnsdelen av kommuneplanen.  
Handlingsplanen er utarbeidet etter samme struktur som samfunnsdelen for å 
sikre at kommunestyrets overordnede mål for utvikling av Eidsvollsamfunnet 
nås. Det er behov for å videre utvikle koblingen mellom styringsdokumentene i 
planperioden.  
 
Eidsvoll kommunes brutto driftsutgifter i 2012 er på 1,14 mrd. Budsjettet for 
2012 inneholder ingen reduksjoner i kommunens tjenester.  Det er imidlertid 
behov for å ha fokus på effektivisering og omstilling i hele planperioden. Dette er 
nødvendig for at kommunen skal kunne betjene nye investeringslån og 
driftsutgifter som følge av befolkningsveksten. En analyse av kommunens 
tjenester viser at kommunen bør se nærmere på produktiviteten innen 
institusjonsbasert omsorg, hjemmebasert omsorg, kommunale barnehager og 
helse. Innen disse områdene scorer kommunen relativt lavt sammenlignet med 
landets øvrige kommuner.  
 
Samhandlingsreformen som gjennomføres fra 2012 er en spennende utfordring 
for kommunen som det er viktig å møte offensivt. Utfordringen i planperioden vil 
være å styrke forebyggende tiltak og sikre helhetlige tjenester innen helse, pleie- 
og omsorg som reduserer behovet for sykehusinnleggelser. I tillegg til 
forebyggende tiltak, økning i antall korttidsplasser/avlastningsplasser og 
spesialisering av Vilberg Helsetun, foreslår rådmannen å etablere en 
lokalmedisinsk avdeling på Stensby sykehus som sammen med kommunens 
øvrige tilbud innen helse, pleie og omsorg skal sikre helhetlige og 
sammenhengende tjenesteforløp.  
 
Rådmannen har lagt til grunn at kommunens virksomheter skal ha et 
kontinuerlig fokus på forebygging i hele planperioden. Det vil rettes et særlig 
fokus mot ungdom for å hindre frafall i skolen. Antall elever med stort fravær har 
økt de senere år, og andelen ungdom som ikke har fullført videregående skole er 
nærmere 30 %. 
 
Veksten i aldersgruppen barn og unge vil stille store krav til helhetlig planlegging 
av framtidig skoleutbygging. Barn og unges levekår er sammen med 
forebyggende tiltak prioritert i handlingsplanperioden. Hovedtyngden av 
investeringene i planperioden er innen skoler og barnehager. I planperioden må 
antall elevplasser økes, samtidig som flere av skoleanleggene har behov for 
rehabilitering. På bakgrunn av dette er det behov for en helhetlig gjennomgang 
for å gi kommunestyret et best mulig beslutningsgrunnlag for å vurdere framtidig 
utbygging og rehabilitering av eksisterende skoleanlegg. 
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Tilstandsanalysen for kommunale bygg viser et betydelig etterslep på 
vedlikehold. Analysen viser at det de kommende 10 år er behov for nærmere  
100 mill kr (inklusive mva) for å følge opp tiltak beskrevet i tilstandsanalysen. 
Tilstandsanalysen er lagt til grunn for prioritering av vedlikehold av kommunale 
bygg i planperioden. 

 
I tråd med politiske signaler er det utarbeidet en prioritert rehabiliteringsplan for 
kommunale veger. Rehabiliteringsplanen er lagt til grunn for oppgradering av det 
kommunale vegnettet i planperioden. 
 
I handlingsplanperioden er det lagt opp til at utviklingsarbeidet innen 
kompetanse og rekruttering og ledelse skal videreføres. Arbeidet med å øke 
arbeidsnærværet og forsøk med alternativ turnus er prioritert. 
 
Feiringen av grunnlovsjubileet er under planlegging nasjonalt, regionalt og lokalt.  
I løpet av 1. halvår 2012 vil program og regionale og lokale prosjekter 
konkretiseres. På bakgrunn av dette vil rådmannen legge fram en sak i løpet av 
1. halvår 2012 med en konkret prosjektplan som skal gi grunnlag for 
kommunestyrets prioritering av prosjekter. 
 
Det totale investeringsbehovet i planperioden er 736 mill. Av dette utgjør 
selvkostområdene 168 mill. Innen oppvekstsektoren planlegges det investeringer 
på 408 mill de neste fire årene. Dette vil gi et betydelig løft for sektoren og gjøre 
kommunen i stand til å møte befolkningsveksten blant barn og unge. I 2012 vil 
det investeres for 44 mill innen oppvekst, noe som utgjør 64 % av kommunens 
totale investeringene unntatt selvkost. 
 

 

 
 
 
Eidsvoll, 7.11.11 
 
 
Brynhild Hovde  
Rådmann 
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1 Kommunens styringssystem 
 

1.1 Kommunestyrets styringsdokumenter 
Kommuneplanen er kommunestyrets viktigste styringsverktøy.  Kommuneplanen 
består av en samfunnsdel med arealdel med en tidshorisont på 12 år. 
Handlingsplanen har en tidshorisont på 4 år. 
 
Kommuneplanen inneholder visjon og langsiktige mål for kommunens utvikling. 
Handlingsplanen med økonomiplan skal gjennom resultatmål og tiltak realisere 
kommuneplanens mål.   
 
Kommunestyret vedtok samfunnsdelen av kommuneplanen i juni 2011.  
Handlingsplanen for 2012-2015 er utarbeidet etter samme struktur som 
kommuneplanen.  Koblingen mellom plandokumentene er viktig for å realisere 
kommuneplanens mål for kommunens utvikling. 
 
 

1.2 Visjon, hovedmål og delmål i kommuneplanen 
Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for Eidsvoll kommune: 
 
 
Trivsel og vekst i grunnlovsbygda 
Med bakgrunn i denne visjonen er det formulert en hovedmålsetting for 
kommunens arbeid i planperioden: 
 
 

Grunnlovsbygda Eidsvoll skal være en attraktiv og god kommune å bo og 
leve i.  I samarbeid med sine innbyggere skal kommunen arbeide for at 
kulturarv, miljø, naturressurser, arealer og økonomi forvaltes på en måte 
som sikrer gode levekår for alle, og som sikrer en bærekraftig og 
framtidsrettet samfunnsutvikling 
 
 
For å realisere visjonen og hovedmålsettingen har kommunestyret satt fokus på 
fire områder: 
 
Levekår 
Innbyggerne i Eidsvoll skal oppleve god livskvalitet, sosial rettferdighet og 
gode muligheter til utdanning og utvikling 
 
Næringsutvikling 
Eidsvoll kommune skal i kraft av sin kompetanse, historie, kultur og sentrale 
beliggenhet på Østlandet framstå som en attraktiv kommune for 
næringsetablering og næringsutvikling. 
 
Arealbruk og utbyggingsmønster 
Eidsvoll kommune skal vektlegge et langsiktig, robust, trygt og miljøvennlig 
utbyggingsmønster i all arealplanlegging. 
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Miljø 
Eidsvoll kommune skal bevare og utvikle sitt grønne preg og sine natur-, kultur- 
og miljøkvaliteter 
 
Til hvert område er det satt opp hovedmål, delmål og strategier som viser 
hvordan kommunen skal lykkes med å nå hovedmålene. 
 
I tillegg til de fire områdene er samfunnssikkerhet og beredskap samt 
kommunens organisasjon og medarbeidere viktige tema i samfunnsdelen. 
 
 

1.3 Styringsdialogen 
For å sikre best mulig politisk styring av arbeidet med handlingsplan og budsjett 
er det avholdt to plan- og budsjettkonferanser i 2011. Med grunnlag i drøftinger i 
plan- og budsjettkonferansene er det gitt følgende styringssignaler til 
rådmannens arbeid med grunnlagsdokumentet. 
 
Generelt 
• Handlingsplanen skal bygge på kommuneplanen/vedtatt samfunnsdel og ha 

samme struktur som samfunnsdelen 
• Formannskapet skal avgi innstilling til Handlingsplan og budsjett 2012-2015.  

Rådmannen utarbeider et grunnlagsdokument i økonomisk balanse for 
formannskapet. Verbalforslag drøftes og inngår som en del av 
formannskapets innstilling til kommunestyret 

• Eiendomsskatt skal ikke utredes og/eller innføres i 2012 
• Strategi for salg av eiendommer utarbeides 
• Tomter skal selges til markedspris 
• Nedskjæringer må være reelle og gjennomførbare  
 
Ledelse, administrasjon og tjenesteutvikling 
• Lederutvikling og kompetanseheving må prioriteres tross stramme rammer.  

Dette bidrar til å bygge kommunens omdømme. Omdømmebygging må også 
inn i politikeropplæringen 

• Prosjekter om alternativ turnus gjennomføres i 2012 
• All tildeling av tjenester skal skje i Tildelingsenheten. Tildeling av tjenester 

skal sikre riktig og rettferdig tildeling av tjenester med grunnlag i standard for 
tjenesten. Kommunen må ha en strengere tildelingspraksis 

• Brukerundersøkelser må legges til grunn for brukernes vurdering av opplevd 
kvalitet i tjenesten 

• Rådmannen utarbeider et forslag til strategi for salg av kommunale 
eiendommer med basis i tilstandsrapport for kommunale eiendommer 

• Plan for rehabilitering av eiendomsmassen ses i sammenheng med 
prioritering av vedlikehold av kommunale eiendommer 

• Det bør gjennomføres en tilstandsanalyse av Søndre Samfunn 
 

 
Samfunnsutvikling 

• Arrangementer og prosjekter i tilknytning til Grunnlovsjubileet bør 
prioriteres og det må vurderes å sette av mer penger. 
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Levekår 
• Forebyggende tiltak innen alle tjenesteområder skal videreføres 

(forebyggende enhet Familiens Hus/psykiatrisk 
dagsenter/Frisklivssentralen m.v.) 

• Skolestrukturen må utredes slik at kommunestyret kan foreta en helhetlig 
vurdering med alternativer for framtidig skolestruktur.  Utredningen 
gjennomføres av ekstern konsulent 

• Utbygging av det kommunale barnehagetilbudet skal skje gjennom 
etablering av større enheter, herunder påbygging/utvidelse av 
eksisterende barnehager og bygging av store nye barnehager.  
Barnehagene bør ha tilknytning til skolene. Det må derfor sikres nok 
tomter til kommunale barnehager 

• Det gjennomføres et større omstillingsprosjekt i pleie og omsorg på 
bakgrunn av nedgang i antall innbyggere over 80 år og dermed nedgang i 
antall brukere i hele planperioden 

• Tjenestetilbudet innen hjemmetjenesten skal innrettes mot de som har de 
største behovene.  Dagens tjenestetilbud innen praktisk bistand 
gjennomgås med sikte på å gi et riktig tjenestetilbud.   

• Det innføres tiltak for tidlig innsats slik at den enkelte kan bo lengst mulig 
eget hjem (f.eks kartlegging av behov i aldersgruppen 75 år og 
oppover/forsterket team) 

• Hjemmetjenesten skal effektivisere gjennom nye arbeidsformer og effektiv 
og planmessig bruk av personalressursene. 

• Vilberg Helsetun spesialiseres med sikte på størst mulig bruk av 
korttidsplasser   

• Det etableres en egen avdeling for demente på Helsetunet. Tilbud til 
utagerende demente samt veiledning, pårørendeskole og utredning kjøpes 
av Nes kommune. Ambulerende team i samarbeid med Ahus. 

• Behandlingstiltak som følger av samhandlingsreformen skal løses gjennom 
lokalmedisinsk avdeling på Stensby og omstilling i egen pleie- og 
omsorgstjeneste  

 
Prioriteringer av investeringer i planperioden 

• Bygging av omsorgsboliger i Feiring og nye demensplasser forskyves til 
neste planperiode på bakgrunn av nedgang i aldersgruppen over 80 år i 
planperioden og utfordringer som følge av Samhandlingsreformen 

• I påvente av utredning av alternativer for framtidig skolestruktur bygges 
barnetrinn på Langset skole.  Vilberg ungdomsskole rehabiliteres og 
bygges ut. Kommunestyret skal drøfte og vedta nye skolestruktur i løpet 
av første halvår 2012. 

• Kommunen kjøper Stensby barnehage og tar sikte på å utvide denne.  
Stenshol barnehage legges ned. 

• Påbygging på Bønsmoen barnehage vurderes  

• Tilstandsrapport kommunale veger legges til grunn for opprustning i 
planperioden 

 
 
Rådmannen har så langt det er mulig lagt de politiske styringssignalene til grunn 
for prioriteringer i grunnlagsdokumentet. 
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2 Rammebetingelser for planperioden 2012-205 
 

2.1 Nasjonale mål og økonomiske rammebetingelser 
I Stats- og nasjonalbudsjettet beskriver regjeringens nasjonale mål og 
forventinger til kommunesektoren: 
 

• For å sikre likeverdige tjenester til innbyggerne må kommunene være 
innovative og sikre samfunnsansvarlig drift tilpasset skiftende omgivelser.  
Dette innebærer kompetent ledelse, effektiv drift, sunn økonomistyring og 
en god og helhetlig arbeidsgiverpolitikk.  

• Dimensjoneringen av barnehager, skoler og pleie- og omsorgstjenester 
avhenger av alderssammensetningen og folketallet. Kommunene må 
planlegge for framtidige endringer.  

• Nye oppgaver, den teknologiske utviklingen og samfunnsutviklingen 
generelt med større grad av spesialisering og økte kvalitetskrav krever økt 
fokus på kompetanseoppbygging og arbeidsgiverrollen i kommunal sektor.  

• Utfordringene som kommunesektoren står overfor innebærer et 
kontinuerlig behov for omstilling og utvikling og utnyttelse av 
effektiviseringspotensialet.  Ansvarlige kommuner må derfor tenke 
langsiktig og helhetlig i sitt utviklingsarbeid, både for å trygge en sunn 
økonomi over tid og sikre innbyggernes velferd.  

• Kommunene må ha en systematisk og langsiktig tilnærming til 
kompetanse og rekruttering. Dyktige og kompetente medarbeidere er 
kommunenes viktigste ressurs, og bidrar både til effektiv drift og høy 
kvalitet i tjenesteytingen. Sykefraværet representerer store kostnader for 
kommunene både i form av kroner og i tapte dagsverk. Et lavt sykefravær 
og mindre ufrivillig deltid er i mange tilfeller en forutsetning for høy 
kvalitet i tjenesten, fordi tilstedeværelse sikrer stabilitet og kontinuitet i 
den daglige driften.  

• Kommunene må aktivt følge opp lokale klima- og energiplaner. Lokal og 
regional planlegging legger rammer for kommunenes virksomhet på 
mange områder der det er miljøgevinster å hente; areal- og 
transportplanlegging, landbruksområdet og avfallshåndtering for å nevne 
noe.  

 
Det økonomiske opplegget for kommunesektoren 
Regjeringens budsjettforslag for 2012 legger til rette for fortsatt høyt 
aktivitetsnivå i kommunesektoren.  Enkelte tiltak innen barnehage, barnevern, 
skole, helse og omsorg blir særskilt styrket. 
 
Regjeringens forslag innebærer en reell vekst i kommunesektorens (inklusive 
fylkeskommunene) samlede inntekter på 5 mrd kr, tilsvarende 1,4 %. Veksten er 
regnet i forhold til det nivået på kommunesektorens inntekter i 2011 som ble 
lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2011. 
 
Beregninger av kommunesektorens inntekter er justert for nye 
befolkningsprognoser per juni 2011 fra SSB. Teknisk beregningsutvalg 
konkluderer med at merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen i 2012 
utgjør 2,9 mrd kr.  Dette må dekkes av økningen i de frie inntektene.  
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Kommunesektoren vil også få økte pensjonskostnader i 2011 på anslagsvis 600 
mill kr. 
 
Etter innlemmingen av de øremerkede tilskuddene til barnehager i 
rammetilskuddet i 2011, er andelen øremerkede tilskudd på et historisk lavt 
nivå.  
 
Kommunesektorens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, 
og utgjør vel 76 % av kommunesektorens samlede inntekter. De frie inntektene 
kan kommunesektoren disponere fritt innenfor rammen av gjeldende lover og 
regelverk og i tråd med lokale prioriteringer. 
 
Regjeringen legger opp til en reell vekst i de frie inntektene i 2012 på 3,75 mrd 
kr tilsvarende om lag 1,3 %. Midler i forbindelse med samhandlingsreformen 
kommer i tillegg til dette. 
 
For 2012 er anslåtte skatteinntekter blant annet basert på regjeringens forslag til 
skattøre. Det foreslås å øke det kommunale skatteøret for personlige skattytere 
med 0,3 % prosentpoeng til 11,6 % i 2012. Skattøret er tilpasset forutsetningen 
om at skattenes andel av de samlede inntektene skal utgjøre 40 %. Imidlertid er 
den isolerte effekten av samhandlingsreformen at skatteandelen blir noe lavere 
enn 40 % i 2012. Dette skyldes at det blir overført 5,6 mrd kr fra de regionale 
helseforetakene til kommunene i form av økt rammetilskudd. 
 
Regjeringen legger i sitt budsjettforslag for 2012 til grunn at samlet deflator i 
kommunesektoren vil være 3,25 % mot anslått deflator på 3,4 % i 2011. 
Deflatoren for 2011 var opprinnelig anslått til 2,8 % i Statsbudsjettet for 2011, 
men justert til 3,4 % i Revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i mai 2011. 
 
Barnehager 
Det foreslås en nominell videreføring av maksimalgrensen for foreldrebetaling i 
2012 på kr 2 330 pr mnd. 
 
Det foreslås å øke minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager fra 91 % 
til 92 % gjeldende fra 1.8.12. Rammetilskuddet til kommunene foreslås økt med 
28,5 mill kr til dette. 
 
Omlegging av kontantstøtten 
Det foreslås å legge om kontantstøtten slik at ordningen avvikles for toåringer 
fra 1.8.12.  Fra samme tidspunkt innføres det aldersdifferensierte satser for 
ettåringer.  Satsen for barn i alderen 13-18 måneder foreslås økt til kr 5 000 pr 
mnd, mens for barn i alderen 19-23 måneder forelås dagens sats på kr 3 303 
videreført. 
 
Innføring av 1,5 timer valgfag i skolen 
Fra høsten 2012 foreslås innført 1,5 timer valgfag på 8. trinn.  Kommunale 
merutgifter i 2012 er beregnet til 64,6 mill kr og dette foreslås lagt inn i 
rammetilskuddet.  Det tas sikte på å utvide tilbudet til 9. trinn høsten 2013 og 
10. trinn høsten 2014, 
 
Barnevern 
Det øremerkede tilskuddet fra 2011 videreføres.  I tillegg utvides tilskuddet med 
50 mill kr.  Totalt foreslås det bevilget 290 mill kr i 2012.  Utvidelsen av det 
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øremerkede tilskuddet skal brukes til 70 nye stillinger og til veiledet praksis av 
nyutdannede og nytilsatte. 
 
Ressurskrevende tjenester 
Regjeringen foreslår å øke innslagspunktet fra kr 895 000 til kr 935 000 og 
beholde kompensasjonsgraden til 80 %. Det foreslås ingen endringer i 
regelverket, men regjeringen varsler fortsatt oppmerksomhet rundt 
utgiftsveksten i ordningen. 
 
Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem 
Det foreslås en tilskuddsramme for 2012 som gir rom for 1 500 nye 
sykehjemsplasser og omsorgsboliger.  De maksimale tilskuddssatsene 
prisjusteres slik at de blir totalt på kr 687 000 for omsorgsboliger og kr 916 000 
for sykehjemsplasser. 
 
Dagaktivitetstilbud til demente 
Det foreslås et nytt øremerket tilbud til etablering av dagaktivitetstilbud for 
demente. 150 mill kr skal gi rom for 2 300 dagaktivitetsplasser og gi et dagtilbud 
til rundt 5 000 personer med demens. Årsverk til dagtilbudet skal dekkes 
innenfor veksten i de frie inntektene. 
 
Samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen er en retningsreform som gjennomføres fra 1.1.12. Målet 
er å gi et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, kort 
ventetid og med størst mulig nærhet til den enkelte bruker. 
 
Nasjonalt legges det opp til ulike former for lokalmedisinske sentra med 
døgnplasser for observasjon, etterbehandling og utredning, eksempelvis som en 
avdeling i et sykehjem eller gjennom interkommunalt samarbeid. Erfaringer fra 
lokalmedisinske sentra viser at de bør betjene en befolkning på om lag 20 000 – 
30 000 innbyggere for å sikre effektiv og god drift. Behandlingstilbudene ved 
lokalmedisinske sentra vil variere ut fra lokale forhold og behov. Kompleksiteten i 
det som behandles lokalt vil kunne øke etter hvert som kompetansen bygges 
opp. 
 
Samhandlingsreformen medfører følgende nye plikter og oppgaver for 
kommunene: 
 

• Helhetlig ansvar for folkehelse og helseovervåkning 
• Medfinansieringsansvar for medisinske innleggelser og konsultasjoner fra 

2012.   
• Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter fra dag 1 fra 2012.  
• Lovfestet plikt for kommunene og sykehusene til å inngå 

samarbeidsavtaler.  
• Lovfestet plikt for kommunene å oppnevne koordinator til pasienter og 

brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.  
• Kommunene skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og 

rehabiliteringsvirksomhet med ansvar for individuell plan og for 
oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator 

• Lovfestet plikt for kommunene til å sørge for tilbud om døgnopphold for 
pasienter og brukere innen somatikk med behov for øyeblikkelig hjelp fra 
2016. 
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I samhandlingsreformen ligger det en forventning om at sykehusinnleggelser kan 
forebygges i større grad enn hittil, gitt at kommunehelsetjenesten styrkes. Et 
ikke ubetydelig antall pasienter med kroniske lidelser legges inn på sykehus 
gjentatte ganger for tilstander som med relativt enkle tiltak kunne vært ivaretatt 
av kommunehelsetjenesten. Det er et mål med reformen at kommunene ved 
lokale tiltak kan tilrettelegge for økt trygghet og mestringsevne, og derved bidra 
til at spesielt eldre og andre med kroniske sykdommer får redusert 
behandlingsbehov, bedret sin livskvalitet og egenomsorgsevne.  
 
Det overføres 5 mrd kr fra de regionale helseforetakene til kommunene til å 
dekke utgiftene til medfinansiering. Midlene overføres som frie inntekter.  
Det overføres 560 mill kr fra helseforetakene til kommunene i forbindelse med 
overføring av ansvaret for utskrivningsklare pasienter. Beløpet baserer seg på en 
døgnsats per oppholdsdøgn på kr 4 000 og 140 000 liggedøgn. 
 
Enkelte kommuner kompenseres for avvik mellom historiske tall for 
sykehusforbruk og fordelingen gitt gjennom kostnadsnøkkelen. Innenfor veksten 
i de frie inntektene er det satt av 305 mill kr til kompensasjonsordningen som vil 
gi kommuner i en overgangsperiode en egen kompensasjon.  I Akershus får 
Skedsmo og Eidsvoll midler fra denne ordningen. 
 
I tillegg foreslås bevilget 262 mill kr til å starte oppbyggingen av plasser til 
øyeblikkelig hjelp/døgnopphold. Dette er en plikt som etter planen vil tre i kraft 
fra 1.1.16. 
 
Rentekompensasjonsordninger for skole og svømmeanlegg 
Kompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg som ble innført i 2009, 
videreføres også i 2012.  Det fases inn nye 2 mrd kr, noe som har en 
budsjetteffekt på 70 mill kr. 

 

2.2 Lokale rammebetingelser 
 
Befolkningsutviklingen 
Utvikling i folketallet og aldersfordelingen i befolkningen er avgjørende for 
hvordan Eidsvoll vil utvikle seg som samfunn.  Veksttakten innenfor de ulike 
aldersgruppene henger nøye sammen med bruken av arealene og er kommunens 
viktigste utgangspunkt for å kunne planlegge og prioritere tjenestetilbudet i 
planperioden. 
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Befolkningsstruktur 2012-2016 Prognose
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Figur 1-1 Befolkningsutvikling 
Kilde: Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030, bearbeidet av Rambøll Norge. 
 
 
Prognosen for befolkningsveksten i planperioden 2012-2016 er utarbeidet i 
samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, og bearbeidet av 
Rambøll Norge. Prognosen hensyntar flytting, reproduksjon og planlagt 
boligproduksjon i kommunene. Prognosen forutsetter en befolkningsvekst på opp 
mot 3 % årlig.  Den faktiske befolkningsveksten i 2010 var på 2,1 %. 
Utgangspunktet vil derfor være noe lavere enn det som ligger til grunn for 
prognosen. 
 
 
Befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper 2012-2016 Eidsvoll kommune 
 
 0-5 år 6-15 år 16-24 

år 
25-66 
år 

67-79 
år 

80+ år Sum 

2012 1807 2878 2425 12681 1891 800 22482 
2013 1867 2960 2496 12982 2031 792 23128 
2014 1938 3060 2537 13308 2178 777 23798 
2015 1996 3148 2618 13663 2288 784 24497 
2016 2070 3226 2697 14030 2415 780 25218 
 
 
For kommunens planarbeid er det først og fremst utviklingen i antall barn og 
unge og eldre over 80 år som har størst betydning for vurdering og prioritering 
av tjenestetilbudet i planperioden.  I kommende planperiode vil Eidsvoll få en 
vekst i antall barn og unge, mens gruppen eldre over 80 år vil reduseres.  Denne 
utviklingen må legges til grunn for prioritering av tjenestene i planperioden. 
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Utvikling i antall barn 0-5 år og 6-15 år 
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Både tabellen og den grafiske framstillingen viser at kommunen vil få en sterk 
vekst i antall barn i aldersgruppen 6-15 år.  Det er denne utviklingen som må 
ligge til grunn for dimensjonering av grunnskoletilbudet i kommunen. 
 
Aldersgruppen 0-5 år vil også vokse i planperioden, men ikke i samme grad som 
aldersgruppen 6-15 år. 
 
Både tabellen og den grafiske framstillingen viser at Eidsvoll kommune vil få en 
nedgang i aldersgruppen over 80 år i hele planperioden. Aldersgruppen vil øke 
sterkt først fra 2020. Aldersgruppen over 90 år vil holde seg stabil slik det 
framgår av den grafiske framstillingen. Dette gir en vesentlig forutsetning for 
planlegging og prioritering av tjenestetilbudet i denne gruppen i planperioden.  
Med grunnlag i utviklingen i planperioden vil det ikke være behov for økte tilbud 
til eldre i planperioden. I lys av de utfordringer kommunen får ved 
Samhandlingsreformen gir dette Eidsvoll kommune en mulighet til å planlegge og 
prioritere tilbud til eldre i et langsiktig og helhetlig perspektiv. 
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Årlig vekst i antall eldre over 80 år
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Prioritering av tjenestetilbudet  
Søylediagrammet under gir et lite bilde på hvordan kommunens utgifter fordeler 
seg mellom ulike tjenester (KOSTRA-tall pr funksjon for 2010), og gir en 
indikasjon på prioritering og produktivitet. Innen tjenestene bolig, pleie og 
omsorg, kommunehelse og barnehage viser tallene at kommunen i 2010 brukte 
mer penger enn kommunegruppe 7.  
 

Forskjell i brutto driftsugifter mellom Eidsvoll og gr 7 (prosent)

-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Adm, styring og fellesutg

Barnehage

Grunnskole

Kommunelhelse
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Sosialtjeneste

Barnevern

Vann, avløp og renovasjon

Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø

Kultur

Kirke

Samferdsel

Bolig

Næring

Brann og ulykkesvern
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2.3 Planstrategi  
Kommunene skal i henhold til Plan- og bygningsloven utarbeide en planstrategi 
minst en gang i hver valgperiode, og vedta den senest et år etter 
kommunestyrets konstituering. Dette er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven.  
 
Formålet med planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør 
starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i 
kommunen. Planstrategien skal også avklare om de vedtatte føringene i nylig 
vedtatt Samfunnsdel til kommuneplanen skal beholdes slik de er, eller revideres. 
 
I tilknytning til planstrategien vil det bli utarbeidet et planregister for Eidsvoll 
kommune.  Det foreligger pr. i dag en rekke planer av eldre dato som ikke er 
koblet opp mot kommunens plansystem slik det er utformet i dag.  
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3 Plan og budsjettforutsetninger 2012-2015 
 

3.1 Forebygging og tidlig innsats 
Eidsvoll kommune har de siste år hatt økt fokus på forebygging og tidlig innsats. 
Alle virksomheter skal ha fokus på forebyggende tiltak for de målgrupper de yter 
tjenester overfor. Dreining av ressursbruken mot forebygging i alle tjenester har 
vært en sentral forutsetning i arbeidet med organisering av virksomhetene.  Et 
resultat av dette er flere forebyggende tiltak, samt omorganisering av ressurser 
til forebygging:  
 

• Folkehelseavdeling i Helsehuset med Frisklivssentral og Frivillighetssentral 
• Utvidet dagsentertilbud for mennesker med rusproblemer og psykisk 

sykdom 
• Forebyggende avdeling i Familiens Hus 
• Etablering av Ungdomsteam med representanter fra flere virksomheter og 

i nært samarbeid med politiet 
• Etablering av samhandlingsteam  
• Fokus på tidlig innsats i skolen med felles lese og språkopplæring 

 
Rådmannen har lagt til grunn at satsningen på forebyggende tiltak og tidlig 
innsats skal opprettholdes og videreutvikles i planperioden. Det vil rettes et 
særlig fokus mot ungdom for å hindre frafall i skolen. Antall elever med stort 
fravær har økt de senere år, og andelen ungdom som ikke har fullført 
videregående skole er nærmere 30 %.  Frafallet er størst i yrkesfag. Gruppen 
unge arbeidsledige med behov for sosialhjelp er økende og det er en større andel 
ungdom over 20 år som er arbeidsledige enn andre aldersgrupper. Forskning 
viser at elever med omfattende fravær i grunnskolen med all sannsynlighet ikke 
vil gjennomføre videregående skole. Fra høsten 2011 er Eidsvoll kommune med i 
fellesprosjektet ”Ny Giv”, et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner og 
NAV. Målet er å fange opp elever med svake resultater før de starter i 
videregående skole.  Det er behov for en samordnet innsats fra flere 
virksomheter for å tilpasse tiltak til denne gruppen. 
 

3.2  Samhandlingsreformen  
Samhandlingsreformen pålegger kommunene en plikt til forebyggende arbeid i 
alle ledd i kommunens virksomhet for å utjevne helseforskjeller og unngå 
sykdom. Målet er å gi et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god 
kvalitet, kort ventetid og med størst mulig nærhet til den enkelte bruker. 
 
De fleste behandlings- og omsorgsoppgavene som følger av Samhandlings-
reformen gjelder pasientgrupper som pleie- og omsorgstjenestene er vel kjent 
med.  I hovedsak vil tiltaksapparatet være det samme, men det vil måtte styrkes 
både med hensyn til kompetanse og kapasitet.   
 
Utfordringen i planperioden vil være å styrke forebyggende tiltak og sikre 
helhetlige tjenester som reduserer behovet for sykehusinnleggelser.  
 
Prognoser for utviklingen i kommunens befolkning over 80 år viser at antall 
innbyggere over 80 vil gå ned i planperioden. Eidsvoll har lavere dekningsgrad av 
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korttids-, avlastnings- og rehabiliteringsplasser for innbyggere over 80 år 
sammenlignet med kommunegruppe 71. Dekningsgraden på langtidsplasser er på 
nivå med kommunegruppe 7. Videre viser KOSTRA og produktivitets-analyser at 
tjenester til hjemmeboende brukere har en enhetskostnad/driftsutgift pr 
mottaker som ligger høyere enn både Ullensaker, Nes og kommunegruppe 7. 
 
Med utgangspunkt i kommunens dekningsgrader og den demografiske 
utviklingen, samt de plikter som følger av Samhandlingsreformen har rådmannen 
lagt til grunn at det er behov for å bruke ressursene til forebyggende tiltak, øke 
antall korttidsplasser/avlastningsplasser m.v.  og til etablering av nye tiltak som 
kan bidra til færre sykehusinnleggelser og til at eldre kan bo lengst mulig i eget 
hjem. Dette er i tråd med målsettingene i pleie- og omsorgsplanen. 
 
Kommunene på Øvre Romerike har kartlagt behov og muligheter for samarbeid 
om helsetjenester. På bakgrunn av dette er det gjennomført en utredning om 
samarbeidstiltak innen helse, herunder behandlingsplasser for å møte økte behov 
som følge av kommunens plikt til å ta ut utskrivningsklare pasienter og redusere 
innleggelser i sykehus fra 2012. Utredning av framtidig døgnbasert øyeblikkelig 
hjelp skal skje 1. halvår 2012. På bakgrunn av dette er det er lite trolig at det vil 
bli etablert interkommunale samarbeidstiltak i 2012.   
 
Eidsvoll kommune har mange på sykehus og dermed mange utskrivningsklare.  
Utfordringen er å unngå unødige innleggelser i sykehus og raskt kunne tilby 
utskrivningsklare tilbud i egen kommune. Rådmannen legger derfor opp til 
etablering av egne tiltak for å kunne møte kommunens utfordringer. 
 
På bakgrunn av dette legger rådmannen opp til en omstrukturering av tilbudet 
innen pleie og omsorg i planperioden for å møte Samhandlingsreformen: 
 

• Utvikle etablert tjenestetilbud mest mulig effektiv og med fokus på 
pasientens/ brukerens eget mestringspotensiale  

 
• Tjenestetilbudet til brukere som får omsorg i eget hjem skal innrettes mot 

de som har de største behovene. Dagens tjenestetilbud innen praktisk 
bistand gjennomgås med sikte på å gi et riktig tjenestetilbud 

 
• Det innføres tiltak for tidlig innsats slik at den enkelte kan bo lengst mulig 

eget hjem (f eks kartlegging av behov i aldersgruppen 75 år og oppover) 
 
• Hjemmetjenesten skal effektivisere gjennom nye arbeidsformer og effektiv 

og planmessig bruk av personalressursene, herunder vurdering av 
forsterket team og bruk av teknologi 

 
• Vilberg Helsetun spesialiseres med sikte på størst mulig bruk av 

korttidsplasser, rehabilitering, avlastning. Det etableres en egen avdeling 
for demente på Helsetunet. Legeressursen ved sykehjemmet økes 

 

                                       
1 SSB grupperer alle kommuner basert på tre dimensjoner; folkemengde, bundne 
kostnader pr innbygger og frie disponible inntekter pr innbygger. Eidsvoll er i gruppe 7 
som er mellomstore kommuner med lave bundne kostnader pr innbygger og lave frie 
disponible inntekter. 
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• Etablering av lokalmedisinsk avdeling på Stensby med 8-10 døgnplasser 
tilknyttet legevakt. Avdelingen skal ha observasjons- og 
etterbehandlingsplasser og forsterkede korttidsplasser. Avdelingen 
etableres i kommunal regi  

 

3.3 Behov for elevplasser og barnehageplasser  
Befolkningsprognosen viser at kommunen vil få en sterk vekst i antall barn i 
aldersgruppen 6-15 år.  Det er denne utviklingen som må ligge til grunn for 
dimensjonering av grunnskoletilbudet i kommunen. 
 
Aldersgruppen 0-5 år vil også vokse i planperioden, men ikke i samme grad som 
aldersgruppen 6-15 år.  
 
Behov for elevplasser i planperioden 2012-2015 
Med utgangspunkt i utviklingen i elevtallet vil kommunen ha utnyttet all 
kapasitet i 2017, kommunen sett under ett. Behovet for økt kapasitet er ulik i de 
ulike delene av bygda. Kommunestyret har vedtatt ombygging av Råholt 
ungdomsskole i 2012, samt ny skole på Langset i 2013/2014. 
 
I planperioden 2012-2015 er det først og fremst behov for økt skolekapasitet i 
sørbygda, da befolkningsveksten er størst i denne delen av kommunen.  
Utbyggingsbehov og framtidig skolestruktur må vurderes første året i 
planperioden med sikte på å møte økt behov på slutten av perioden.  
Veksten i aldersgruppen barn og unge vil stille store krav til helhetlig planlegging 
av framtidig skoleutbygging. I planperioden må antall elevplasser økes, samtidig 
som flere av skoleanleggene har behov for rehabilitering. På bakgrunn av dette 
er det behov for en helhetlig gjennomgang for å gi kommunestyret et best mulig 
beslutningsgrunnlag for å vurdere framtidig utbygging og rehabilitering av 
eksisterende skoleanlegg. 

Utredningen bør omfatte følgende: 

• Gjennomgang av dagens skolestruktur og kapasitet 

• Beregning av framtidig behov for elevplasser i kommunen totalt og i de 
ulike delene av kommunen 

• Forslag til alternative løsninger framtidig skolestruktur 

• Tilstandsanalysen for kommunale formålsbygg bør legges til grunn for 
vurdering av tiltak for oppgradering av eksisterende anlegg 

 

Planen skal gi kommunen et beslutningsgrunnlag for å kunne sette i gang videre 
prosesser for å få startet fornying og oppgradering av skoleanleggene i en 
fornuftig rekkefølge, i et fornuftig omfang og til en fornuftig pris.  

Forslagene til løsninger skal sikre et godt pedagogisk tilbud og gode fysiske 
rammebetingelser for læring for alle elevene i kommunen.  

Arbeidet skal ta utgangspunkt i å få til en best mulig utnyttelse av eksisterende 
skoleanlegg og vurdere dette opp mot nybygg. Kostnader til investeringer og 
driftsutgifter er sett i sammenheng.  

Foreslått arealdisponering skal gi optimal utnyttelse av skoleanleggene, eventuelt 
etter ombygging, utvidelser eller eventuell bygging av ny(e) skole(r), med 
løsninger som er så fleksible og funksjonelle at de over tid kan tilpasses nye 
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organisasjonsformer, nye læringsformer og læreplaner, skiftende elevtall og 
sammensetning av elevgrupper. 
 
Behov for barnehageplasser i planperioden 2012-2015 
Behovet for barnehageplasser vil med bakgrunn i befolkningsveksten, øke 
fremover. Omlegging av kontantstøtten for 2-åringer fra 1.1.12 vil trolig påvirke 
behovet ytterligere. Kommunen har et vedtatt mål om å øke andelen kommunale 
plasser. Pr i dag er fordelingen 30 % kommunale barnehager og 70 % ikke-
kommunale barnehager. Utbygging av det kommunale barnehagetilbudet bør 
skje gjennom etablering av større enheter, herunder påbygging/utvidelse av 
eksisterende barnehager og bygging av nye store barnehager.  Barnehagene bør 
ha tilknytning til skolene og det må derfor sikres tilstrekkelig tomteareal, både til 
å utvide og til å bygge nye kommunale barnehager.  

 

3.4 Tilstandsanalyse kommunale bygg 
I tråd med politiske vedtak er det gjennomført en tilstandsanalyse av 
kommunens bygningsmasse i 2011. Rapporten gir ett godt utgangspunkt for å 
synliggjøre etterslepet på kommunens bygningsmasse og de utfordringer Eidsvoll 
kommune står ovenfor når det gjelder byggvedlikehold de kommende år. 
 
Analysen viser at det de kommende 10 år er behov for nærmere 78 mill 
(eksklusive moms)/ 100 mill kr (inklusive moms) for å følge opp tiltak beskrevet 
i tilstandsanalysen.  
 
I tilstandsanalysen er det angitt Tilstandsgrader (TG) fra 1 til 3 slik:  
 

Tilstandsgrad 1 (TG1): Vedlikehold innenfor 10 år 
Tilstandsgrad 2 (TG2): Vedlikehold innenfor 5 år 
Tilstandsgrad 3 (TG3): Strakstiltak 

 
Tilstandsgrad (TG) er delt inn i 3 konsekvens grader (KG), KG1, KG2 og KG 3 
eksempler på disse kan være: 

 
KG3- Fare for liv og helse, samt store økonomiske konsekvenser 
(eksempel råteskader i rekkverk på veranda) 
KG2- Store økonomiske konsekvenser (eksempel – lekkasje i tak) 
KG1- Økonomiske konsekvenser- (Eksempel- mangel på isolasjon). 

 
BEHOV FOR 
VEDLIKEHOLD 
(tall i 1 000) 

TG 1 
 

TG 2 TG 3 KG 3 SUM 

SUM 28 033  33 702 15 942 4 100 77 678 
 
 
Rådmannen har lagt tilstandsanalysen til grunn for prioritering av vedlikehold i 
planperioden.  
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3.5 Tilstandsanalyse kommunale veger 
I tråd med politiske signaler er det utarbeidet en prioritert rehabiliteringsplan for 
kommunale veger. Planen omfatter alle kommunale veger med asfaltdekke og 
hver veg er plassert i tilstandklasser fra 1 til 5 hvor 1 er svært dårlig tilstand og 
5 er svært god tilstand. 
 
Totalt 120 veger er vurdert og av de er 5 veger klassifisert i tilstandsklasse 1 
eller 2. For disse 5 vegene er det kun laget et grovt kostnadsbudsjett da 
grunnforholdene er så usikre at tiltakene bør detaljprosjekteres. 
 
Veger med tilstandsklasse 1 eller 2: 
 
Veg Lengde (km) Tilstandsklasse Kostestimat 

(mill) 
Døliåsvegen 3,4 2 3,9 
Gullverkvegen 2,7 2 5,8 
Holtevegen 1,5 2 2,4 
Kjerkelina 1,3 1 0,7 
Ålborgvegen 2,4 1 5,3 
Sum 11,3  18,1 
 
Av de totalt 120 vegene som er vurdert, er 20 veger klassifisert i tilstandsklasse 
5, dvs. tiltak er unødvendig. 95 veger er klassifisert i tilstandsklasse 3 og 4. For 
veger i tilstandsklasse 3 og 4 er det laget en prioriteringsliste ut fra 
trafikkbelastning og slitasje. 
 
Prioritering av veger med tilstandsklasse 3 eller 4: 
 
Budsjett år Antall veger Kostestimat 

(mill) 
2013 17 10,3 
2014 28 16,9 
2015 18 7,1 
2016 16 4,5 
2017 16 4,9 
Sum 95 43,7 
 
 

3.6 Økonomiske forutsetninger   
Inntektsgrunnlaget inkludert egenbetalinger og gebyrer 
Kommunens inntekter består i hovedsak av rammetilskudd fra staten og skatt på 
inntekt. Til sammen utgjør disse inntektene 78 % av kommunens totale 
inntekter. For å beregne disse inntektene benyttes en modell utviket av KS som 
bygger på forutsetninger gitt i statsbudsjettet, kommunens demografi og lønns- 
og prisvekst.  
 
Rammetilskuddet for 2012 er for Eidsvoll kommune beregnet til 500 millioner. 
Dette er en økning på 70 millioner fra 2011. Det er videre forutsatt en vekst i 
skatteinntektene på 4,5 % både på landsbasis og i Eidsvoll. Dette gir 410 
millioner i skatteinngang for 2012, en økning på 17,7 millioner fra 2011.  
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Ved beregning av skatt og rammetilskudd i planperioden er det ikke tatt med 
befolkningsvekst ut over 2012. Det forutsettes at økt folketall vil medføre økte 
utgifter i form av flere brukere i tjenestene, og dermed ingen realvekst i 
inntektene for kommunen.  
 

Regnskap
Revidert 
budsjett

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rammetilskudd 251.397 428.988 499.541 497.307 498.626 498.074
Skatt 418.074 393.169 410.862 410.862 410.862 410.862

Budsjett

 
 
Alle selvkostområder er forutsatt 100 % finansiert via gebyrer og avgifter. 
Kommunens egne inntekter i form av gebyrer og priser er beskrevet i 
gebyrregulativet som er vedlagt. 
 
Lønns og prisutvikling 
Lønnsbudsjettet er basert på lønnsnivået etter det sentrale oppgjøret i 2011. 
Økte lønnskostnader som følge av lokalt oppgjør 2011 og lønnsoppgjøret 2012 er 
avsatt på sentral lønnsreserve og beløper seg til 20 millioner. Det forusettes et 
lønnsoppgjør på 4 % i 2012, noe som er i tråd med forutsetningene i 
statsbudsjettet.  
 
Disponering av midler til Samhandlingsreformen 
Eidsvoll kommune mottar totalt 25,8 millioner fra staten som del av 
rammetilskuddet til dekning av utgifter til samhandlingsreformen. 2,6 millioner 
av dette er en ekstra kompensasjon som følge av at kommunen har en høy andel 
sykehusopphold. 
 
Midlene er disponert som følgende: 
 

Økt legetjeneste og økt stilling kommuneoverlege 1 million 
 

Medfinansiering av opphold på sykehus 17 millioner 
 

Lokalmedisinsk avdeling Stensby 
 

7 millioner 

Miljørettet helsevern 
 

0,5 millioner 

50 % Ergoterapi- og 50 % Fysioterapistilling 
 

0,6 millioner 

 
Grunnlaget for medfinansiering er basert på tall fra 2009 og 2010. Det er 
forventet at egne tiltak rundt samhandlingsreformen vil redusere behovet for 
medfinansiering i løpet av planperioden. 
 
Pensjon 
Eidsvoll kommunes pensjonskostnad er beregnet til 20 % for medlemmer i 
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og 12 % for medlemmer i Statens 
pensjonskasse (SPK). Beregningene baserer seg i stor grad på anbefalinger og 
anslag fra pensjonskassene selv. De totale pensjonskostnadene for 2012 er 
beregnet til 85 millioner.  
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Pensjonskostnadene vil øke vesentlig fra 2011 til 2012. Dette skyldes forhold 
regulert av myndigheter utenfor pensjonskassen. Et høyt trygdeoppgjør, endring 
av forhåndstall og strengere krav til finansieringsgrad har gjort at hele 
kommunesektorens pensjonskostnader vil øke betydelig.  
 
For Eidsvoll kommune vil konsekvensen av dette først synes i regnskapet for 
2013 på grunn av et stort premieavvik som skal inntektsføres i 2012. 
Premieavviket er differansen mellom pensjonspremien og pensjonskostnaden. 
Det samme premieavviket skal deretter kostnadsføres i 2013. Endringen i netto 
premieavvik fra 2012 til 2013 vil dermed være i størrelsesorden 45 millioner.  
 
Effektivisering 
Konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers (PWC)har på oppdrag fra 
kommunen gjennomført en produktivitetsanalyse av kommunens tjenester 
basert på KOSTRA-tall for 2010. Analysen konkluderer med at kommunen bør se 
nærmere på produktiviteten innen institusjonsbasert omsorg, hjemmebasert 
omsorg, kommunale barnehager og helse. Innen disse områdene scorer 
kommunen relativt lavt sammenlignet med landets øvrige kommuner. Det er 
nødvendig å se nærmere på hvilke virksomheter som har det største potensialet 
for økt produktivitet. Begrepet hjemmebasert omsorg inkluderer tjenester gitt 
både fra virksomhetene Hjemmebaserte tjenester og Bolig og fritid med bistand. 
 
Innen områdene grunnskole, barnevern, sosialhjelp og VAR-området scorer 
Eidsvoll bedre enn landsgjennomsnittet. 
 
I planperioden må det fortsatt fokuseres på effektivisering og omstilling for å 
oppnå balanse i planperioden.  

 
Lånegjeld-, rente og avdragsutvikling 
I planperioden er det forutsatt en rentekostnad på kommunens egne flytende lån 
på 4 %. Pr september 2011 er 12 måneders NIBOR-rente 3,6 %. Det er stor 
usikkerhet i finansmarkedet for tiden, men det forventes en svak vekst i 
markedsrentene til tross for at sentralbanken har varslet utsettelse av 
opptrappingen av styringsrenta. 
 
Utvikling netto lånegjeld 2011 2012 2013 2014 2015
Inngående balanse 566.942 695.564 782.521 978.960 1.080.505
- Avdrag -26.595 -31.353 -36.732 -43.043 -46.932
Låneopptak 155.217 118.310 233.171 144.588 89.236

Utgående balanse 695.564 782.521 978.960 1.080.505 1.122.809
Rentekostnad 26.555 35.366 40.279 47.608 46.750  
  
 
Kommunestyret vedtok å redusere rentekostnaden med kr 783.000 i 2013, kr 
968.000 i 2014 og kr 1.114.000 i 2015 ved en reduksjon av rentesatsen på 0,1 
%, som finansiering av nye tiltak. 
 
Kommunestyret vedtok å øke rentekostnaden med kr 449.000 i 2013, kr 
434.000 i 2014 og kr 419.000 i 2015 til renter, lån omsorgsboliger Feiring 
Aldershjem. 
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Kommunestyret vedtok å øke avdrag med kr 181.000 i 2013 og kr 383.000 i 
2014 og 2015 til avdrag, lån omsorgsboliger Feiring Aldershjem. 
 
 

Eidsvoll kommune - utvikling i lånegjeld
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Eidsvoll kommune står foran betydelige investeringer. Lånegjelden var i 2010 kr 
26 834 pr innbygger i Eidsvoll. Tilsvarende tall for kommunegruppe 7 var kr 36 
621 og kr 61 902 for Ullensaker. Den økte gjeldsbelastningen gir økte 
finansutgifter som må dekkes inn i den ordinære driften i løpet av planperioden. 
Dette stiller krav til effektivisering og omstilling, herunder omfang og standard 
på kommunens tjenestetilbud til innbyggerne. 
 
Finansforvaltningen 
Kommunens finansreglement regulerer hvordan kommunen skal forvalte sine 
aktiva. De langsiktige plasseringene stammer fra salg av kommunens e-verk og 
var pr 30/9-11 på 138 millioner. I underkant av 25 % av midlene er plassert i 
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aksjefond det øvrige i obligasjoner og rentebærende papirer. I budsjettet 
forutsettes det en årlig avkastning på 5 %. For 2012 er forventet avkastning 
beregnet til 6 millioner.  
 



Handlingsplan 2012-2015 – Budsjett 2012 
Kommunestyrets vedtak – sak 93/11 

40 

Resultatgrad 
Netto driftsresultat er kommunenes viktigste økonomiske nøkkeltall. Det gir et 
uttrykk for kommunens finansielle bæreevne. Fylkesmannens anbefaling er å 
budsjettere med et netto driftsresultat på minimum 3 % av brutto 
driftsinntekter. I planperioden varierer resultatgraden fra -0,45 % til 2,32 % 
med en betydelig nedgang i slutten av planperioden. Dette er en situasjon som 
ikke kan vedvare og illustrerer godt hvilke utfordringer kommunen står ovenfor. 
 

Resultatgrad
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Kommunestyret vedtok å øke resultat med kr 15.000 i 2013, redusere resultatet 
med kr. 265.000 i 2014 og å øke resultatet med kr 436.000 i 2015 som 
finansiering av nye tiltak og øking av netto driftsresultat.
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4 Fokusområde Levekår 
 

4.1 Kommuneplanens hovedmål og delmål 
Kommuneplanen har følgende hovedmål og delmål for fokusområdet levekår: 
 
Innbyggerne i Eidsvoll skal oppleve god livskvalitet, sosial rettferdighet og gode 
muligheter for utdanning og utvikling. 
 
 

• Fremme god helse i befolkningen og redusere sosiale forskjeller. 
 

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

 
• Barn og unge skal vokse opp i trygge og utviklende miljøer og gis mulighet 

til å bidra aktivt i lokalsamfunnet. 
 

• Skolen skal gi barn og unge utdanning for framtida i et godt læringsmiljø 
for alle elever. 
 

• Riktig omsorgs- og behandlingstilbud for alvorlig psykisk syke, 
rusmisbrukere og personer med store funksjonshemninger. 

 
• Kultur er viktig for lokalsamfunnet, og alle skal gis mulighet til å oppleve 

og utøve kultur. 
 

4.2 Oppvekst nord og sør 
 
Ressurser 
 
Oppvekst sør 
Skole/barnehage 

Stillinger  Ansatte Elever/plasser 

Dal skole 47,7 59 385 
Råholt skole 35,2 53 260 
Bønsmoen skole 20,7 23 162 
Eidsvoll Verk skole 30,9 43 265 
Råholt ungdomsskole 45,7 52 429 
    
Råholtbråtan barnehage 15,10 17 67 
Råholt barnehage 14,00 21 65 
Bønsmoen barnehage 20,70 28 76 
Oppvekst sør 1,0 1  
Felles pedagogiske 
stillinger 

0,7 2  

 
 
 



Handlingsplan 2012-2015 – Budsjett 2012 
Kommunestyrets vedtak – sak 93/11 

42 

Oppvekst nord 
Skole/barnehage 

Stillinger Ansatte Elever/plasser 

Ås skole 32,8 40 209 
Finstad skole 12,4 15 77 
Vilberg skole 38,8 51 328 
Vilberg 
ungdomsskole 

39,3 45 374 

Langset skole 22,2 26 150 
Feiring skole 17,1 24 104 
    
Vilberg bhg. 16,9 22 65 
Brensmork bhg. 17,2 19 67 
Stenshol bhg. 7,1 9 42 
Stenby bhg. (ny) 9,7 12 - 
Sentrale funksjoner 5,5 8 - 
 
 
Status og utfordringer skole 
 
 Eidsvoll Akershus Nasjonalt K-gruppe 7 
Undervisningstimer 
pr elev 

52 49 57 53 

Lærertetthet 1-
7.trinn 

14 15,2 13,1 14 

Lærertetthet 8.-
10.trinn 

17,4 16,9 14,8 16 

Kilde: UDIR/skoleporten 2010/2011. 
 
 
 Eidsvoll Akershus Nasjonalt K-gruppe 7 
Netto driftsutgifter 
grunnskole 

79 496 77 683 90 146 82 222 

Kilde: KOSTRA 2010 
 
 
Nasjonale prøver 2009 

Resultat 
2010 
Resultat 

Nasjonale prøver lesing – 5 trinn 1,8 1,9 

Nasjonale prøver matematikk – 5.trinn 1,8 1,8 

Nasjonale prøver lesing – 8.trinn 2,9 3,0 

Nasjonale prøver matematikk – 8.trinn 2,8 2,9 

Nasjonale prøver lesing – 9.trinn - 3,4 

Nasjonale prøver matematikk – 9.trinn - 3,2 

Mestring 7.trinn 3,9 3,9 

Mestring  10.trinn 3,8 3,8 

 
Eidsvoll kommunens læringsresultater viser en positiv utvikling, særlig gjelder 
dette i lesing. Systematisk arbeid med å bedre leseresultatene og innføring av en 
felles språk-, lese- og skriveplan for hele kommunen, vil bidra til å holde fokus 
på dette viktige området også fremover. Matematikkresultatene har vist at det er 
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nødvendig å lage en tilsvarende plan i matematikkfaget. Arbeidet med 
matematikkplan skal igangsettes høsten 2012.  
 
Tidlig innsats er avgjørende for å hindre omfattende behov for 
spesialundervisning senere i skoleløpet. Det vil i 2012 bli igangsatt arbeid for 
særskilte tiltak i overgangen mellom 4. og 5.trinn. Arbeidet vil skje i samarbeid 
med PPT. 
 
Eidsvoll kommune har fra 2011 vært med i Utdanningsdirektoratets 
veiledningsprosjekt. Målet med prosjektet er å styrke utviklings-, endrings- og 
forbedringsarbeidet gjennom aktivt bruk av analyseverktøy. Dette arbeidet skal 
videreføres i 2012 og innarbeides i alle kommunens skoler. Skolene skal årlig 
fremlegge en tilstandsrapport som belyser status og utfordringer. 
 
Elever med stort fravær har i de senere årene utviklet seg til et stort problem. 
Forskning viser at elever med omfattende fravær grunnskolen med all 
sannsynlighet ikke vil gjennomføre videregående skole. Fra høsten 2012 er 
Eidsvoll kommune med i  fellesprosjektet ”Ny Giv”, et samarbeid mellom 
kommuner, fylkeskommuner og NAV. Målet er å fange opp elever med svake 
resultater før de starter i videregående skole.  
 
Det skal i løpet av 2012 gjennomføres en behovsanalyse med tanke på 
etablering av en ressursavdeling for elever med særskilte behov. Avdelingen 
lokaliseres til nyoppussede lokaler i Bønsmoen skole og skal være en integrert 
del av skolen. På sikt bør dette utvikles til Bønsmoen oppvekstsenter, hvor også 
barnehagen er en naturlig del av samarbeidet. Bønsmoen barnehage er en av 3 
ressursbarnehager i kommunen. En tilsvarende modell som på Bønsmoen bør 
vurderes i forhold til Vilberg skole og Vilberg barnehage, da også Vilberg 
barnehage er en ressursbarnehage. Med en slik organisering vil kommunen 
kunne samle ressurser til barn/elever med særskilte behov.   
 
Eidsvoll kommune har satset på videreutdanning av lærere og skoleledere og 
vært aktiv i bruk av statlige utdanningsplasser. Dette vil fortsette i planperioden 
og vil være et viktig virkemiddel for å beholde og videreutvikle personalet, samt 
bidra til rekruttering. 
 
Status og utfordringer barnehage 
KOSTRA viser at Eidsvoll kommune har et potensial for å effektivisere den 
kommunale barnehagedriften ved å etablere større barnehager, fortrinnsvis 
basebarnehager. Kommune har i 2011 innfridd kravet om full barnehagedekning, 
noe som betyr at alle med rett til barnehageplass får plass.  
 
Kommunen vil med kjøp av Stensby barnehage øke antall kommunale plasser, 
noe som er et vedtatt mål. Det vil i tillegg være behov for å bygge ut allerede 
eksisterende barnehager, samt planlegge bygging av nye barnehager. Barnehage 
på Hasler er vedtatt bygget ferdig høsten 2014. Det bør i tillegg planlegges en ny 
barnehage i sørbygda som en erstatning for Råholt barnehage. Her må 
tomteforholdene ved Råholt barnehage vurderes mht om tomtearealet er stort 
nok til en større barnehage. Råholt barnehage er i dårlig bygningsmessig 
forfatning og bør rives. Stenshol barnehage bør legges ned når det totale antall 
kommunale plasser øker. En eventuell ny barnehage på Langset må sees på i 
sammenheng med utbygging av Langsetåsen.  
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Barnehagene skal i planperioden arbeide med å videreutvikle samarbeidet seg 
imellom og mellom skolene og barnehagene. Det skal i tillegg etableres tettere 
samarbeid mellom de kommunale og de ikke-kommunale barnehagene.  
 
Felles språk-, lese- og skriveplan for barnehager og skoler ble vedtatt høsten 
2011. Arbeidet med implementering av planen og systematisering av 
språkfremmende aktiviteter skal videreføres og utvikles i planperioden. 
Barnehagene skal sammen med skolene bidra til arbeid med en tilsvarende plan 
for matematiske ferdigheter.  
 
Eidsvoll kommune skal ha som mål at alle styrerne skal ha gjennomført 
utdanningsdirektoratets styrerutdanning innen 2015. 
 
Resultatmål Oppvekst nord 
Resultatmål Status Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015
Andel elever i ordinær undervisning 92 % 92,50 % 93 % 93,50 % 94 %
Resultat - Nasjonale prøver lesing – 5. trinn (skala 
1-3) 1,9 2 2,1 2,1 2,1
Resultat - Nasjonale prøver regning – 5. trinn 
(skala 1-3) 1,8 2 2,1 2,1 2,1
Resultat - Nasjonale prøver lesing – 8. trinn (skala 
1-5) 3 3,2 3,2 3,3 3,3
Resultat - Nasjonale prøver regning – 8. trinn 
(skala 1-5) 2,9 3 3,1 3,1 3,1
Resultat - Nasjonale prøver lesing – 9. trinn (skala 
1-5) 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6
Resultat - Nasjonale prøver regning – 9. trinn 
(skala 1-5) 3,2 3 3,1 3,1 3,2
Elevene på 7. trinn opplever mestring (iht resultat 
elevundersøkelsen, skala 1-5) 3,8 4 4 4 4
Elevene på 10. trinn opplever mestring (iht 
resultat elevundersøkelsen, skala 1-5) 3,8 4 4 4 4
Arbeidsnærvær i virksomheten 93,1 % 93,4 % 94,0 % 94,5 % 95,0 %
Brukertilfredshet (brukerundersøkelse  
barnehager "Bedre kommune") 4,8 4,9  
 
 
Resultatmål Oppvekst sør 
Resultatmål Status Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015
Andel elever i ordinær undervisning 92 % 92,50 % 93 % 93,50 % 94 %
Resultat - Nasjonale prøver lesing – 5. trinn (skala 
1-3) 1,9 2 2,1 2,1 2,1
Resultat - Nasjonale prøver regning – 5. trinn 
(skala 1-3) 1,8 2 2,1 2,1 2,1
Resultat - Nasjonale prøver lesing – 8. trinn (skala 
1-5) 3 3,2 3,2 3,3 3,3
Resultat - Nasjonale prøver regning – 8. trinn 
(skala 1-5) 2,9 3 3,1 3,1 3,1
Resultat - Nasjonale prøver lesing – 9. trinn (skala 
1-5) 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6
Resultat - Nasjonale prøver regning – 9. trinn 
(skala 1-5) 3,2 3 3,1 3,1 3,2
Elevene på 7. trinn opplever mestring (iht resultat 
elevundersøkelsen, skala 1-5) 3,8 4 4 4 4
Elevene på 10. trinn opplever mestring (iht 
resultat elevundersøkelsen, skala 1-5) 3,8 4 4 4 4
Arbeidsnærvær i virksomheten 93,3 % 93,6 % 94,0 % 94,5 % 95,0 %
Brukertilfredshet (brukerundersøkelse  
barnehager "Bedre kommune") 4,8 4,9  
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Driftsbudsjett Oppvekst sør 
 
DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brukerbetalinger -11 253 -12 834 -12 819 -12 819 -12 819 -12 819
Andre salgs- og leieinntekter -34
Overføringer med krav til motytelser -8 769 -557 -1 177 -1 177 -1 177 -1 177
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer -4 607
Andre overføringer -801
Inntekts- og formuesskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter -25 465 -13 391 -13 996 -13 996 -13 996 -13 996

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 102 877 93 141 91 708 89 830 88 831 87 653
Sosiale utgifter 28 944 24 673 27 242 27 462 27 409 27 334
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 15 219 11 152 11 166 11 145 11 124 11 095
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 5 746 270 270 270 270 270
Overføringer 1 766
Avskrivninger 3 232 1 044 573 573 573 573
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter 157 782 130 280 130 958 129 279 128 207 126 925

Brutto driftsresultat 132 317 116 889 116 962 115 283 114 211 112 929

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 6
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter 6

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 6

Motpost avskrivninger -3 232

Netto driftsresultat 129 091 116 889 116 962 115 283 114 211 112 929

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond -66 -50
Bruk av bundne fond -332
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger -399 -50

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 1 150
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond 403
Avsatt til bundne fond 720
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger 2 273

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 130 965 116 839 116 962 115 283 114 211 112 929  
 
 
Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1.000) 2012 2013 2014 2015
E1008 Lønnsjusteringer 4 886 4 886 4 886 4 886
E1052 Overføring mellom virksomheter -2 849 -2 849 -2 849 -2 849
T1050 20 Konsekvenser økt elevantall 1 500 3 600 3 600 3 600
T1078 Matematikkplan 273 654 382
T1105 20 Innføring av valgfag i ungdomsskolene 493 1 182 1 182 1 182
T1116 Konsekvensjusteringer 2 216 416 416 416
T1126 Strukturendringer skole -1 200 -2 400 -2 400
T1129 Barnehager Effektivisering pga større enheter -900
V1003 Ramme øk.plan 11-14 110 445 108 595 108 995 108 995
20 Oppvekst sør 116 962 115 283 114 211 112 929  
 
T1126 – Det er forutsatt innsparinger fra høsten 2013 som følge av 
strukturendringer i skolen. Utredning gjennomføres ila 2012. 
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T1129 – Utbygging av større og mer kostnadseffektive kommunale barnehager 
forutsettes å gi innsparinger i 2015. 
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Driftsbudsjett Oppvekst nord 
 
DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brukerbetalinger -10 098 -8 978 -10 242 -10 242 -10 242 -10 242
Andre salgs- og leieinntekter -1 036
Overføringer med krav til motytelser -34 236 -413 -413 -413 -413 -413
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer -94 503 -4 400 -4 400 -4 400 -4 400
Andre overføringer -266
Inntekts- og formuesskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter -140 139 -9 391 -15 056 -15 056 -15 056 -15 056

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 78 787 83 412 88 823 86 101 85 701 85 101
Sosiale utgifter 22 457 21 973 27 007 27 081 27 081 27 081
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 7 427 8 957 9 257 9 207 9 207 9 207
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 22 906 230 230 230 230 230
Overføringer 67 521
Avskrivninger 4 457 321 331 331 331 331
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter 203 554 114 892 125 648 122 950 122 550 121 950

Brutto driftsresultat 63 415 105 501 110 592 107 894 107 494 106 894

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 2
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter 2

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 2

Motpost avskrivninger -4 457

Netto driftsresultat 58 960 105 501 110 592 107 894 107 494 106 894

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond -1 -50
Bruk av bundne fond -237
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger -238 -50

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond 520
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger 520

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 59 242 105 451 110 592 107 894 107 494 106 894  
 
Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1.000) 2012 2013 2014 2015
E1008 Lønnsjusteringer 8 923 8 923 8 923 8 923
E1052 Overføring mellom virksomheter -5 544 -5 544 -5 544 -5 544
T1063 Stensby barnehage 4 145 4 145 4 145 4 145
T1106 Nytt valgfag ungdomstrinn høsten 2012 -352
T1116 Konsekvensjusteringer 1 800
T1117 Konsekvenser økt elevtall 40 elever nord 1 000 2 400 2 400 2 400
T1126 Strukturendringer skole -800 -1 600 -1 600
T1129 Barnehager Effektivisering pga større enheter -600
V1003 Ramme øk.plan 11-14 100 621 98 771 99 171 99 171
25 Oppvekst nord 110 592 107 894 107 494 106 894  
 
T1126 – Det er forutsatt innsparinger fra høsten 2013 som følge av 
strukturendringer i skolen. Utredning gjennomføres ila 2012. 
T1129 – Utbygging av større og mer kostnadseffektive kommunale barnehager 
forutsettes å gi innsparinger i 2015. 
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4.3 Familiens hus 
 
Om virksomheten 
 
Tjeneste Stillinger Årsverk  Ansatte 
Forebyggende 5,3 5,3 7 
Skolehelse/helsestasjon 8,55 8,45 13 
PP-tjenesten 8 7,5 8 
Barnevern 13 12,5 14 
Fagstab 4 3,5 5 
 
Familiens Hus er et tverrfaglig, helhetlig tjenestetilbud til barn/unge og deres 
familier for å styrke og bedre deres oppvekst/levekår. Virksomheten omfatter 
forebyggende avdeling, PPT, barnevern og helsestasjon/skolehelsetjenesten. 

 
Forebyggende avdeling skal i samarbeid med andre faginstanser arbeide 
utadrettet mot barn/unge og deres familier med hovedvekt på de som er i en 
risikosituasjon. Rask intervensjon og lavterskeltiltak vil på sikt gi effekter i 
forhold til behovet for omfattende hjelpebehov senere. 
 
Helsestasjonen/skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud som i et tverrfaglig 
samarbeid skal bidra til å skape gode oppvekst/levekår til barn/unge. Gjennom 
kontakten med familier, barn og ungdom sikres innbyggerne et forsvarlig og 
tilpasset helsetilbud.  
 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) skal utrede, gi råd ,veiledning og være en 
viktig kompetansegiver i forhold til barnehager/skoler. De skal også arbeide 
forebyggende i forhold til barn/unges oppvekst med et særlig fokus på mobbing. 
 
Barnevernet skal sikre at barn/unge som lever under forhold som kan skade 
deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. De skal også 
bidra til at barn/unge opplever trygge oppvekst/levekår. 
 
Familiens Hus har i 2011 vurdert organisering av oppgaver og ressurser i tråd 
med kommunestyrets krav til ny organisering. Gjennom dette arbeidet har 
virksomheten omfordelt ressursene og etablert en forebyggende avdeling. 
Avdelingen skal arbeide oppsøkende og målrettet mot risikogrupper og gjennom 
det bidra til å styrke innsatsen mot de med størst behov. Forebyggende avdelig 
skal etablere kontakt med frivillige organisasjoner og se på mulige 
samarbeidstiltak. Forebyggende avdeling i Familiens Hus har ansvaret for det 
nyetablerte Ungdomsteamet. Teamet er sammensatt av representanter fra 
barnevern, skoler og politi. Ungdomsteamet har som mål å hindre negativ 
utvikling hos ungdom gjennom tverrfaglig samarbeid og foreldreinvolvering. 
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Status og utfordringer 
 
BARNEVERN Eidsvoll 

2009 
Kommunegr.7 

- 2009 
Eidsvoll 

2010 
Kommunegr.7 

- 2010 
Kjøp av private 
plasser/tiltak 

12,5% 7,4% 13,7% 5,5% 

Antall med 
barneverntiltak 0-
22 år i f.h.t. 
innbyggertall 

3,3% 2,9% 3,5% 3,5% 

Undersøkelsessaker 
i f.h.t. folketall 

3,8% 3,1 4,1 3,7 

Undersøkelse/tiltak 
pr årsverk 

38,1 22,4 35,1 22,4 

Kilde:  KOSTRA 2010 
 
Familiens Hus har utfordringer knyttet til økning i behovet for omfattende tiltak 
og tjenester. Det vil derfor være nødvendig å dreie fokuset over mot tidlig 
innsats og forebygging, slik at barn og unge raskere kan få hjelp. Barnevernet 
ble styrket med to årsverk i 2010.  I 2011 fikk kommunen statlige 
opptrappingsmidler til to nye stillinger. Det er aktuelt å søke om midler også i 
2012. Saksmengden i barnevernet har økt totalt sett og sammenlignet med 
kommunegruppe 7. Barnevernet i Eidsvoll kjøper fortsatt mange tiltak fra private 
aktører og det skal derfor settes i gang egne tiltak for å utnytte ressursene på en 
bedre måte. 
 
 
HELSESTASJON Eidsvoll 

2009 
Kommunegr.7 

- 2009 
Eidsvoll 

2010 
Kommunegr.7 

– 2010 
Ant. barn 
m/helseundersøkelse 
2-3 år 

83 94 97 101 

Årsverk helsesøstre i 
f.h.t. innbyggertall 

- - 36,7 51,5 

Antall barn 
m/helseundersøkelse 
innen 8.uke 

91 96 93 104 

Kilde:  KOSTRA 2010 
 
Barn med behov for spesialundervisning er økende i antall og det er 
bekymringsfullt at andelen er høyest i ungdomsskolen. Det vil derfor i 2012 bli 
igangsatt arbeid for særskilte tiltak i overgangen mellom 4. og 5.trinn i 
samarbeid med skolene. 
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PPT Eidsvoll 

2009 
Kommunegr.7 

- 2009 
Eidsvoll 

2010 
Kommunegr.7 

- 2010 
Barn 
m/spes.undervisning 
1-4 klasse 

3,7% 4,2% 5,2% 4,2% 

Barn 
m/spes.undervisning 
5-7 klasse 

6% 7,3% 6,8% 7,3% 

Barn 
m/spes.undervisning 
8-10 klasse 

7,9% 9,2% 8,8% 9,2% 

Andel timer til 
spesialundervisning i 
f.h.t. lærertimer 
totalt 

10,3 16,1 10,3 15,3 

Kilde:  KOSTRA 2010 
 
Ny helsestasjon på Bønsmoen åpner våren 2012 og med det får sørbygda et 
samlet helsestasjonstilbud. Det vil i den forbindelse være nødvendig å se på 
fordelingen av ressurser mellom de to helsestasjonene. Befolkningsveksten er 
størst i sørbygda og dette forholdet må også gjenspeile seg i ressursfordelingen 
mellom helsestasjonene. 
 
 
Resultatmål Familiens Hus 
Resultatmål Status Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015
Unge mødre tilbud i tiltaksgrupper 0 100 % 100 % 100 % 100 %
Antall fødselsforberedende kurs for foreldre i 
risikosonen gjennomført

8 9 10 10 10

Andel elever i ordinær undervisning 92 % 92,50 % 93 % 93,50 % 94 %
Antall tilmeldinger på språk/talevansker i 
førskolealder

20 17 14 11 8

Antall kjøp av private hjelpetiltak i barnevernet 15 tiltak 10 tiltak 7 tiltak 6 tiltak 5 tiltak 
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Driftsbudsjett Familiens Hus 
 
DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brukerbetalinger -26 3 -28 -28 -28 -28
Andre salgs- og leieinntekter -5 -15 -15 -15 -15
Overføringer med krav til motytelser -6 -1 690 -4 178 -3 628 -3 628 -3 628
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer -146 -179 -179 -179 -179
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter -37 -1 833 -4 400 -3 850 -3 850 -3 850

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 478 23 856 27 695 27 924 27 873 27 873
Sosiale utgifter 128 4 587 6 928 7 011 6 992 6 992
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 455 1 050 2 519 2 539 2 539 2 539
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 612 6 885 7 191 7 191 7 191 7 191
Overføringer 167 2 640 1 923 1 923 1 923 1 923
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter 1 840 39 018 46 256 46 587 46 518 46 518

Brutto driftsresultat 1 803 37 185 41 856 42 737 42 668 42 668

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 1 803 37 185 41 856 42 737 42 668 42 668

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 1 803 37 185 41 856 42 737 42 668 42 668  
 
Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1.000) 2012 2013 2014 2015
E1008 Lønnsjusteringer 3 526 3 526 3 526 3 526
T1027 30 Lønnsjustering avd.leder forebyggende enhet 69 69
T1035 30 Endring av prosjektstillinger til faste stillinger 1 108 1 108 1 108
T1070 30 Innsparing Familiens hus stab/støtte -162 -388 -388 -388
T1103 30 Helsesøster 50 % forebyggende arbeid 277 277 277 277
T1104 30 PP-rådgiver 50 % forebyggende arbeid 332 332 332 332
T1116 Konsekvensjusteringer 2 500 2 500 2 500 2 500
V1003 Ramme øk.plan 11-14 35 312 35 312 35 312 35 312
30 Familiens hus 41 856 42 737 42 668 42 668  
 
T1070 – 50 % stilling i stab/støtte tas ut. Blir vakant ila året. 
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4.4 Helsehuset 
 
Om virksomheten 
 
Tjeneste Stillinger Årsverk Ansatte Brukere 

Fysio- og 
ergoterapi 

14 11,2 
 

14 Ca 600 

Folkehelse 8  6,5 
 

8,5 Ca 900 Brukere 
Ca 120  

Frivillige 
Rus og psykisk 
helse 

13 10,9 13 Ca 550 

Miljøarbeid 16 12,3 16 Ca 90 
 

Virksomhets-
leder 

1 1 1  

 
 
Helsehuset yter tjenester innen forebygging/folkehelse, rus- og psykisk 
helsearbeid. Tjenestene omfatter individuelle tiltak og arbeid i grupper på 
dagsenter, praktisk bistand og oppfølging til rusavhengige og psykisk syke samt 
heldøgns omsorgstilbud for psykisk syke. 

 
Status og utfordringer 
Helsehuset er en viktig bidragsyter i forhold til å hindre innleggelser både 
innenfor somatikk, pleie- og omsorg, psykisk helse og rus.  
 
Mennesker med alvorlige lidelser og stor funksjonsnedsettelse lever lenger og 
bor ofte hjemme hele livet. Dette gjelder blant annet funksjonshemmede barn og 
psykisk syke unge voksne med forventet livslangt bistandsbehov. Det stiller krav 
til kompetanse, riktig behandlingsnivå og samarbeid på tvers av virksomheter for 
å effektivisere den kommunale innsatsen.  
 
Helsehuset skal videreutvikle dagsenteret ”Solsiden” og stimulere til økt 
brukerstyring. Senteret skal medvirke til at flere brukere får tilbud gjennom 
grupperelaterte aktiviteter og dermed får mindre behov for tradisjonell 
støttekontakt. 
 
Eidsvoll kommune kjøper i dag behandlings- og omsorgsplasser til personer med 
psykiske lidelser og rusproblemer. Det bør innenfor planperioden etableres egne 
botilbud til denne gruppen, slik at de i større grad kan nyttegjøre seg 
tjenestetilbud i egen kommune. Det vil være behov for å bygge opp 10-12 
plasser i løpet av planperioden. 
 
Frisklivssentralen startet opp i 2011 som et lavterskeltilbud med fokus på en 
sunnere livsstil for personer med helseproblemer eller som står i fare for å 
utvikle det. Tilbudet har flest voksne brukere, men skal i løpet av 2012 etablere 
tilbud også for yngre grupper. 
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Fra 1.1.12 vil oppgaver knyttet til tildeling av tjenester innenfor Helsehustes 
områder overflyttes til Tildelingsenheten i tråd med annen tjenestetildeling i 
kommunen. 
 
 
Resultatmål Helsehuset 
Resultatmål Status Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015

Antall brukere av Frisklivssentralen for redusert 
forekomst av livsstilssykdommer i befolkningen 70 90 110 130 150
Antall fysisk funksjonshemmede som deltar i 
forebyggende tiltak i Avd. Fysio- og ergoterapi for 
opprettholdt funksjonsnivå 8 16 32 48 48

Antall rusavhengige og psykisk syke som deltar 
på arbeidstrening for meningsfull hverdag 0 2 4 6 8
Antall psykisk syke og rusavhengige som 
medvirker og er aktivt deltakende på Solsiden Under etablering 6 8 10 12
Redusert antall innleggelser i private institusjoner 
for psykisk syke ved opprettelse av 
døgnbemannede boenheter for målgruppen 3 4 6 0 0
Arbeidsnærvær i virksomheten 86,0 % 87,0 % 88,0 % 89,0 % 90,0 %  
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Driftsbudsjett Helsehuset 
 
DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brukerbetalinger -180 -260 -260 -260 -260
Andre salgs- og leieinntekter -37 -885 -968 -968 -968 -968
Overføringer med krav til motytelser -57 -1 028 -1 070 -1 070 -1 070 -1 070
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer -10
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter -103 -2 093 -2 298 -2 298 -2 298 -2 298

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 330 17 759 18 063 18 063 22 322 22 322
Sosiale utgifter 65 4 963 6 758 6 758 8 317 8 317
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 382 2 381 1 902 1 902 1 902 1 902
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 324 3 500 4 187 4 187 4 187 4 187
Overføringer 52 165 175 175 175 175
Avskrivninger 89 11 11 11 11 11
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter 1 242 28 780 31 096 31 096 36 914 36 914

Brutto driftsresultat 1 139 26 687 28 798 28 798 34 616 34 616

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 3
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter 3

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 3

Motpost avskrivninger -89

Netto driftsresultat 1 053 26 687 28 798 28 798 34 616 34 616

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond -22
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger -22

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond 10
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger 10

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 1 064 26 665 28 798 28 798 34 616 34 616  
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Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1.000) 2012 2013 2014 2015
E1008 Lønnsjusteringer 2 515 2 515 2 515 2 515
E1052 Overføring mellom virksomheter -283 -283 -283 -283
T1016 31 Overgrepsmottak Ullevål 182 182 182 182
T1017 31 Seksjon sorgstøtte AHUS 65 65 65 65
T1018 31 Leder Frivilligsentral 83 83 83 83
T1019 31 Ny fysioterapistilling kommunalt ansatt 298 298 298 298
T1021 31 Kriseteam 69 69 69 69
T1022 31 Støttekontakter 116 116 116 116
T1023 31 Tidlig innsats rusbehandling 200 200 200 200
T1024 31 Ny ergoterapistilling 298 298 298 298
T1030 Samhandlingsreformen 596 596 596 596
T1053 31 Bygge og bemanne omsorgsboliger psykisk 

syke/rusavhengige 5 818 5 818
T1071 31 Innsparing Helsehuset Miljøtjenesten -700 -700 -700 -700
V1003 Ramme øk.plan 11-14 25 360 25 360 25 360 25 360
31 Helsehuset 28 798 28 798 34 616 34 616  
 
T1071 – 1,2 stillinger i Miljøarbeidertjenesten er vakante og tas ut av rammen. 
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4.5 Bolig og fritid med bistand 
 
Om virksomheten 

 
Avdeling Stillinger Årsverk Ansatte Brukere 

Administrasjon / 
Fellestjenester  

5 4,4 5 290 

Hjelp i bolig  123 70  105 84 

Hjelp i bolig 
Kjøp fra andre 

   2 

BPA    11 

Avlastning 
institusjon 

19 10,5 17 14 

Avlastning privat 2 18 2 49 

Avlastning 
Kjøp fra andre 

   6 

Fritid    43 

 
Virksomheten yter tjenester til brukere med nedsatt funksjonsevne. 
 

• Hjelp i bolig for funksjonshemmede (7 boenheter) 
• Ambulerende miljøtjeneste med nattevakt til hjemmeboende 
• Kjøp av tjenestetilbud eksternt 
• Fagerhøy avlastning for ressurskrevende barn og unge 
• Avlastning privat /kjøp av avlastningstjenester/avlastning i hjemmet 
• Arbeid/aktivitet i Badet opplærings- og aktivitetssenter (BOA) 
• Tilrettelagte arbeidsplasser med oppmuntringslønn 
• Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Kjøp av VTA på ØRI og Orbit 

Arena. 
 
Status og utfordringer 
Antall personer som søker bistand øker i takt med befolkningsveksten. Det er 
behov for gjennomgang av rutiner og bemanningsbehov med tanke på å gjøre 
tjenesten mer effektiv og samtidig bedre tilpasset brukernes behov. KOSTRA-
tallene og PwC-analysen peker også på potensialet for økt produktivitet innen 
hjemmebasert omsorg. Det vil være en generell målsetting å finne riktig balanse 
mellom selvstendighet og bistand. 
 
Den store andelen av eldre tjenestemottakere med stort bistandsbehov øker og 
fører til behov for å utvikle nye boalternativer med høyere bemanningsfaktor. 
 
Unge funksjonshemmede ønsker i større grad å eie sin egen leilighet. 
Virksomheten vil i 2012 igangsette et eget prosjekt for å utrede utbygging av 
tilrettelagte boliger hvor målet er at brukerne skal eie sin egen bolig. Dette 
arbeidet vil skje i nært samarbeid med brukere og pårørende. 
 
Med bakgrunn i at flere ønsker å bo i sin egen bolig, vil også behovet for 
ambulerende miljøarbeidertjeneste øke. Det samme gjelder også behovet for 
avlastning, spesielt for familier med barn. 
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Tilrettelagte arbeidsplasser med oppmuntringslønn gir arbeid til trygdede 
personer. Det er planlagt å øke dette antallet, slik at flere kan oppleve mestring 
og arbeidsglede. 
 
Fritidstilbudet er under omlegging og det vil ha økt fokus på fellestilbud og 
aktiviteter rettet mot barn og unge. Det vil i tillegg bli lagt vekt på å tilrettelegge 
for deltagelse på kommunens ordinære kulturarrangementer. 
 
Det vil i 2012 være et mål at tjenestemottakere med tilhørighet i kommunen skal 
få et helhetlig og godt tilbud i egen kommune, eller i et interkommunalt 
samarbeid. Kjøp av private plasser skal reduseres og etter hvert opphøre. 
 
Fra 1.1.2012 vil oppgaver knyttet til tildeling av tjenester i BFB flyttes til 
Tildelingsenheten i tråd med annen tjenestetildeling i kommunen. Dette gjelder 
også tildeling av BPA. Tildeling av tjenester til barn skal fortsatt være i BFB. 
Tilbudet til barn, spesielt avlastning, skal evalueres innen 1.3.12.  Det må 
vurderes om avlastning i større grad kan gis som samordnet kommunalt 
organisert avlastning. 
 
Resultatmål Bolig og fritid med bistand 
Resultatmål Status Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015

Antall funksjonshemmede som eier egen bolig 3 9 9 15 15
Funksjonshemmede er generelt tilfreds med 
tilbudet (score i undersøkelse, skala 1-5)

Ikke gjennomført 
måling 3,5 3,7 3,9 3,9

Brukerrepresentanter er generelt t ilfreds med 
tilbudet (score undersøkelse, skala 1-5)

Ikke gjennomført 
måling 3 3,5 3,7 3,9

Antall funksjonshemmede som deltar i ordinære 
kulturarrangementer (tilrettelagt) Ikke kartlagt 10 20 30 36
Arbeidsnærvær i virksomheten 91,2 % 91,5 % 92,0 % 92,5 % 93,0 %
Antall kjøp av institusjonsplass for 
funksjonshemmede 2 1 1 0 0  
 



Handlingsplan 2012-2015 – Budsjett 2012 
Kommunestyrets vedtak – sak 93/11 

58 

Driftsbudsjett Bolig og fritid med bistand 
 
DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brukerbetalinger -117 -108 -128 -128 -128 -128
Andre salgs- og leieinntekter -2 108 -160 -160 -160 -160 -160
Overføringer med krav til motytelser -12 452 -14 730 -9 965 -9 965 -9 965 -9 965
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer -250
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter -14 927 -14 998 -10 253 -10 253 -10 253 -10 253

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 36 070 49 837 50 265 50 265 50 265 50 265
Sosiale utgifter 9 366 12 815 17 573 17 573 17 573 17 573
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 755 1 433 1 469 1 469 1 469 1 469
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 5 527 7 683 8 857 7 799 7 799 7 799
Overføringer 125 381 379 379 379 379
Avskrivninger 408 139 75 75 75 75
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter 52 250 72 289 78 617 77 560 77 560 77 560

Brutto driftsresultat 37 323 57 290 68 364 67 307 67 307 67 307

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger -408

Netto driftsresultat 36 915 57 290 68 364 67 307 67 307 67 307

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond -640
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger -640

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 640
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond 53
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger 693

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 36 968 57 290 68 364 67 307 67 307 67 307  
 
Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1.000) 2012 2013 2014 2015
E1008 Lønnsjusteringer 4 399 4 399 4 399 4 399
E1012 BFB - endringer øk.plan -25 -25 -25 -25
E1052 Overføring mellom virksomheter 5 505 5 505 5 505 5 505
T1038 36 Kjøp av ekstern plass institusjon 1 058
T1041 36 Nye brukere 1 033 1 033 1 033 1 033
T1042 36 Endret behov brukere 690 690 690 690
T1043 36 Økt antall brukere Miljøtjenesten 921 921 921 921
T1044 36 Leasingavtale - ny bil i Miljøtjenesten i BFB 85 85 85 85
T1045 36 Økt avlastning privat, ifølge vedtak brukere. 1 995 1 995 1 995 1 995
T1073 36 Innsparing BFB Omlegging fritidskontakttilbud -300 -300 -300 -300
T1116 Konsekvensjusteringer -1 081 -1 081 -1 081 -1 081
V1003 Ramme øk.plan 11-14 54 085 54 085 54 085 54 085
36 Bolig og fritid med bistand 68 364 67 307 67 307 67 307  
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4.6 NAV 
 
Om virksomheten 
NAV Eidsvoll er sammenslått av tidligere arbeidsformidling, trygdekontor og deler 
av kommunens sosialkontor. Stat og kommune samarbeider om tjenestene 
gjennom partnerskapsavtalen. Den kommunale delen av NAV har oppgaver 
knyttet til økonomisk sosialhjelp/råd og veiledning, samt tiltak i forhold til arbeid 
og trygd. Nav har i 2011 ca 24 faste årsverk + ca 1,5 årsverk engasjementer.  
Av disse er ca 7 kommunale (hvorav 5,5 er faste og 1,5 er i engasjement).   
 
Eidsvoll kommune har hatt en minimumsløsning av kommunale tjenester i NAV. 
Vi anbefaler at følgende tjenester overføres fra 01.01.2012: 
 

• Økonomisk rådgivning 
• Forvaltningsavtaler 
• Flyktningetjenesten 
 

Dette er tjenester som er en naturlig del av NAV’s totale tjenestetilbud, noe 
staten har påpekt overfor kommunen. Ved overflytting av nye arbeidsoppgaver 
vil det være aktuelt å overføre 4 medarbeidere som i dag har disse oppgavene i 
Tildelingsenheten. Det har høsten 2011 vært gjennomført et forberedende arbeid 
med gjennomgang av arbeidsoppgaver/arbeidsmengde/arbeidsflyt. Arbeidet har 
vært organisert med arbeidsgrupper. 
 
Status og utfordringer 
Antall sosialhjelpsmottakere i Eidsvoll er økende, dvs at 2,3 % av innbyggerne 
mottok sosialhjelp i 2010 (2,1 % i 2009). Dette er en utvikling som stemmer 
godt overens med gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Også ytelse og 
stønadslengden er økende, særlig gjelder dett yngre sosialhjelpsmottakere. 
 
Unge arbeidsledige mellom 16 – 24 år 
NAV vil i 2012 ha et særlig fokus på unge arbeidsledige med behov for 
økonomiske ytelser: 
  

• Det er en større andel ungdom over 20 år som er arbeidsledige enn andre 
aldersgrupper 

• Andelen ungdom som ikke fullfører videregående skole øker med et frafall 
på nesten 30 % (høyere frafall blant yrkesfaglige elever) 

• Ikke samsvar mellom arbeidsgiveres behov for kvalifisert arbeidskraft og 
kompetansen hos arbeidsledige ungdommer 

• Omtrent 20 prosent av elever som har falt ut av skolen ender som varig 
uføre i tidlig voksen alder 

• Virkemidlene til NAV er ikke tilstrekkelig tilpasset ungdom. Behov for 
større grad av samarbeid med resten av det kommunale hjelpeapparatet. 

 
Det skal settes i gang særskilte tiltak gjennom arbeidsrettet brukeroppfølging. 
Hovedmålsettingen for ungdomssatsing i NAV er å redusere antall helt 
arbeidsledige ungdommer mellom 16-24 år gjennom en ”sømløs organisering” 
som sikrer rask bistand til ungdom. 
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Ledighet og sykefravær 
 
 Periode Eidsvoll Akershus 
Arbeidsledighet – antall helt ledige Sep 2011 309 6.577 
Arbeidsledighet i % Sep 2011 2,8 % 2,3 % 
Sykmeldte 2.kvartal 2011 7,3 % 5,4 % 
 
 
Utvikling økonomi 
Flere faktorer gjør at mange opplever økonomiske utfordringer i hverdagen: 
 

• Familier med for høyt forbruk og store lån 
• Strammere krav fra bankene til egenkapital ved boligkjøp, mange 

førstegangsetablerere blir ekskludert fra boligmarkedet.  Utfordringer 
knyttet til de som har akutt behov for et nytt sted å bo øker.  Utleieprisene 
er på vei oppover 

 
 

Resultatmål NAV 
Resultatmål Status Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015
Andel i kvalifiseringsprogram med overgang til 
arbeid 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet 12 17 17 17 17
Andel mottakere av sosialhjelp 6 mnd eller mer, i 
prosent av totalt antall mottakere av økonomisk 
sosialhjelp Ca 20% 19 % 18 % 17 % 16 %
Antallet ungdommer <= 24 år som mottar 
sosialhjelp i kortere eller lengre tid (2010: ca 120) 110 100 90 80
Antallet ungdommer <= 24 år som mottar 
sosialhjelp i mer enn 6 mnd (2010: Ca 30) 25 23 21
Arbeidsnærvær i virksomheten 95,5 % 96,0 % 96,0 % 96,0 % 96,0 %
Ventetid økonomisk rådgiving 12 mnd 8 mnd 6 mnd 4 mnd 2 mnd
Bosetting av flyktninger 4 pers 15 pers 15 pers 15 pers 15 pers  
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Driftsbudsjett NAV 
 
DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelser -4 550 -500 -500 -500 -500 -500
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer -6 900 -6 900 -6 900 -6 900
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter -4 550 -500 -7 400 -7 400 -7 400 -7 400

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 7 138 6 110 10 997 10 997 10 997 10 997
Sosiale utgifter 795 713 1 754 1 754 1 754 1 754
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 1 564 735 1 612 1 612 1 612 1 612
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 805 426 794 794 794 794
Overføringer 16 922 15 156 16 156 16 156 16 156 16 156
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter 27 225 23 140 31 312 31 312 31 312 31 312

Brutto driftsresultat 22 675 22 640 23 912 23 912 23 912 23 912

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån -264 -300 -300 -300 -300 -300
Sum eksterne finansinntekter -264 -300 -300 -300 -300 -300

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån 351 300 300 300 300 300
Sum eksterne finansutgifter 351 300 300 300 300 300

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 86

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 22 761 22 640 23 912 23 912 23 912 23 912

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 22 761 22 640 23 912 23 912 23 912 23 912  
 
Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1.000) 2012 2013 2014 2015
E1008 Lønnsjusteringer 2 622 2 622 2 622 2 622
E1052 Overføring mellom virksomheter -3 169 -3 169 -3 169 -3 169
T1100 41 Ny medarbeider disp.avtaler og telefoni 533 533 533 533
T1101 41 Økt kommunal andel felleskostnader 331 331 331 331
T1116 Konsekvensjusteringer 1 000 1 000 1 000 1 000
V1003 Ramme øk.plan 11-14 22 595 22 595 22 595 22 595
41 NAV 23 912 23 912 23 912 23 912  
 
E1052 – Overføring av tjenester fra tildelingsenheten til NAV inkluderer 
flyktningtilskudd fra staten. Dette gjør at endringen kommer frem som et 
negativt tall. 
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4.7 Hjemmebaserte tjenester 
 
Avdeling Antall 

stillinge
r  

Antall 
årsverk  

Antall  
ansatte 

Antall  
brukere 

Ledere 3 3 3  

Støttefunksjoner  
medregnet 
sevicevaktmester/ 
dagavdeling  

 
9 

 
6,8 

 
9 

Dagavd. 47 
brukere 

 
Distrikt 1  

85 49,2 85 175 brukere 
pr. 23.09.11 

Distrikt 2 73 48,2 73 224 brukere 
pr.23.09.11 

Arbeid: 
BOA  
Tilrettelagt arb. 
VTA plasser 

 
10 

 
9,4 

 
10 

 
21 
18 
42 

 
 
Om virksomheten 
Hjemmetjenesten yter følgende tjenester: 

• hjemmesykepleie 
• praktisk bistand 
• døgntjeneste i omsorgsbolig for demente 
• døgntjeneste i bolig for multifunksjonshemmede 
• døgnbemannet omsorgsbolig med to trygghetsplasser 
• trygghetsalarm 
• ambulerende vaktmestertjeneste 
• dagsenter 
• omsorgslønn  
• matombringing 
• Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
 

 
Etablering av døgntjeneste på Råholt Bosenter er under planlegging og vil bli 
iverksatt i 2012. 
 
Status og utfordringer 
 
Hjemmebaserte tjenester Eidsvoll 2010 Kommunegr.7 - 

2010 
Korrigerte brutto driftsutg pr. 
mottaker av hjemmetjenester* 

234.489 173.359 

* Funksjonen som det rapporters på inkluderer også tjenester som ytes fra virksomheten 
Bolig og Fritid med bistand 
 
Prognoser for utviklingen i kommunens befolkning over 80 år viser at antall 
innbyggere over 80 vil gå ned i planperioden. Både grunnlagstallene i KOSTRA 
(SSB) og produktivitetsanlyser viser at hjemmebasert omsorg har en 
enhetskostnad/ driftsutgift pr. mottaker som ligger høyere enn både Ullensaker 
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og Nes og høyere enn kommunegruppe 7. Som følge av dette skal tjenesten ha  
fokus på omstilling og produktivitetsøkning i planperioden. Tjenesten vil fra 2012 
være organisert i to distrikter for å sikre rasjonell og helhetlig bruk av 
ressursene.  
 
I planperioden skal hjemmetjenesten utvikles som et ledd i en helhetlig 
sammenhengende tjenestekjede med målsetting om at flest mulig skal bo 
hjemme lengst mulig.  Dette er i tråd med Samhandlingsreformen og med 
målsettingene i samfunnsdelen i kommuneplanen og pleie- og omsorgsplanen. 
 
Tildelingsenheten vil foreta en gjennomgang av tildelingspraksis for å sikre at 
flest mulig for tjenester i henhold til behov og for å sikre at ressursene i størst 
mulig grad rettes mot de med størst behov. 
 

• Forsterket innsats overfor brukere med størst behov  
• Forebyggende tiltak  
• Organisering av arbeidsprosessene for å øke produktiviteten  

 
Resultatmål Hjemmebaserte tjenester 
Resultatmål Status Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015
Arbeidsnærvær i virksomheten 88,4 % 89,0 % 89,5 % 90,0 % 90,5 %
Brukere er t ilfreds i forhold til informasjon (score 
undersøkelse, skala 1-4) 3 3,5 3,5 3,7 3,7

Brukere er t ilfreds i forhold til brukermedvirkning 
(score undersøkelse, skala 1-4) 2,6 3,5 3,5 3,7 3,7
Brukere er t ilfreds i forhold til tilgjengelighet (score 
undersøkelse, skala 1-4) 2,8 3,5 3,5 3,7 3,7
Økt produktivitet målt ved brutto driftsutgifter pr 
mottaker av hjemmetjenester (KOSTRA) 234 489 220.000 200.000 180.000 170.000
Antall døgnplasser ved Råholt bosenter 0 26 39 45 52
Antall trygghetsplasser 2 2 4 4 6  
 
Resultatmål om økt produktivitet må sees i sammenheng med Bolig og fritid med 
bistand. 
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Driftsbudsjett Hjemmebaserte tjenester 
 
DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brukerbetalinger -1 203 -1 615 -1 615 -1 615 -1 615 -1 615
Andre salgs- og leieinntekter -3
Overføringer med krav til motytelser -2 754 -1 250 -7 665 -7 665 -7 665 -7 665
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer
Andre overføringer -75
Inntekts- og formuesskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter -4 035 -2 865 -9 280 -9 280 -9 280 -9 280

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 40 980 55 420 56 878 48 878 42 878 38 612
Sosiale utgifter 10 821 15 651 19 779 19 779 19 779 19 779
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 3 536 3 820 3 845 3 745 3 745 3 745
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 6 988 2 000 7 900 7 900 7 900 7 900
Overføringer 654 123 125 125 125 125
Avskrivninger 35 64 56 56 56 56
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter 63 013 77 078 88 583 80 483 74 483 70 216

Brutto driftsresultat 58 978 74 213 79 303 71 203 65 203 60 936

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger -35

Netto driftsresultat 58 944 74 213 79 303 71 203 65 203 60 936

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond -9
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger -9

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 58 935 74 213 79 303 71 203 65 203 60 936  
 
Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1.000) 2012 2013 2014 2015
E1008 Lønnsjusteringer 6 733 6 733 6 733 6 733
E1016 Hjemmebaserte tj.-endringer øk.plan
E1052 Overføring mellom virksomheter -87 -87 -87 -87
T1040 35 BPA - økning i vedtak 1 541 1 541 1 541 1 541
T1072 35 Innsparing HBT Red.årsverk hj.sykepl ny turnus -900 -900 -900 -900
T1108 35 Ressurskrevende tjeneste 300 300 300 300
T1109 35 Multidoser innkjøp 100
T1116 Konsekvensjusteringer -850 -1 700 -1 700 -1 700
T1127 Omstillingseffekt pleie og omsorg -1 000 -1 000 -1 000
T1128 35 Økt produktivitet ref. resultatmål HBT -7 000 -13 000 -17 267
V1003 Ramme øk.plan 11-14 72 465 73 315 73 315 73 315
35 Hjemmebaserte tjenester 79 303 71 203 65 203 60 936  
 
T1128 – Økt produktivitet må sees i sammenheng med tiltak som følge av 
samhandlingsreformen (kap.4.10) samt tjenestetilbudet i virksomhet for Bolig og 
fritid med bistand. 



Handlingsplan 2012-2015 – Budsjett 2012 
Kommunestyrets vedtak – sak 93/11 

65 

4.8 Pleie og omsorg i institusjon 
 
Om virksomheten 
 

 
Virksomheten har følgende tjenester: 
 

• Langtidsopphold 
• Korttidsopphold 
• Avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid 
• rehabiliteringsopphold  
• Skjermet enhet med 8 plasser for demente 
• Aktivitetsavdeling 
  

Sykehjemmet har eget kjøkken som produserer mat til alle på sykehjemmet og 
til 80 hjemmeboende eldre. Institusjonen har eget vaskeri og kirkerom. 
 
Status og utfordringer 
Eidsvoll har høyere dekningsgrad av langtids institusjonsplasser enn 
sammenlignbare kommuner og kommunegruppe 7. Prognoser for utviklingen i 
kommunens befolkning over 80 år viser at antall innbyggere over 80 vil gå ned i 
planperioden.  
 
Samhandlingsreformen innebærer nye oppgaver og plikter for kommunen.  
Målsettingen er å gi helhetlige og sammenhengende tjenestekjeder for alle 
innbyggere. Sykehjemmet er en del av denne sammenhengende kjeden. 
I planperioden skal sykehjemmet utvikles med målsetting om at flest mulig skal 
bo hjemme lengst mulig.   
 
Med utgangspunkt i kommunens dekningsgrader, demografisk utvikling, samt de 
plikter som følger av Samhandlingsreformen skal Som følge av den demografiske 
utviklingen og utfordringer med Samhandlingsreformen skal tjenestetilbudet ved 
sykehjemmet endres og spesialiseres for å kunne gi: 
 

• Flest mulig tilbud om korttidsopphold og avlastning 
• Et kvalitativt godt tilbud til demente  
• Mer spesialisert behandling (antibiotikabehandling, oppvæsking, 

intravenøs behandling).  
 
Fra 2012 er det lagt til grunn en økt legeressurs opp til 100 % stilling. Dette er i 
tråd med nye behov for legedekning. Det er videre lagt til grunn at det etableres 
en egen avdeling for demente med mindre enheter for å kunne gi et best mulig 
tilbud til denne gruppen. Denne avdelingen gjør at det ikke er behov for 
etablering av nye plasser for demente i planperioden. Endringen vil kreve 
ressurser til ombygging og innkjøp av utstyr. 

 

Virksomhet Stillinger Årsverk Ansatte Brukere 

Vilberg Helsetun 197 108,5 183 120- 125 
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Resultatmål Pleie og omsorg i institusjon 
Resultatmål Status Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015
Antall plasser på Vilberg helsetun gjort om fra 
lang- til kortidsplasser 20 25 30 35 50
Antall pasienter som får nye spesialiserte 
behandlingstilbud i sykehjemmet 0 10 15 20 25
Antall personer som deltar i frivillighetsarbeid på 
sykehjemmet 4 10 12 15 20
Arbeidsnærvær i virksomheten 88,0 % 90,0 % 90,0 % 91,0 % 91,0 %  
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Driftsbudsjett Pleie og omsorg i institusjon 
 
DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brukerbetalinger -15 885 -14 328 -14 528 -14 528 -14 528 -14 528
Andre salgs- og leieinntekter -144 -225 -234 -234 -234 -234
Overføringer med krav til motytelser -3 702 -1 671 -1 686 -1 686 -1 686 -1 686
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer
Andre overføringer -373
Inntekts- og formuesskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter -20 104 -16 224 -16 447 -16 447 -16 447 -16 447

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 56 508 53 532 55 162 54 162 54 162 54 162
Sosiale utgifter 15 799 15 108 19 762 19 762 19 762 19 762
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 10 184 6 501 7 129 7 129 7 129 7 129
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 70 14 165 410 410 410 410
Overføringer 1 491 1 040 1 029 1 029 1 029 1 029
Avskrivninger 1 190 601 446 446 446 446
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter 85 242 90 947 83 937 82 937 82 937 82 937

Brutto driftsresultat 65 138 74 723 67 490 66 490 66 490 66 490

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger -1 190

Netto driftsresultat 63 948 74 723 67 490 66 490 66 490 66 490

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond -16
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger -16

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 107
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond 49
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger 156

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 64 087 74 723 67 490 66 490 66 490 66 490  
 
Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1.000) 2012 2013 2014 2015
E1008 Lønnsjusteringer 5 281 5 287 5 287 5 287
E1033 Pleie og omsorg institusjon- reduserte inntekter 463 463 463 463
E1052 Overføring mellom virksomheter -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
T1030 Samhandlingsreformen -7 124 -6 220 -4 620 -4 620
T1111 38 Turnusprosjekt 950 950 950 950
T1127 Omstillingseffekt pleie og omsorg -1 000 -1 000 -1 000
V1003 Ramme øk.plan 11-14 73 919 73 009 71 409 71 409
38 Pleie og omsorg i institusjon 67 490 66 490 66 490 66 490  
 
E1052 – Ressurskrevende bruker til hjemmebaserte tjenester 
T1030 – Kutt kjøp av sykehjemsplasser Bøn sykehjem 
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4.9 Kulturhuset 
 
Om virksomheten 
 
Virksomheten omfatter følgende tjenester: 
 
 ● Eidsvoll bibliotek 
 ● Eidsvoll kulturskole 
 ● Allmennkultur (Kino, Den kulturelle skolesekken, kulturprogram,  

17. mai, den kulturelle spaserstokk) 
 ● Ungdom og fritid 
 ● Råholt svømmeanlegg 
 ● Idrett 
 ● Tilskuddsordninger 
 ● Eidsvoll museum 
 ● Kantine/Kafé Kilden 
  
 
Avdeling Stillinger  Årsverk Ansatte Brukere 

Virksomhets-
administrasjon 

1 1 1  

Stab (idrettskonsulent) 1 1 1  

Eidsvoll bibliotek 12 6,53 7 68 671 besøk 

Eidsvoll kulturskole 19 10,9 17 460 

Allmennkultur 5 1,8 3 8 049 antall besøk 
på arr. i kommunal 

regi 
Ungdom og fritid 15 3,8 5 11 328 besøk 

Svømmeanlegg 16 10,7 16  

Kantine/Kafè Kilden 6 3,9 5  

 
 
Status og utfordringer 
Kultur skal være for alle aldersgrupper, for folk flest og for avgrensede grupper 
med særskilte interesser og behov. Ifølge kulturloven skal en legge til rette for at 
alle får mulighet til å delta i kulturaktiviteter og opplever et mangfold av 
kulturuttrykk. Utfordringen ligger i å skape tilbud som favner både bredde og 
særlige interesser uavhengig av alder, funksjonsevne og etnisk tilhørighet. 
 
Biblioteket er et lovpålagt tilbud som etter Bibliotekmeldingen 2009 skal være en 
kunnskapsallmenning, et møtested og en kulturarena i en digital tid. 
Utfordringen ligger i en kontinuerlig oppdatering av teknologien og hvordan 
denne benyttes på best mulig måte for å heve kvaliteten og bedre tilgangen til 
informasjon. 
 
Eidsvoll kulturskole er et lovpålagt tilbud som i følge kulturløftet II skal gi tilbud 
av god kvalitet og til en rimelig pris til alle barn som ønsker det. Sistnevnte er en 
utfordring da det er mange barn som venter på elevplass. Det er i dag 420 
elever/540 elevplasser i kulturskolen, i tillegg til kjernevirksomheten tilbys 
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tjenester til korps, helseinstitusjoner og grunnskoler. Kulturskolen håper å kunne 
øke elevtallet ved å få utløst midler fra Nordisk kulturfond og 
utdanningsdirektoratet etter søknad. 
 
Innen allmennkultur er Panorama en viktig kulturarena. Kinoen ble digitalisert i 
2010 og fikk 3D i 2011. Under forutsetning av statlige tilskudd, vil Allmennkultur 
og Kulturskolen fra 2012 i samarbeid utvide tilbudet om konserter gjennom Den 
kulturelle spaserstokken, til også å omfatte oppsøkende konserter ved 
helseinstitusjonene. Fra 2012 vil Allmennkultur arrangere Barnefilmfestivaler 
både i skolenes høstferier og vinterferier.  
 
Juniorklubben er godt besøkt med ca 100 barn per kveld på Råholt og ca 80 på 
Badet. Ungdomsklubben er i vekst med besøk på opp mot 85 ungdommer pr. 
klubbkveld. Ferietilbudene er svært populære og Eidsvoll er en av kommunene i 
Akershus som har størst oppslutning om Ungdommens Kulturmønstring. 
Tjenesten ble evaluert i 2011 med bruk av blant annet brukerundersøkelse. For å 
nå ungdom i risikosonen er det viktig å se forebyggende tiltak til denne gruppen i 
sammenheng med Familiens Hus, oppvekst og eventuelt frivillige. En vil se på 
alternative måter å organisere tilbudet på. 
 
Råholt svømmeanlegg har sitt første hele driftsår i 2012 og det er forutsatt at 
selve svømmetilbudet dekkes av inntektene i anlegget. 
 
Kulturhuset har satt seg som mål å: 

- stimulere til utfoldelse, opplevelse og deltakelse i møte med 
kulturinstitusjoner, kunstnere og lag og foreninger. 

- skape samhold, identitet og optimisme i kommunen. 
 
Kulturhuset skal være en utadrettet virksomhet med fokus på aktivitetsrettet 
tjenesteyting. For å nå de overordnede målene skal effektivitet, fleksibilitet og 
sektorovergripende arbeid fremmes slik at man får en helhetlig utvikling av 
tjenestene og kan sette inn ressurser på bestemte utviklingsprosjekt og 
satsingsområder. 
 
Resultatmål Kulturhuset 
Resultatmål Status Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015
Antall utlån av media til barn og unge fra 
biblioteket

34.252 35.252 36.252 37.252 38.252

Antall faste elevplasser og kursplasser i 
kulturskolen

540 550 560 570 580

Antall konserter for aldersgruppen 60+ i Badet 
kulturtun og institusjoner

7 11 15 17 17

Antall besøkende under Barnefilmfestivalene i 
høst- og vinterferie

0 1200 1200 1200 1200

Antall forebyggende prosjekt/arrangement for 
ungdom

7 8 9 10 10

Antall betalende besøkende i Panorama kino 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Antall betalende gjester i Råholt svømmeanlegg
0 80.000 80.000 80.000 80.000

Arbeidsnærvær i virksomheten 91,8 % 92,3 % 92,8 % 93,3 % 93,8 % 
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Driftsbudsjett Kulturhuset 
 
DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brukerbetalinger -1.460 -1.009 -1.049 -1.089 -1.129
Andre salgs- og leieinntekter 182 -2.654 -14.728 -14.882 -14.882 -14.882
Overføringer med krav til motytelser -186 -185 -455 -455 -455 -455
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer -477 -446 -446 -446 -446 -446
Andre overføringer -3 -1 -1 -1 -1 -1
Inntekts- og formuesskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter -483 -4.746 -16.639 -16.833 -16.873 -16.913

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 484 12.742 15.994 15.994 15.994 15.994
Sosiale utgifter 134 3.520 5.780 5.780 5.780 5.780
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 1.580 6.805 12.487 12.224 12.224 12.224
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 84 315 165 165 165 165
Overføringer 7.408 3.222 3.839 3.746 3.746 3.746
Avskrivninger 238 233 233 233 233
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter 9.689 26.842 38.498 38.142 38.142 38.142

Brutto driftsresultat 9.206 22.096 21.859 21.309 21.269 21.229

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 9.206 22.096 21.859 21.309 21.269 21.229

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond -122
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger -122

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond 1.445
Avsatt til bundne fond 20
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger 1.465

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 10.549 22.096 21.859 21.309 21.269 21.229  
 
Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1.000) 2012 2013 2014 2015
E1008 Lønnsjusteringer 1 554 1 554 1 554 1 554
T1051 50 Endring av brukerfokus på Råholt bibliotek - 

rettes mot barn og unge 193
T1075 50 Innsparing Kulturhuset Omlegging fritidstilbud -300 -300 -300 -300
T1077 50 Innsparing Kulturhuset Økt finansieringsgrad 

kulturskole -115 -115 -115 -115
T1116 Konsekvensjusteringer 279 279 279 279
T1121 50 Drift folkebad Eidsvollhallen 117
V1003 Ramme øk.plan 11-14 19 261 19 261 19 261 19 261
T1130 KSAK 93/11 Tilbakef innsparing fritidsklubbene 

T1075 300 300 300 300
T1130 KSAK 93/11 Økt tilskudd anleggsmidler 170 170 170 170
T1130 KSAK 93/11 Økt tilskudd lag/foreninger 400 400 400 400
T1130 KSAK 93/11 Økt kontingent kulturskolen -40 -80 -120
T1130 KSAK 93/11 Økte inntekter Panorama kino -200 -200 -200
50 Kulturhuset 21 859 21 309 21 269 21 229  
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T1051 - Nytt tiltak ved Råholt filial innebærer en endring av brukerfokus ved å 
styrke litteratur, media og annen kunnskapsformidling rettet mot barn, ungdom 
og barnefamilier. 
 
Kommunestyret vedtok å øke rammen med kr 400.000 per år til økt tilskudd lag 
og foreninger. 
 
Kommunestyret vedtok å øke rammen med kr 170.000 per år til økt tilskudd 
anleggsmidler. 
 
Kommunestyret vedtok å øke rammen med kr 300.000 til fritidsklubbene, en 
tilbakeføring av innsparing T1075. 
 
Kommunestyret vedtok å redusere rammen med kr 40.000 i 2013, kr 80.000 i 
2014 og 120.000 i 2015 ved økte inntekter/kontingent kulturskolen som 
finansiering av nye tiltak. 
 
Kommunestyret vedtok å redusere rammen med kr 200.000 per år ved økte 
inntekter Panorama kino som finansiering av nye tiltak. 
 
 
 

4.10  Sentrale forvaltningsområder 
Under dette området budsjetteres midler til tjenester som utføres i henhold til 
avtaler med private, gjennom samarbeid med andre/interkommunalt samarbeid 
eller som fordeles til særlige formål i henhold til særlov. De fleste av disse 
tjenestene lå i tidligere budsjetter spredt på flere virksomheter og staber. 
 
Samhandlingsreformen 
I tillegg til økt fokus på forebyggende tiltak og omstilling av ressursbruken i 
dagens pleie- og omsorgstjenester foreslår rådmannen å disponere de statlige 
midlene til Samhandlingsreformen til følgende tiltak: 
 

• Medfinansiering av pasienter i sykehus 
• Etablering av lokalmedisinsk avdeling på Stensby med 8 – 10 

observasjonsplasser og forsterkede korttidsplasser  
• Styrking av stillingen som kommuneoverlege til 100 % 
• Midler til Miljørettet helsevern 

 
Helhetlig planlegging og helseovervåkning 
Veksten i befolkningen stiller krav til helhetlig planlegging av kommunens totale 
virksomhet. Fra 2012 får kommunen ansvar for å integrere folkehelse i alle deler 
av kommunens planlegging, samt sørge for overvåkning av befolkningens 
helsetilstand. Det stilles krav til at kommunen har samfunnsmedisinsk 
kompetanse. Rådmannen har derfor økt stillingen som kommuneoverlege til 
100% stilling og økt ressursene til miljørettet helsevern 
 
Kirkelig Fellesråd 
Kommunestyret vedtok i møte 21.06.11 en ny samarbeidsavtale med Kirkelig 
fellesråd. Denne avtalen innebærer at beregningsgrunnlaget for tilskudd til drift 
av kirker og kirkegårder endres fra gjennomsnittet i Akershuskommunene i 
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KOSTRA til tilsvarende gjennomsnitt for kommunegruppe 7. Endringen betyr økt 
tilskudd til driften. 
 
Kommunestyret vedtok videre at det skal utredes mulig tjenestesamarbeid 
mellom Kirkelig fellesråd og Eidsvoll kommune innenfor områder hvor samarbeid 
kan tenkes å føre til billigere og mer effektiv drift og like gode eller bedre 
tjenester. 
 
Ifølge vedtaket skal følgende områder vurderes for tjenestesamarbeid: 
 

• Brøyting/strøing og sommervedlikehold av atkomstveger og 
parkeringsarealer 

• Gressklipping av kirkegårder og andre arealer 
• Gavearbeider/bruk av maskiner og utstyr 
• Sommervikarer på kirkegårdene 
• Felles regnskap og revisjon 
• Samordning av data og telefontjenester 
• Innkjøpssamarbeid 
• Leie av lokaler i skolebygg f eks til korøvelser, konfirmantundervisning osv 
• Kontorfellesskap 

 
Utredningen skal gjennomføres innen 01.07.12. 
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Norskopplæring for innvandrere og flyktninger 
Etter introduksjonslovens § 17 har voksne innvandrere og flyktninger mellom 16 
og 55 år rett og plikt til 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 
Stortinget har vedtatt at timetallet skal utvides til 600 timer, men 
lovbestemmelsen er ikke trådt i kraft ennå. I tillegg har de rett til inntil 2700 
timer med behovsprøvet norskopplæring.  
 
Eidsvoll kommune får etter søknad tildelt øremerkete statsmidler til opplæringen. 
Opplæringen gis ved Voksenopplæringen for Øvre Romerike på Jessheim. Dette 
er et samarbeidsprosjekt mellom de seks ØRU-kommunene. Kommunene 
refunderer kostnadene på grunnlag av regnskap og etter antall deltakere. 
 
Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn 
Etter opplæringslovens § 5 – 7 har barn under opplæringspliktig alder rett til 
spesialpedagogisk hjelp dersom de etter sakkyndig vurdering har behov for det. 
Den spesialpedagogiske hjelpen kan gis i barnehage, hjemme eller på andre 
steder og skal omfatte tilbud om foreldreveiledning. 
 
Tilskudd til fastlegene 
Eidsvoll kommune har avtale med 20 fastleger, fordelt på 4 legesentre. 2 leger 
har enkeltpraksis. Basistilskudd til leger er kr 386 000,-. Kommunen har egen 
ordning for turnuskandidat. Med bakgrunn i befolkningsveksten vil det i løpet av 
planperioden være behov for økning i antall fastleger. Pr i dag er det 19 371 
pasienter fordelt på listene. Fordelingen pr lege er fra 1686 til 370 pasienter. 

 
Legevakt 
Eidsvoll og Hurdal har felles legevakt på Stensby i samarbeid med AHUS. 
Samarbeidsavtale med AHUS gjelder frem til 31.12.12. I forbindelse med 
kommunens etablering av kortidsenhet på Stensby fra 2012 vil det være aktuelt 
å videreføre avtalen.  
 
Tilskudd til privat fysioterapi 
Eidsvoll kommune har 9,3 driftstilskudd privat fysioterapi. Driftstilskudd er fra 
1.7.11 0,4 mill. Det er ventet noe økning i 2012, men opptrappingsplanen for 
privat fysioterapi er foreløpig utsatt. 
 
Tilskudd til private barnehager 
 
Fra 1.1.2011 ble statstilskudd til ikke-kommunale barnehager innlemmet i 
rammetilskuddet til kommunene. Kommunen skal sørge for at godkjente ikke-
kommunale barnehager behandles likeverdig med kommunale barnehager ved 
tildeling av offentlige tilskudd til ordinær drift.  
 
Det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal dekke kostnader 
til ordinær drift i barnehagene som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og 
foreldrebetaling. Tilskuddsatser til ikke-kommunale barnehager 2011 ble vedtatt 
i kommunestyret 22.3.11, sak 15/11. Videre ble lokale retningslinjer 2011 
vedtatt i kommunestyret 24.5.2011, sak 42/11.  
 
I retningslinjene er det fastsatt 3 telletidspunkter i året, 15.3, 15.9 og 15.12, 
noe som sikrer et løpende inntak av barn i forhold til vekst og innflytting.   
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Departementet har 4.7.11 vedtatt en endring av § 4 Administrasjonskostnader i 
forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-
kommunale barnehager av 29.10.10 nr. 1379. Eidsvoll har mottatt signaler på, 
og forutsatt, at denne endringen skal tolkes dit hen at administrasjonstillegget 
skal beregnes av brutto driftskostnader, dvs. at foreldrebetalingen holdes utenfor 
beregning av administrasjonstillegget.  
 

2011 2012 2011 2012 2011 2012
2011: 

89,25 %
2012: 

91,42 %
Ordinære barnehager, små barn 158 549 170 997 7 800 7 600 166 349 178 597 148 466 163 273
Ordinære barnehager, store barn 75 473 82 820 7 800 7 600 83 273 90 420 74 321 82 662
Familiebarnehager, små barn 136 500 138 000 11 700 12 000 148 200 150 000 132 269 137 130
Familiebarnehager, store barn 104 000 105 300 11 700 12 000 115 700 117 300 103 262 107 236

For familiebarnehager og kapitalkostnader benyttes nasjonale satser.

Minimumssats
Forslag: Tilskuddssatser ikke-
kommunale barnehager

Drift inkl. admin. Kapital Totalt 100 % finansiering

 

Ved beregning av tilskudd ikke-kommunale barnehager er det forutsatt at alle 
plasser i kommunale barnehager blir benyttet, og at Eidsvoll kommune kjøper 
Stensby barnehage. 

I Handlingsplan og budsjett for 2012 viser beregningene at tilskudd til ikke-
kommunale barnehager vil øke. Bakgrunnen for dette er sammensatt, men 
skyldes i hovedsak følgende forhold: 

• Økning av satsene grunnet økte utgifter i kommunale barnehager i 2012 
Hovedsakelig økte lønnsutgifter og økning i FDV 

• Økning i tilskuddsandelen fra 91 % i 2011 til minimum 92 % fra 1.8.12 
Foreslått i Statsbudsjettet for 2012 

• Økning i antall plasser i løpet av 2011 - som i 2012 gir helårsvirkning 
• Åpning av 4 nye baser i privat barnehage - gir plass til 76 nye barn fra 

1.8.12 
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Driftsbudsjett Sentrale forvaltningsområder 
 
DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brukerbetalinger -350 -350 -350 -350
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelser -3 885 -3 885 -3 885 -3 885
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter -8 235 -8 235 -8 235 -8 235

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 6 069 6 069 6 069 6 069
Sosiale utgifter 1 807 1 807 1 807 1 807
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 25 635 23 635 21 385 19 385
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 153 739 153 739 153 739 150 239
Overføringer 9 075 9 075 9 075 9 075
Avskrivninger 38 38 38 38
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter 196 363 194 363 192 113 186 613

Brutto driftsresultat 188 128 186 128 183 878 178 378

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 188 128 186 128 183 878 178 378

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond -250 -250
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger -250 -250

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 187 878 185 878 183 878 178 378  
 
Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1.000) 2012 2013 2014 2015
E1008 Lønnsjusteringer 467 467 467 467
E1052 Overføring mellom virksomheter 130 331 130 331 130 331 130 331
T1030 Samhandlingsreformen 25 276 23 276 21 276 19 276
T1099 19 Økning tilskudd kirke/kirkegårder 1 148 1 148 1 148 1 148
T1116 Konsekvensjusteringer 30 657 30 657 30 657 30 657
T1129 Barnehager Effektivisering pga større enheter -3 500
19 Sentrale forvaltningsområder 187 878 185 878 183 878 178 378  
 
T1129 – Utbygging av større og mer kostnadseffektive kommunale barnehager 
forutsettes å gi innsparinger i 2015 i form av redusert tilskudd til ikke-
kommunale barnehager. 
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5 Fokusområde næringsutvikling 
 

5.1 Kommuneplanens hovedmål og delmål 
 
Eidsvoll kommune skal i kraft av sin kompetanse, historie, kultur og 
sentrale beliggenhet på Østlandet framstå som en attraktiv kommune for 
næringsetablering og næringsutvikling. 
Kommunen skal oppfattes som pådriver, tilrettelegger og støttespiller i 
arbeidet med næringsutvikling. 
 
 
Kommunen skal etablere nye næringsarealer som legger til rette for 
nyetableringer i tilknytning til eksisterende infrastruktur og med tanke på 
utvikling av tettstedene 
 
Kommunen skal gjennom aktivt samarbeid og dialog med næringslivet legge til 
rette for vekst og utvikling i eksisterende næringsliv. 
 
Kommunen skal gjennom regionalt samarbeid bidra til å styrke regionen som 
felles arena for næringsutvikling samtidig som det tilrettelegges for at Eidsvoll 
kommune får sin naturlige del av denne utviklingen. 
 
Eidsvolls nasjonale historie og symboler knyttet til denne skal brukes som en av 
flere motorer i næringsutviklingsarbeidet. 
 

5.2 Næringsstruktur og arbeidsplasser 
Eidsvoll er i hovedsak en jord- og skogbrukskommune, men servicenæringen har 
økt de siste årene. Kommunen har en stor del av arbeidsplassene sine i helse- og 
sosialrelaterte virksomheter. A-hus Stensby sykehus, Vilberg Helsetun og 
Feiringklinikken er blant de største aktørene, i tillegg til andre helserelaterte 
stillinger innen Eidsvoll kommune.  
 
To arbeidsgivere skiller seg ut innen produksjon av næringsmidler. Disse er 
Finsbråten AS og Smedstuen Gård AS med henholdsvis 128 og 65 ansatte.  
 
Det er registrert 11 barnehager i kommunen, både private og kommunale. Disse 
sysselsetter totalt ca 280 arbeidstakere. Størst aktør er Læringsverkstedet med 
fem barnehager og ca 135 ansatte. 
 
Innen produksjon av trelast og lignende er Moelven stor med sine tre avdelinger 
i Eidsvoll. Moelven Wood AS sysselsetter 44 ansatte, Moelven Eidsvoll AS 52 
ansatte og Moelven Eidsvold Værk AS 88 ansatte. Dette gir mer enn 180 
stillinger innen bransjen. 
 
Posten Norge AS avdeling Romerike har sin distribusjonsenhet i kommunen. Her 
sysselsettes 54 personer. Nettbuss Øst AS har også en avdeling i Eidsvoll med 83 
ansatte. 
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På Gardermoen er det ca 13.000 ansatte, og det forventes en økning til ca 
21.000 i 2020.   
 
Det forventes størst behov for arbeidskraft på Øvre Romerike de neste årene 
innenfor følgende næringer: 

• Lager og logistikk 
• Servicenæringen, spesielt innen hotell og restaurant 
• Transport og spedisjon 
• Handel 
• Undervisning 
• Helse  
• Bygg og anlegg 
• Sikkerhet og vakthold 

 

5.3 Tilrettelegging for næringsutvikling 
For å oppnå kommuneplanens mål vil følgende virkemidler tas i bruk: 
  

• Gjennom arealdelen til kommuneplanen sørge for at kommunen til 
enhver tid har tilstrekkelige og attraktive næringsarealer plassert i 
samsvar med vedtatte mål, og bidra til å gjøre disse kjent i markedet. 

• Gjennom eksisterende ordning med etableringslån til nyetablerere og i 
samarbeid med Innovasjon Gardermoen gjøre det lettere for 
nyetablerere å komme i gang. 

• Utvikle kontakten med kommunens eksisterende næringsliv, etablere 
faste møtearenaer for informasjon og dialog 

• Foreslå etablering av Samarbeidsforum for næring i ØRU-kommunene og 
benytte dette til utvikling av regionen som felles arena for 
næringsutvikling. Gjennom samarbeid i regionen må det legges til rette 
legge til rette for etablering av arbeidsplasser i hele regionen og samtidig 
jobbe for å få etablert nye arbeidsplasser i den enkelte kommune. 

 
Bruk av Eidsvolls nasjonale historie og symboler i næringsutviklingsarbeid vil i 
planperioden i stor grad være knyttet til Grunnlovsjubileet i 2014. Arbeidet med 
planlegging av jubileet og arrangementer knyttet til dette vil foregå både 
nasjonalt, regionalt og lokalt.  

 

5.4  Grunnlovsjubileet 2014 
Grunnlovsjubileet i 2014 er en stor nasjonal, regional og lokal begivenhet. 
Nasjonalt foreberedes jubileet av en hovedkomité oppnevnt av Stortingets 
presidentskap.  
 
Regionalt samarbeid 
Eidsvoll kommune samarbeider tett med Akershus fylkeskommune og Eidsvoll 
1814 i forberedelsene til Grunnlovsjubileet. Samarbeidet er organisert som et 
prosjekt med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe med representanter fra de 
tre samarbeidende parter.  Det regionale prosjektet har ansvar for å planlegge 
og koordinere regionale og lokale prosjekter og tiltak. Partene samarbeider om 
en stilling som skal koordinere tiltak og prosjekter.   
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Lokale prosjekter og satsninger 
Lokalt er det oppnevnt en lokal programkomité som har følgende representasjon: 

- Representasjon fra lokale lag og foreninger 
- Kommunens oppvekstsektor 
- Kirken i Eidsvoll 
- Eidsvoll 1814 
- 2 valgte politikere 

 
Komitéens oppgave er å konkretisere lokale prosjekter og tiltak. 
 
Kommunestyret har gjennom to vedtak avsatt 2,4 mill kr. til prosjekter og tiltak, 
herunder bidrag til finansiering av gjenreising av Carsten Ankers Lysthus. 
 
Feiringen av grunnlovsjubileet  er under planlegging nasjonalt, regionalt og 
lokalt. I løpet av 1. halvår 2012 vil program og regionale og lokale prosjekter 
konkretiseres. På bakgrunn av dette vil rådmannen legge fram en sak i løpet av 
1. halvår 2012 med en konkret prosjektplan som skal gi grunnlag for 
kommunestyrets prioritering av prosjekter. 
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6 Fokusområde arealbruk og utbyggingsmønster 
 

6.1 Kommuneplanens hovedmål og delmål 
 
Eidsvoll kommune skal vektlegge et langsiktig, robust, trygt og miljøvennlig 
utbyggingsmønster i all arealplanlegging 

 

Eidsvoll sentrum og øvrige lokalsentre skal utvikles med boliger og 
sentrumsfunksjoner i en kompakt og oversiktlig struktur, med korte avstander 
mellom funksjoner og kollektivtransport, samtidig som identitet og miljømessige 
kvaliteter tas vare på og videreutvikles. 
 
Boligbygging utenfor sentrumsområdene skal bygge oppunder den eksisterende 
grendestrukturen og ta hensyn til behovet for god utnyttelse av kommunal 
infrastruktur og effektive kommunale tjenester. Bevaring av landbruksjord skal 
prioriteres. 
 
Publikumsrettede, tjenesteytende og arbeidsplassintensiv næring legges 
fortrinnsvis i tilknytning til tettstedene med god kollektivdekning. Areal- og 
transportkrevende virksomheter lokaliseres til områder med god tilgjengelighet 
til hovedtransportårene. 
 
Transportsystemet skal videreutvikles slik at kollektivtrafikken kan ta en større 
andel av reisene. Vegsystemet skal bygges ut med sikte på å tilrettelegge for at 
flere kan gå eller sykle i et trafikksikkert miljø. 
 
Eidsvoll kommune skal bevare sitt særpreg og sin identitet i en region med sterk 
vekst. Samtidig, gjennom et kommunesamarbeid, bidra til et bærekraftig 
regionalt utbyggingsmønster som bygger oppunder et miljøvennlig og effektivt 
kommunikasjonsystem innad i regionen. 
 

6.2 Arealbruk og boligbygging  
Boligbyggingen i Eidsvoll kommune har gjennom flere år vært relativt stabil med 
om lag 200 nye boligenheter i året. Eidsvoll kommune hadde imidlertid en 
markert topp i boligbyggingen i 2007, da det ble tatt i bruk 330 nye boenheter. 
For 2010 var antallet nye boenheter tatt i bruk i kommunen på 164. Det ble 
imidlertid i 2010 godkjent 258 nye boliger og igangsettingstall så langt i 2011 
tyder på at 2011 vil bli et år med nye ferdigstilte boliger over de siste års 
gjennomsnitt. 
 
Den vesentligste del av boligveksten har skjedd i søndre deler av kommunen i 
områdene Dal og Råholt, men også i området Eidsvoll Verk og midtbygda med 
Eidsvoll sentrum, har opplevd økt boligbygging, spesielt i form av leilighetsbygg. 
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Oversikt over utbygging av boliger i perioden 2007 - 2010 
 
 2007 2008 2009 2010 
Godkjente 257 264 173 258 
Tatt i bruk 330 201 205 164 
Befolkningsveksten innebærer behov for ekstra fokus på tilrettelegging av 
tilstrekkelige arealer til nye utbyggingsområder. Dette gjelder arealer til 
boligbygging, utvidelse/nybygg av skoler og barnehager, boliger for personer 
med spesielle behov, flyktningeboliger og selvsagt næringsarealer. 
 
Boliger 
I gjeldende arealdel til kommuneplanen er det avsatt arealer som pr 1.1.10 
representerer en reserve på ca 4000 boenheter. Ved årlig utbygging av 250 
boliger vil dette være tilstrekkelig i 16 år framover.  
 
Det er tvilsomt om alle disse områdene blir fullstendig utbygd, men det er likevel 
viktig i en tid med stor vekst at man allerede har en stor reserve av 
omdisponerte arealer til boligbygging.  
 
Andre formål 
Det skal i 2012 gjennomføres en analyse av skolebehov og skolestruktur som vil 
kreve at man i arbeidet med arealdelen til kommuneplanen må legge denne 
analysen til grunn og sikre nødvendig arealer til økt skolebehov. 
 
Befolkningsveksten innebærer behov for tilrettelegging av arealer også til 
utvidelse av eksisterende barnehager og/eller etablering av nye i takt med 
økningen i barnetallet. Sikring av arealer i tilknytning til skolene vil være i 
samsvar med ønske om etablering av oppvekstsentre. 
 
I gjeldende arealplan er det til sammen i kommunen lagt inn ca. 1500 da 
næringsareal som var ledig pr. 01.01.10. Dette er fordelt i alle deler av 
kommunen og er for en stor del lokalisert i samsvar med de føringene som er 
lagt i samfunnsdelen til kommuneplanen. 
Målene i samfunnsdelen om til enhver tid å ha tilstrekkelig næringsarealer i 
tilknytning til eksisterende infrastruktur og som styrking av tettstedene 
innebærer at man i ny arealdel må sørge for at man i planperioden sikrer 
minimum det samme nivå på næringsarealer som man har disponibelt nå, og har 
spesielt fokus på nye arealer for utvikling av tettstedene og 
kollektivknutepunktene. 
 
I vedtatt samfunnsdel til kommuneplanen er det lagt føringer for ønsket utvikling 
når det gjelder arealer til utbygging til de forskjellige formål. 
Dette vil bli lagt til grunn i arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen. 
 
Arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen er i gang. 
 
Utbyggingsavtaler 2009-2015 
 
Det er for perioden 2009 til 2015 inngått utbyggingsavtaler med utbyggere som 
innebærer bygging av ca 850 boliger i perioden. Dette er ”aktive” utbyggings-
avtaler hvor bygging planlegges og/eller er i gang. Disse utbyggingsavtalene 
avspeiler at vi fortsatt vil få størst byggeaktivitet og dermed befolkningsvekst i 
”Sørbygda”, men at det også vil komme vekst i midtre del av kommunen. 
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Oversikt over inngåtte utbyggingsavtaler som vil medføre igangsetting 
av boligbygg i kommende 4-årsperiode 
 
Utbyggingsområde Avtaleperiode Reg.plan 

navn 
Antall 
enheter 

Plan 
nr. 

Vedtatt 
dato 

Bjørnsrud skog; 
B1,R1,R2,B2(del) 

2009-2013  63 140 27.08.01 

Bjørnsrud 
skog;F1,R3,R4,B4 

2009-2013  70 140 27.08.01 

Gbnr 96/32 Brynngutua 
2 

2009-2013  6 77 29.06.89 

Doyen Mork Utbygger 
velger selv 

 30 182 09.09.08 

Finstadhagan 2010-2014  50 170 05.09.05 
Fransstua;B3,B8(del) 2009-2013  40 139 27.08.01 
Fransstua; B6, B7,B8 2011-2014  60 139 27.08.01 
Furuset senter Utbygger 

velger selv 
 5 162 02.02.04 

Gbnr. 10/32 Styri 2011-2014  7 151 17.03.03 
Gbnr. 211/19 og 20 
Stenshol 

2009-2013  6 16 26.08.59 

      
Gbnr. 126/6 2011-2016  68 161  
Grinda 2009-2013  100 123 21.06.99 
Ladderudåsen; B5 2009-2013  90 100 28.02.94 
Ladderudåsen/Vestenga 2009-2013  40 132 28.08.00 
Mo gård 2009-2013  90 137 18.06.01 
Rubis - Trinn 2 Utbygger 

velger selv 
 75 149 25.11.02 

      
Gbnr 92/622 2010-2014  10 140 27.08.11 
Sømoen Gbnr 95/620 2009-2011  24 171 02.03.06 
Sømoen Gbnr 95/622 2011-2013  8 171 02.03.06 

  

6.3 Boliger til innbyggere med særskilte behov 
Dette kapitlet erstatter en egen Boligsosial handlingsplan.  Handlingsprogrammet 
viser oversikt over status, behov, målgrupper, tiltak og investeringer for 
innbyggere med særskilte behov.  Husbanken godkjenner dette som grunnlag for 
bankens rammebevilgning og støtte til tiltak og investeringer i kommunen. 
 
Status og utfordringer 
 
Status for kommunale boliger 31.12.2009 og 2010 2009 2010 
Kommunale disponerte boliger  357 357 

• Herav kommunale eide boliger  355 355 
• Herav leid inn av kommunen for videre fremleie     2    2 

Antall utleide av de kommunalt disponerte boliger 357 357 
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Tildeling av boliger til særskilte grupper 2009 2010 
Flyktninger        7      7 
Tilrettelagte boliger, boliger for funksjonshemmede, 
omsorgsboliger 

    22     22 

Personer med psykiske lidelser       3 
Rusmisbrukere      3      8 
Rusmisbrukere med psykiske lidelser       4 
Økonomisk vanskeligstilte       9 
Ungdomsboliger      0      0 
   
Totalt     32     53 
 
Eidsvoll kommune har en stor boligmasse.  Alle kommunens boliger er utleid. 
Tilgangen på kommunale utleieboliger i Eidsvoll er dårlig, og boligtrengende må 
stå lenge på venteliste før boligtildeling blir effektuert. Flyktninger, personer med 
rus/ psykiatriske problemer utgjør den største andelen av denne gruppa.  
 
Dette skyldes flere forhold: 
 
Til tross for at Eidsvoll kommune har en forholdsvis stor boligmasse blir den 
enkelte leietaker ofte boende lenge, slik at boligmassen ”låses”.  
 

• Prisen på kommunens boliger ligger under markedspris noe som gjør det 
enkelt å bli boende i kommunal bolig fremfor å søke på det åpne marked 
eller få hjelp til etablering i egen bolig. 

• Vanskeligstilte sliter med å komme inn på det private leiemarkedet på 
grunn av dårlig boevne, og begrensede muligheter for å stille med 
depositumsgaranti. 

• Utleiere er svært ofte skeptiske til å leie ut til flyktninger og mennesker 
med rus/psykiatriske problemer.  

• Generelt er det vanskelig å skaffe bolig til familier, da de kommunale 
boligene i hovedsak er små og lite egnet til store familier 

• Det er økende pågang av alvorlig psykisk syke og/eller rusavhengige i 
behov av tilrettelagte omsorgsplasser. Til disse har vi i dag ikke et 
tilfredsstillende botilbud til og det kjøpes dyre institusjonsplasser for å 
ivareta kommunalt ansvar. Det er behov for 10-12 heldøgns 
omsorgsplasser til målgruppen. 

 
Kommuneplanen har ingen særskilte målsettinger om boliger for innbyggere med 
særskilte behov. Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal ta i bruk 
Husbankens låne- og støtteordninger for å bidra til at flest mulig får hjelp til egen 
bolig. Kommunens utleieboliger skal i utgangspunktet være et tilbud til grupper 
som har behov for en bolig i en overgangsperiode Det er behov for å foreta en 
vurdering av hvilke tiltak som kan iverksettes for å sikre at kommunens 
utleieboliger kan frigjøres til bruk for innbyggere med behov for bolig i en 
overgangsperiode. Rådmannen vil derfor tilrå at dette utredes i 2012. 
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Kommunens bruk av Husbankens låne og støtteordninger 
 
Foreløpig resultat 
2011 

Startlån Boligtilskudd 

Antall søknader 94 stk. 9 stk. 
Innvilget og utbetalt 69 stk. 8 stk. 
Gyldig lånetilsagn 8 stk.  
Avslag 17 stk. 1 stk. 

Totalt  28.652.903,- 470.546,- 
Rest pr.25.10.2011 2.985.338,- 2.358.640 
 
Startlån 
Startlån er en viktig ordning i økonomiske nedgangstider. Ordningen kan blant 
annet nyttes til nyetablering i boligmarkedet, utbedringer og til refinansiering av 
eksisterende lån dersom man står i fare for å miste boligen. 
 
Vilkår for startlånet: 

- Kommunens vilkår for videre utlån skal ligge innenfor valgmulighetene 
Husbanken tilbyr sine kunder vedrørende rentevilkår, avdragstid og 
annuitets- eller serielån. 

- Kommunene kan tilby fastrenteavtale på inntil 20 år. 
- Kommunene kan legge et påslag på rentevilkårene. Påslaget skal ikke 

overstige kommunens reelle kostnader med administrering av startlånet. 
Eidsvoll kommune gjør et påslag på 0,25% på Husbankens rentesatser. 

 
Pr. i dag tildeles de fleste startlån til førstegangsetablerende på boligmarkedet. 
Startlånet kan benyttes i større grad til de mest vanskeligstilte på boligmarkedet 
slik som bostedsløse, flyktninger og de som skrives ut fra institusjon, ved å 
utnytte ordningen fullt ut med nedbetalingstid på inntil 30 år og lang fastrente. 
 
Rådmannen tilrår opptak av startlån med en ramme på 30 millioner kr pr år i 
planperioden. 
 
Boligtilskudd for videre tildeling 
Boligtilskuddet skal bidra til å skaffe egnede boliger til vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Tildeling fra kommunen gjøres etter en økonomisk 
behovsprøving. Det blir lagt vekt på at husstandens situasjon er av varig 
karakter. Ved tilskudd til tilpasning skal det legges spesielt vekt på at noen i 
husstanden har behov for spesialtilpasning for å kunne bli boende i boligen over 
tid. 
 
Tilsagnsrammen for boligtilskudd er sterkt begrenset i størrelse sammenliknet 
med rammen for startlån. Målrettet bruk av tilskuddene er derfor viktig. 
Kommuner som i søknad angir og dokumenterer hvilke utfordringer de har på 
det boligsosiale området, vil bli prioritert ved fordeling av tilskuddet. 
Nedskrivningsperioden for boligtilskudd til etablering ble økt fra 10 til 20 år i 
2009, dvs. at også boligtilskudd til etablering for enkeltpersoner avskrives med 5 
% pr. fullført år fra utbetalingsdatoen. 
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Universell utforming 
Kommuneplanen har en målsetting om at boområder, møteplasser og 
uteområder skal være tilgjengelig for alle, og utformet med sikte på å fremme 
aktivitet og trivsel.  Det er viktig at kommunen legger til rette for at ulike 
interessegrupper selv kan forestå bygging av tilrettelagte boliger. Kommunen må 
sikre at det blir bygget tilstrekkelig med boliger med universell utforming. Det er 
viktig å sikre innpassing av boliger til vanskeligstilte i forbindelse med 
reguleringsplaner.   
 
Status for kommunale boliger som er universelt 
utformet 

2009 2010 

Antall kommunalt disponerte boliger som er tilgjengelige 
for rullestolbrukere 

207 207 

Antall boliger som er kjøpt eller bygget pr år     0    0 
 
 

6.4 Kommunal forvaltning 
 
Om virksomheten 
Virksomheten veileder og saksbehandler etter plan- og bygningsloven og 
delingsloven. Det avholdes årlig et stort antall forhåndskonferanser og møter 
med utbyggere og tiltakshavere. Tilsyn i byggesaker gjennomføres i samarbeid 
med felles tilsynskontor for ØRU-kommunene. Nærmere 400 meglerhenvendelser 
besvares årlig. 
 
Virksomheten behandler fradelingssaker, gir veiledning og utfører 
oppmålingsarbeider i henhold til matrikkelloven. Det behandles saker etter 
eierseksjonsloven og selve seksjoneringen gjennomføres. Oppgavene med 
adressering ligger ved virksomheten. Tekniske kart anskaffes og vedlikeholdes, 
og kartdatabaser tilrettelegges for bruk ved andre virksomheter i kommunen. 
 
En annen hovedoppgave er å behandle innkomne planforslag etter plandelen i 
plan- og bygningsloven. I tillegg utarbeides reguleringsplaner for kommunens 
egne aktiviteter og utvikling i kommunen. 
 
Det tilligger virksomheten å forvalte landbrukslovgivningen innenfor jord-, 
konsesjons-, skog- og odelslov, og forestå forvaltningen av midler bevilget over 
jordbruksavtalen. Videre tilligger oppgavene med administrasjon av 
skogfondsordningen, samt drift av kommuneskogen. Her utføres også 
førstelinjetjenesten for Innovasjon Norge i saker tilknyttet landbruket. Videre 
administreres veterinærvakta for Eidsvoll, Hurdal og Nes. 
I løpet av 2012 bør behov for boliger til vanskeligstilte utredes 
 
Status og utfordringer 
En vesentlig del av arbeidsoppgavene ved virksomheten er forvaltningsoppgaver 
etter plan og bygningsloven og landbrukslovgivningen. Det har vært, og 
forventes fortsatt en meget stor aktivitet innenfor disse områdene i 
planperioden. Antall byggesøknader er økende, og har aldri tidligere vært så høyt 
som nå. Dette innebærer en stor utfordring for virksomheten i planperioden. Det 
må planlegges godt for å kunne ta i mot så mange mennesker. Samtidig skal 
primærnæringene i bygda ivaretas på en god måte.  
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Stadige endringer i lovverket som forvaltes gir nye utfordringer for de ansatte, 
samtidig som det forventes enda bedre service til våre brukere gjennom bl.a. 
kortere saksbehandlingstid.  
 
Det er viktig hele tiden å se mulighetene for å kunne ta i bruk ny teknologi for 
derved å kunne oppnå bedre service, større brukertilfredshet og mulige 
besparelser. 
 
Ressurser 
 
Avdeling Stillinger Årsverk Ansatte Brukere 
Regulering og 
byggesaksbehandling 

8 8 8 13.000 
eiendommer 

Oppmåling og 
landbruk 

10 8,9 10 13.000 
eiendommer 

Stab/støtte og 
ledelse 

2 2 2 Interne 
brukere 

 
 
Resultatmål Kommunal forvaltning 
Resultatmål Status Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015
Gjennomsnitt lig saksbehandlingstid på 
byggesøknader, oppgitt i dager 32 32 31 30 29
Gjennomsnitt lig saksbehandlingstid på vedtatte 
reguleringsplaner, oppgitt i dager 320 317 314 311 308
Fullføre adressering i Eidsvoll. Tallene er oppgitt i 
antall eiendommer pr år. 2800 resterende 933 933 933 0
Sluttføre midlertidige delingsforretninger (saker 
etter tidligere lovverk) 141 resterende 141 0 0 0
Arbeidsnærvær i virksomheten 95,8 % 96,0 % 96,2 % 96,4 % 96,5 %  
 



Handlingsplan 2012-2015 – Budsjett 2012 
Kommunestyrets vedtak – sak 93/11 

88 

Driftsbudsjett Kommunal forvaltning 
 
DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter -103 -7 281 -8 425 -8 425 -8 425 -8 425
Overføringer med krav til motytelser -670 -670 -670 -670 -670
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter -103 -7 951 -9 095 -9 095 -9 095 -9 095

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 585 7 854 8 970 8 970 8 970 8 970
Sosiale utgifter 156 2 231 3 248 3 248 3 248 3 248
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 689 1 226 1 086 1 086 1 086 1 086
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 317 490 490 490 490 490
Overføringer 640 752 752 752 752 752
Avskrivninger 40 49 49 49 49
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter 2 388 12 592 14 594 14 594 14 594 14 594

Brutto driftsresultat 2 285 4 641 5 499 5 499 5 499 5 499

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 2 285 4 641 5 499 5 499 5 499 5 499

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond -42 -42 -42 -42 -42
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger -42 -42 -42 -42 -42

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond 100 41 41 41 41 41
Avsatt til bundne fond 1 092
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger 1 192 41 41 41 41 41

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 3 477 4 640 5 498 5 498 5 498 5 498  
 
 
Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1.000) 2012 2013 2014 2015
E1008 Lønnsjusteringer 1 129 1 129 1 129 1 129
E1014 Kommunal forvaltning - endringer øk.plan
T1060 64 Innsparing øk.plan -150 -150 -150 -150
V1003 Ramme øk.plan 11-14 4 518 4 518 4 518 4 518
64 Kommunal forvaltning 5 498 5 498 5 498 5 498  
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7 Fokusområde miljø 

7.1 Kommuneplanens hovedmål og delmål 
 
Eidsvoll kommune skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, 
kultur- og miljøkvaliteter. 
 
Energibruk og klimautslipp skal reduseres gjennom valg av utbyggingsmønster, 
arkitektur/materialvalg og bruk av alternative energiformer. Kommunen skal 
være robust i forhold til forventede klimaendringer. 
 
Kommunen skal ha en sammenhengende og variert blå-/grønnstruktur som 
sikrer ivaretakelse av det biologiske mangfoldet og tilrettelegger for en 
helsefremmende livsstil og friluftsliv for alle. 
 
Viktige områder for biologisk mangfold og trekkveger for viltet skal i størst mulig 
grad holdes fri for utbygging. 
 
Kommunens vannforekomster skal ha en god kjemisk og økologisk status. 
 
Avfallsmengden skal reduseres i samsvar med, eller bedre enn, nasjonale 
målsettinger. Utsorteringsgraden skal økes for de avfallsfraksjoner det er etablert 
kildesorteringsordninger for. 
 

7.2 Miljø og klima 
I følge regjeringens klimamelding fra 2007 og klimaforliket i Stortinget i 2008 
skal de norske utslippene reduseres med 9 prosent i perioden 2008 – 2012. 
Norge og EU har nå et overordnet mål om at den globale middeltemperaturen 
ikke skal øke med mer enn 2 grader celsius i forhold til førindustriell verdi. 
Derfor har Norge satt seg følgende langsiktige mål: 
 

• Fram til 2020 skal Norge kutte de globale utslippene av klimagasser 
tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990 

• Norge skal være karbonnøytralt i 2030 
 
Kommunene spiller en viktig rolle for at det skal være mulig å oppnå nasjonale 
og internasjonale mål. Ca 30 prosent av de totale norske klimagassutslippene er 
knyttet til kommunale sektor. 
 
Eidsvoll kommune vedtok 21.6.11 klima- og energiplan for perioden 2011-2020. 
 
Klima- og energiplanen har 2 hovedmål: 
 

• Eidsvoll kommune skal arbeide for målbar reduksjon i utslipp av 
klimagasser og en reduksjon i energiforbruket i kommunen 

• Klima og energi skal være sentrale premisser i framtidige rulleringer av 
kommuneplanen og andre plandokument 
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Målsettingene i Samfunnsdelen til kommuneplanen innenfor fokusomådet Miljø, 
og tiltak for å oppfylle disse, må  ses i sammenheng med vedtatte tiltak i 
handlingsdelen til klima- og energiplanen. 
 
Klima- og energiplanen beskriver tiltak innenfor følgende områder: 
 

- Areallbruk og transport 
- Stasjonær energi 
- Tiltak i kommunens egen virksomhet 
- Tiltak i boliger, næringslivet og industrien 
- Forbruk/avfall 
- Holdninger og informasjon 
- Landbruk 

 
Innenfor disse fokusområdene er det i klima- og energiplanen vedtatt flere tiltak. 
Tiltak som forventes å bli gjennomført i løpet av planperioden er:  
 

- Utnytte biogass fra avfallsanlegg 
- Enøktiltak i kommunale bygg 
- Etablering av mer fjernvarme og innføre tilknytningsplikt innenfor 

konsesjonsområder 
- Gjennomføre prosjektarbeid vedrørende klima og energi i skolene 

 
For å oppfylle de overordnede målene i samfunnsdelen til kommuneplanen vil 
delmålene i Klima- og energiplanen være viktige. Miljø og klima vil også være et 
sentralt tema i arbeidet med arealdelen til kommuneplanen. 
 
Kommunens vannforekomster skal kontrolleres med tanke på en god kjemisk og 
økologisk standard. Det foretas jevnlige kontroller av kvaliteten på vannet i elver 
og sjøer. Dette bør minimum holde badevannskvalitet. 
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7.3 Kommunal drift 
Om virksomheten 
 
Avdeling Stillinger Årsverk Ansatte Brukere 
Avløp 20 14,3 19 21.200 
Vann 18 11,5 17 15.200 
Drift 18 12,4 18 18.000 
Avfall 2 1,1 2 21.200 
Septik 2 1,2 2 4.800 
Virksomhetsleder 1 1 1 

Sum 41,5 42 
 

 
Virksomheten har ansvar for følgende tjenester: 
 

• Avdeling vann: 
o Eidsvoll kommunale vannverk med drikkevannskilder, 

vannbehandlingsanlegg og forsyningsnett  
o Prosjektering og gjennomføring av hovedplan 

• Avdeling avløp: 
o Kommunalt avløpsnett med pumpestasjoner, avløpsrenseanlegg og 

vassdragsovervåking 
o Prosjektering og gjennomføring av hovedplan 

• Avdeling drift: 
o Kommunale veger og gang-/sykkelstier 
o kommunale badeplasser, klassifiserte dammer, turstier og skiløyper 
o Veglys langs kommunale- og fylkesveger 
o Verksted og internt lager for kommunens maskiner og utstyr 

• Avfall og septik: 
o Innsamling av husholdningsavfall fra helårsboliger og hytter  
o Tilbud til næringsdrivende om innsamling av næringsavfall 
o Septiktømming til alle boliger med septiktanker  
o ”Herreløst avfall” 

 
 
Status og utfordringer 
Tiltaksutredning og implementering av vannforskriften vil være den største 
utfordringen i planperioden med sluttfrist for utredningsdelen innen 2015 for 
områdene drikkevannsforsyning, kommunalt avløp og avløp fra spredt 
bebyggelse, utslipp og avrenning fra landbruket, en fornuftig og bærekraftig 
arealbruk samt ikke konsesjonspliktig småkraft.  
 
Eidsvoll kommune tilhører vannområdene Hurdalsvassdraget og Vorma. 
Vannområdet er organisert med en styringsgruppe som består av ordførere og 
varaordførere, fylkesmannen og prosjektleder som er sekretær. Det er utnevnt 3 
arbeidsgrupper i vannområdet; avløpsgruppe, økologigruppe, samt en gruppe for 
landbruk. Eidsvoll kommune har lederansvar for avløp- og landbruksgruppene og 
er representert i den tredje gruppen. Arbeidet i vannområdet er godt i gang og 
nødvendige registreringer skal finne sted i 2012. 
 
Avdeling avløp vil i planperioden få store utfordringer i forbindelse med 
oppgradering av Bårlidalen avløpsrenseanlegg ved at renseanlegget vil være en 
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byggeplass de neste to årene, samtidig som man skal drifte anlegget og 
overholde utslippstillatelsen.  
 
Klimaforandringer som økt og mer intensiv nedbør, øker faren for 
oversvømmelse og tilbakeslag i overvanns- og avløpsnettet. Dette gir økt fare for 
redusert råvannskvalitet i drikkevannskildene. Dette er utfordringer som 
omfatter både avdeling avløp og vann.  
 
Totalentreprisekontrakt for et nytt høydebasseng, som vil bli koblet i serie med 
det eksisterende bassenget i Tærudåsen, er underskrevet og bassenget vil bli 
bygget i 2012. Med et nytt høydebasseng i drift vil vannverket ha reserve 
magasinvolum på 24 timer dersom vannkilde eller vannbehandlingsanlegg skulle 
bli satt ut av drift. Vannverket vil da oppfylle kravet fra Mattilsynet. 
 
Et stort antall asfalterte kommunale vegstrekninger har behov for oppgradering 
og avdeling drift har laget en samlet statusrapport for oppgraderingsbehov og 
kostnader for alle de kommunale vegstrekningene. Tiltaksplanen viser at det er 
et stort etterslep og behov for tilførsel av nye midler.  
 
I løpet av 2012 vil avdeling drift fremlegge planer for veglysdrift og drift av 
klassifiserte dammer. Planene vil synliggjøre investeringsbehov og 
driftskostnader for planperioden. 
 
Resultatmål Kommunal drift 
Resultatmål Status Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015

Tilrettelegge og vedlikeholde sammenhengende 
trafikksikre turruter beregnet for sykkel og skibruk 10 km 20 km/år 20 km/år 20 km/år 20 km/år

Vedlikeholde turstier (Kultursti, Industrihistorisk 
sti, Pilgrimsleden og Rondanestien) 10 km 20 km/år 20 km/år 20 km/år 20 km/år
Tilrettelegge offentlige rom for universell bruk 
(Punkter/år) Ukjent 5 pkt/år 5 pkt/år 5 pkt/år 5 pkt/år
Utbygge gang- og sykkelveger 43 km 46 km 48 km 51 km 53 km
Kommunal drift skal være en pådriver i 
energieffektivisering og energiproduksjon. (VA 
delens netto kjøp av energi) 1,5 GWh 1,4 GWh 1,0 GWh 0,4 GWh 0,2 GWh

Badevannskvalitet i alle kommunens 
vannforekomster skal være et langsiktig mål (% av 
vannprøvene med godkjent badevannskvalitet) 90 % 92 % 94 % 96 % 98 %
Avfallsmengden skal årlig reduseres med 3,5 
kg/innbygger 255 kg/innb. 252 kg/innb. 248 kg/innb. 245 kg/innb. 241 kg/innb.
Måle og bedre brukertilfredsheten i % Ukjent Gjennomføres Forbedring Forbedring Forbedring
Arbeidsnærvær i virksomheten 93 % 93,5 % 94 % 94,5 % 95 %  
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Driftsbudsjett Kommunal drift 
DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter -11 -64.533 -64.371 -64.371 -64.371 -64.371
Overføringer med krav til motytelser -243
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter -254 -64.533 -64.371 -64.371 -64.371 -64.371

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 16.411 16.319 16.319 16.319 16.319
Sosiale utgifter 4.487 5.940 5.940 5.940 5.940
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 665 21.734 19.366 19.366 19.366 19.366
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 17 19.582 20.637 20.637 20.637 20.637
Overføringer 36 155 155 155 155 155
Avskrivninger 9.252 9.237 9.237 9.237 9.237
Fordelte utgifter -574 -704 -704 -704 -704
Sum driftsutgifter 717 71.046 70.951 70.951 70.951 70.951

Brutto driftsresultat 463 6.513 6.580 6.580 6.580 6.580

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 463 6.513 6.580 6.580 6.580 6.580

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond -550
Bruk av bundne fond -500 -4.126 -7.515
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger -550 -500 -4.126 -7.515

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond 3.171 4.273
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger 3.171 4.273

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 463 9.134 10.353 2.454 -935 6.580  
 
 
 
Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1.000) 2012 2013 2014 2015
E1008 Lønnsjusteringer 1 658 1 658 1 658 1 658
E1015 Kommunal drift - endringer øk.plan/selvkostfond 7 562 2 746 1 427 8 942
T1113 61 Innsparing Kommunal drift -150 -150 -150 -150
T1116 Konsekvensjusteringer -110 -110 -110 -110
V1003 Ramme øk.plan 11-14 1 394 -1 689 -3 760 -3 760
61 Kommunal drift 10 353 2 454 -935 6 580  
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8 Samfunnssikkerhet og beredskap 
 

8.1 Kommuneplanens hovedmål og delmål 
 
Eidsvoll kommune skal arbeide for å redusere sannsynligheten for at uønskede 
hendelser eller kriser kan oppstå, samt redusere konsekvenser av slike 
hendelser 
 
Kommunen skal i samarbeid med overordnede myndigheter, nabokommuner og 
andre naturlige samarbeidspartnere forebygge uønskede hendelser og kunne 
begrense konsekvensene om slike oppstår. 
 

8.2 Beredskapsplanlegging 
 
Lovfestet plikt til helhetlig beredskapsplanlegging 
Ny lov om kommunal beredskapsplikt trådte i kraft 1. januar 2011. Samtidig fikk 
kommunen et mer sektorovergripende ansvar enn hva man har vært tillagt 
tidligere. 
 
Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i 
kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og 
hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal 
vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som skal 
legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. 
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av 
kommunedelplaner. 
 
Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen utarbeide en 
beredskapsplan som skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har 
forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal 
beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, 
ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og 
media. Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang 
per år. Kommunen skal sørge for at planen blir jevnlig øvet. 
 
Helhetlig beredskapsplan 
I kommuneplanens samfunnsdel er det fastsatt mål og strategi for å unngå 
uønskede hendelser og begrense skadevirkningene. 
 
På bakgrunn av nye lovkrav om helhetlig beredskapsplanlegging er det behov for 
å revidere kommunens beredskapsplanverk. Som en del av kommunens 
planstrategi for neste planperiode er det lagt opp til å gjennomføre en Risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Arbeidet skal omfatte hele kommunens ansvar 
som planmyndighet, forvalter og tjenesteyter og vil danne grunnlaget for en ny 
beredskapsplan. 
 
I det pågående arbeid med kommuneplanens arealdel skal alle innspill til ny 
arealbruk konsekvensutredes i forhold til samfunnssikkerhet og beredskap. 
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Nye utbyggingsområder som tas inn i arealplanen må avklares i forhold til risiko 
for ras, flom og oversvømmelse, skadelig støy og forurensning av alle slag. Det 
vil i denne sammenhengen være et særlig fokus på forekomst av radongass. 
 
Psykososialt kriseteam 
Kriseteamet er kommunens faglig instans med ansvar for ivaretakelse av 
psykososiale tiltak i akuttfasen og i oppfølging etter kriser og katastrofer.  
Kommunalt kriseteam skal være forankret i kommunenes beredskapsplaner og 
det må være en klar og entydig beskrivelse av ledelse og ansvar mht. 
kriseteamets rolle både når det gjelder dagliglivets ulykker og ved større 
ulykker/katastrofer. 
 
Medlemmene av kriseteamet skal fungere som en disponibel beredskapsgruppe, 
selv om arbeidsoppgavene vil være de samme som inngår i deres ordinære 
tjenesteinstrukser. 
 
Det er høsten 2011 gjennomført en evaluering av organisering av kommunens 
kriseteam. Konklusjonen er at kriseteamet fra 2012 organisatorisk skal tilhøre 
Helsehuset. Nærmere organisering og utarbeidelse av planer skal være ferdig 
innen 1.2.2012. 
 

8.3 Brann og redning 
 
Om virksomheten 
 
Avdeling Stillinger Årsverk Ansatte 

Beredskap  34 2 34 

Forebyggende 6 6 6 

Adm 1 1 1 

 
Virksomheten dekker kommunens ansvar etter brann- og 
eksplosjonsvernlovgivningen, og er organisert i 2 avdelinger. Virksomhetens 
administrasjon og feiervesen er lokalisert på Eidsvoll brannstasjon, Myrer. Det 
har vært felles administrasjon med Hurdal brannvesen siden 2002. 
 
Tjenesten har ansvaret for beredskap mot branner og andre ulykker, og er den 
viktigste lokale tekniske redningsressursen. Beredskapsstyrken er basert på 
deltidsmannskaper med fast vaktordning ved Eidsvoll brannstasjon og en 
bistasjon i Feiring med deltidsmannskaper uten fast vaktordning. I tillegg er det 
inngått slokkeavtaler med våre nabobrannvesen. Det er fra 2009 inngått en 
samarbeidsavtale om felles overordnet brannvakt med Gardermoregionens 
interkommunale brannvesen IKS.   
 
Tjenesten har ansvaret for det brannforebyggende arbeidet, herunder tilsyn i 
særskilte brannobjekter, saksbehandling av brannfarlig og eksplosiv vare, 
branntekniske uttalelser i byggesaker, feiing og tilsyn i boliger. Det drives i 
tillegg et omfattende opplæring og informasjonsarbeid i lokalsamfunnet for at 
virksomheter og innbyggere skal bli bedre til å forebygge brann og håndtere en 
eventuell brannsituasjon. 
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Status og utfordringer 
Primæroppgaven endres fra å ha hovedvekt på bygningsbranner til innsats ved 
andre ulykker og hendelser. En god lokal tilgjengelighet medfører flere 
bistandsoppgaver til andre redningsetater og kommunale helsetjenester. 
 
Befolkningsvekst og utbygging av E6 og jernbane med mange tunneler vil stille 
økte krav til brann- og ulykkesberedskapen.  
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjennomført tilsyn av 
brannvesenet i Eidsvoll og Hurdal. Det er gitt avvik på vaktberedskapen for 
tettstedet Råholt og på fordeling av ressursene mellom beredskap og 
forebyggende arbeid. 
 
Den framtidige organiseringen av brannvesenet er under utredning. Dette 
arbeidet samordnes gjennom ØRU og skal fullføres i 2012. Avvikene fra tilsynet 
skal lukkes innen 2012 og dokumentasjon av brannvernet revideres. Det skal 
være fokus på sikkerheten til brannmannskaper og feiervesenet gjennom gode 
rutiner og prosedyrer. 
 
Virksomheten har i flere år prioritert kompetansebyggende tiltak til alle 
medarbeidere. Dette arbeidet videreføres og videreutvikles for å løse nye 
utfordringer innen virksomheten. Vi har hatt en god rekruttering til 
deltidsstyrken ved begge brannstasjoner. 
 
 
Beredskap 
 

• Avvik vedrørende vaktberedskapen for tettstedet Råholt lukkes 
• Avvik vedrørende tilstrekkelig ressurser til ledelse av 

beredskapsavdelingen lukkes 
• Nytt digitalt nødnett skal tas i bruk 
• Plan for kompetanse og opplæring gjennomføres  

 
Forebyggende brannvern 
 

• Alle brannforebyggende oppgaver skal gjennomføres i overensstemmelse 
med brannlovgivningen og forskrifter 

• Innsatsen økes mot boliger med særlig fokus på barn og eldre 
 
 
Resultatmål Brann og redning 
Resultatmål Status Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015

Antall branntilløp i særskilte brannobjekter 8 6 6 6 6
Antall boligbranner pr. år 21 18 16 15 15
Antall pipebranner pr. år 23 18 16 15 15
Antall personer som deltar på 
brannforebyggende tiltak 800 800 800 800 800
Antall innsatsplaner 5 15 15 20 25
Lukke avvik fra DSB 1 åpent 1
Arbeidsnærvær i virksomheten 97,0 % 97,0 % 97,0 % 97,0 % 97,0 %
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Driftsbudsjett Brann og redning 
 
DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brukerbetalinger -65 -65 -65 -65 -65
Andre salgs- og leieinntekter -2 884 -2 601 -2 934 -2 934 -2 934 -2 934
Overføringer med krav til motytelser -818 -736 -681 -681 -681 -681
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter -3 703 -3 402 -3 680 -3 680 -3 680 -3 680

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 8 243 7 847 7 783 7 783 7 783 7 783
Sosiale utgifter 2 013 1 625 1 872 1 872 1 872 1 872
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 1 189 1 378 1 331 1 311 1 311 1 311
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 1 070 1 157 1 398 1 398 1 398 1 398
Overføringer 115 60 60 60 60 60
Avskrivninger 265 279 166 166 166 166
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter 12 896 12 346 12 610 12 590 12 590 12 590

Brutto driftsresultat 9 193 8 944 8 930 8 910 8 910 8 910

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 8
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter 8

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 8

Motpost avskrivninger -265

Netto driftsresultat 8 936 8 944 8 930 8 910 8 910 8 910

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond -5
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger -5

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 8 931 8 944 8 930 8 910 8 910 8 910  
 
 
Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1.000) 2012 2013 2014 2015
E1008 Lønnsjusteringer 659 659 659 659
E1029 Brann og redning - endr. øk.plan/økte 

gebyrinntekter -242 -242 -242 -242
T1025 65 Nødnett/110-sentral økning 226 206 206 206
T1112 65 Innsparinger Brann- og redning -100 -100 -100 -100
T1116 Konsekvensjusteringer 110 110 110 110
V1003 Ramme øk.plan 11-14 8 278 8 278 8 278 8 278
65 Brann og redning 8 930 8 910 8 910 8 910  
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9 Organisasjon og medarbeidere 

9.1 Kommuneplanens hovedmål og delmål 
 

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

 
Delmål og strategier 
 
Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er åpen og tydelig i sin dialog 
med innbyggerne og omverdenen 
 
Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er samfunnsaktiv og 
utviklingsorientert 
 
Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er fleksibel og som utnytter 
ressursene optimalt 
 
Eidsvoll kommune skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver med myndiggjorte 
medarbeider 
 
 

9.2 Folkevalgte organer og politisk ledelse 
Kommunestyret er kommunens øverste styringsorgan.  Kommunestyret vedtok i 
sitt møte 21.06.11 ny politisk styringsstruktur. De politiske styringsorganene 
består av kommunestyret, formannskapet og to faste utvalg i tillegg til det 
partsammensatte administrasjonsutvalget. Utvalgene oppvekst og levekår og 
Utvalg for samfunn, plan og miljø skal fortrinnsvis bestå av kommunestyrets 
medlemmer/varamedlemmer eller listekandidater, og gjennomgående 
representasjon skal tilstrebes. Oppgaver og ansvar for det enkelte utvalg er 
beskrevet i vedtatte reglement for politiske organer. Folkevalgtopplæring 
planlegges gjennomføres tidlig i 2012. 
 
Administrasjonen vil ha stort fokus på å tilrettelegge for de folkevalgte organer 
med opplæring i lovverk og rammebetingelser for øvrig, herunder nye 
arbeidsformer i ny politisk styringsstruktur. 
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Driftsbudsjett Folkevalgte organer og politisk ledelse 
 
På dette ansvar er godtgjørelser folkevalgte, driftsutgifter for ordfører og 
varaordfører, samt utgifter til revisjon, kontrollutvalg og kontingent til KS. 
DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter -1 -1 -1 -1 -1 -1
Overføringer med krav til motytelser -2
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter -3 -1 -1 -1 -1 -1

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 2.588 2.989 3.284 3.546 3.284 3.546
Sosiale utgifter 689 677 761 798 761 798
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 473 1.051 1.237 1.767 1.172 1.767
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 1.922 1.899 2.020 2.045 2.020 2.045
Overføringer 726 862 822 822 822 822
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter 6.398 7.478 8.124 8.978 8.059 8.978

Brutto driftsresultat 6.395 7.477 8.123 8.977 8.058 8.977

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 6.395 7.477 8.123 8.977 8.058 8.977

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond -4
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger -4

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 6.391 7.477 8.123 8.977 8.058 8.977  
 
Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1.000) 2012 2013 2014 2015
E1008 Lønnsjusteringer 184 184 184 184
E1009 Endringer rådmannen 65
E1027 Endringer Stab/støtte -50 -50 -50 -50
E1052 Overføring mellom virksomheter 723 723 723 723
T1037 10 Digitalt Vindu Politiker 108 108 108 108
T1052 10 Kontrollutvalg/ØRRD økning 149 149 -71 -71
T1061 10 Økning KS-kontingent 36 36 36 36
T1115 10 Økning varaordfører 20%/økt godtgj. 

utvalgsledere 282 282 282 282
V1003 Ramme øk.plan 11-14 6 411 7 330 6 632 7 551
T1130 KSAK 93/11 Nytt hovedutvalg 214 214 214 214
10 Politisk ledelse 8 123 8 977 8 058 8 977  
Kommunestyret vedtok å øke rammen med kr 214.000 per år til nytt utvalg. 



Handlingsplan 2012-2015 – Budsjett 2012 
Kommunestyrets vedtak – sak 93/11 

101 

9.3 Administrativ ledelse, stabs og støttefunksjoner 
 
Rådmannen er kommunens administrative leder.  Rådmannens stab er organisert 
med fire stabsavdelinger, fellestjeneste, kommuneoverlege og Innbyggersentret. 
Hovedoppgavene for stabsavdelingene er utredning, saksbehandling for politiske 
organer, samt veiledning og bistand til virksomhetene i utviklingsarbeid samt 
ivareta interne og eksterne driftsoppgaver.  
 
Kommunalsjefene utgjør sammen med rådmannen kommunens administrative 
ledelse. Helhetlig ledelse og gode stabs- og støttefunksjoner står sentralt i 
utviklingen av en effektiv kommuneorganisasjon.  Det er viktig med gode 
støtteprosesser for å bidra til god tjenesteyting i virksomhetene. 
 
 
Tjeneste  Stillinger   Årsverk  Ansatte 

Rådmann 1 1 1 

Kommuneoverlege 1            1 1 

Samfunnsutvikling og miljø 4 4 4 

Tjenesteutvikling og forvaltning 5 5 5 

Organisasjon og personal 6 6 6 

Økonomi 21          20,2         22 

Fellestjenesten 7 7 7 

Overtallige i Ressursbanken 2 2 2 

Frikjøpte tillitsvalgte og 
hovedverneombud 

6 2,8 6 

 
 
Måling av kvalitet gjennom bruker- og innbyggerundersøkelser. 
Brukertilfredshet er et mål for brukernes subjektive opplevelse av kvalitet i 
tjenesten. Brukerundersøkelser brukes systematisk for å utvikle riktig nivå og 
kvalitet i tjenestene og gir også mulighet til å sammenlikne egne resultater med 
andre kommuner. Ved bruk av det nettbaserte verktøyet 
www.bedrekommune.no skal det gjennomføres brukerundersøkelser i alle 
virksomheter annet hvert år.  
 
Evaluering av Eidsvollmodellen 
Eidsvollmodellen ble vedtatt som kommunens administrative hovedstruktur i 
kommunestyrets møte den 10.11.09.  Modellen ble iverksatt 01.09.10. Alle 
virksomhetene har i løpet av 2010 og i 2011 foretatt en gjennomgang av sin 
organisering i tråd med de krav som er satt i kommunestyrets vedtak.   
Kommunestyret har vedtatt at Eidsvollmodellen skal evalueres i 2012. Det er lagt 
opp til at evalueringen gjennomføres av ekstern konsulent. 
 
Arbeidsnærvær 
Hovedutfordringer innen nærværsarbeidet er å forebygge og redusere 
sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting 
og frafall fra arbeidslivet. 
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I forbindelse med nærværsarbeidet har Eidsvoll kommune siden 2002 hatt 
samarbeidsavtale med NAV om et mer inkluderende arbeidsliv. Ny 
samarbeidsavtale er inngått for perioden fram til 31.12.13. Det vil bli utarbeidet 
aktivitetsmål til alle de tre delmålene i samarbeidsavtalen for 2012. 
 
Målet for arbeidsnærvær i 2011 var 90,9% for kommunen totalt. Dette er pr 
oktober 2011 nådd (91,2 %). Måltall for nærvær for årene 2012-2015 
framkommer i tabell nedenfor. 
 
Tett samarbeid med NAVs arbeidslivssenter og HMS-senteret videreføres. Tiltak 
og virkemidler fra NAV benyttes for de tilfellene det er aktuelt. 
 
Sammen om en bedre kommune – forsøk med alternativ 
turnus/redusere uønsket deltid 
Turnus, bruk av deltidsstillinger og arbeidsnærvær/sykefravær, er utfordringer 
med stor grad av indre sammenheng. Høyt sykefravær og årsaker til dette, 
bruken av småstillinger i turnus samt uønsket deltid generelt er og har vært et 
vedvarende tema. 
 
Alternative turnusordninger vurderes å være et tiltak i denne sammenheng. Det 
er i 2011 etablert prosjektgrupper ved Vilberg helsetun 4. avd. og Mattisholtet 
118. Ved disse to enhetene prøver de ansatte ut ulike turnusordninger i praktisk 
hverdag gjennom en prosjektperiode på halvannet år i 2011-2013.  
 
Effektmål for prosjektet er økt trivsel, redusert sykefravær og reduksjon i antall 
deltidsstillinger. I tillegg skal tjenesten ha samme kvalitet og omfang overfor 
brukerne. Det gjennomføres nullpunktmålinger i 2011 som utgangspunkt for å 
kunne måle prosjektets grad av måloppnåelse videre. 
 
Prosjektet er for 2012 valgt ut til å delta i utviklingsprogrammet ”Sammen om en 
bedre kommune” i regi av Kommunal- og regionaldepartementer. Gjennom 
deltakelse i nettverk med andre kommuner, vil kommunen i løpet av 
prosjektperioden både bidra til og dra nytte av kunnskapsutvikling og 
kunnskapsdeling innenfor sentrale tema som sykefravær og uønsket deltid. 
 
Kompetanseutvikling og rekruttering 
Hovedutfordringer innen området er kommunens evne til utvikling og nyskaping 
samt tilgang til- og forvaltning av egen arbeidskraft.  
 
Det ble i 2011 utarbeidet et kompetansestyringsverktøy for best mulig å kunne 
håndtere strategisk kompetanseutvikling i kommunen. Dette omfatter blant 
annet kartlegging, vurdering og analyse av fremtidig kompetansebehov i hver 
enkelt virksomhet. Dette analysearbeidet ble påbegynt i 2011 og ferdigstilles i 
2012. Behovsanalysen søker å konkretisere kompetansebehovet – opp mot hva 
som kan mobiliseres blant dagens arbeidskraft, hva kan utvikles og endelig – hva 
må rekrutteres.  

 
Arbeidet med å utarbeide en plan for strategisk kompetanseutvikling fortsetter i 
2012.  
 
Lederutvikling 
Hovedutfordringer for 2012-2015 er å videreutvikle helhetlig ledelse, styring og 
oppfølging i kommunen basert på de føringer som gjelder.   
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Omorganiseringen representerer utfordringer og muligheter som stiller høye krav 
til kommunens administrative lederskap, og ledelsesutviklingen er et av 
hovedtiltakene for å bygge opp rundt dette. Program for lederutvikling 
planlegges gjennomført i perioden 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2014, med totalt 
8-10 samlinger for et antall på ca 70 ledere.  
 
Målet med en helhetlig lederutvikling er både å utvikle lederne som et lederteam, 
samt å utvikle den enkelte leders forhold til de ulike sidene ved lederrollen med 
fokus på de temaene lederutviklingen omfatter.  
 
Livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk 
Hovedutfordringen innen seniorpolitikk er å få seniorene til å stå lenger i jobb. 
Den demografiske utviklingen i befolkningen totalt med færre i arbeidsstyrken og 
dermed  færre til å forsørge flere, gir mange utfordringer knyttet til å sikre 
tilstrekkelig arbeidskraft. Det vil bli økt konkurranse om arbeidskraften i landets 
største vekstregion samtidig som kraftig befolkningsøkning i vår kommune vil 
øke etterspørselen etter kommunale tjenester.  
 
Det vil være avgjørende å skape en god arbeidsgiverpolitikk som kan sikre faglig 
og personlig utvikling for arbeidstakeren gjennom hele yrkeskarrieren, og ikke se 
seniorpolitikk isolert fra dette.  
 
Kommunens seniorpolitikk evalueres i 2011. Funn fra evalueringen vil benyttes i 
arbeidet med å videreutvikle seniorpolitikken/utvikle en livsfaseorientert 
arbeidsgiverpolitikk i 2012. Ved siden av å få seniorene til å stå lengre i arbeid, 
vil det være en utfordring å rekruttere tilstrekkelig ny kompetanse.  For å få 
dette til må det satses på virkemidler utover konkurransedyktig lønn. 
 
Pr 1.1.2011 var andelen som tar ut hel eller delvis AFP blant KLPs medlemmer i 
fellesordningen i Eidsvoll, henholdsvis 33 % og 54 % for aldersgruppen 62-64 og 
65-66. Gjennomsnittet for fellesordningen i KLP er for førstnevnte gruppe 30 %, 
så vi ligger noe over snitt der. Det er positivt at andelen innenfor begge 
aldersgruppene har vært synkende de siste årene, med unntak av en svak 
økning i aldergruppen 62-64 på 0,6 % fra 2009 til 2010.  
 
Medarbeidertilfredshet 
Flere forhold knyttet til medarbeidertilfredshet har betydning for den enkeltes 
rolle i å utvikle og effektivisere kommunens tjenester. Det er en utfordring å 
framskaffe kunnskap om disse forholdene for å best mulig kunne videreutvikle 
gode arbeidsforhold og gode kommunale tjenester.  
 
Kartlegging av medarbeidertilfredshet i 2011 følges opp i 2012 med 
tiltaksprosesser. Det legges opp til at hver enkelt enhet skal utarbeide 
handlingsplan og gjennomføre tiltak basert på resultatene fra undersøkelsen 
og/eller utvalgte satsningsområder. Gjennomføringen av undersøkelsen og 
prosess evalueres i løpet av 2012. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres på 
nytt i 2013 og 2015. 
 
Lærlinger 
Lærlingeordningen er en viktig bærebjelke i undervisningssystemet i den 
videregående skolen og en viktig arena for rekruttering av nye arbeidstakere til 
kommunen. En samarbeider tett med opplæringskontoret i Akershus 
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fylkeskommune og Opplæringsringen i offentlig sektor på Romerike når det 
gjelder inntak av lærlinger og administrering av lærlingeordningen. Lærlingene 
ansettes i kommunen etter utlysning for en toårsperiode med de samme 
rettigheter og plikter som vanlige arbeidstakere, men i tillegg har de rett til 
opplæring. 
 
Avlønning av lærlingene skjer i henhold til gjeldende hovedtariffavtale etter et 
fastsatt system med 30 % av fagarbeiderlønn første halvår, økende til 40% og 
50 % i henholdsvis 2. halvår og 3. halvår og endelig 80% i siste halvår. 
Kommunen mottar tilskudd for hver lærling på kr 4 400 pr mnd i læreperioden 
fra Fylkeskommunen. Øvrige kostnader bevilges over kommunens budsjett. 
 
Antall lærlinger i 2009 var 10, i 2010 11 og i 2011 har vi 15.  Økningen 
inneværende år skyldes at det ved kommunestyrets behandling av regnskapet 
for 2010 ble avsatt kr. 400.000 ekstra til inntak av lærlinger. Det er lagt opp til å 
videreføre denne  satsningen i planperioden. Akershus fylkeskommunes normtall 
for inntak av lærlinger er 1 lærling pr. 1000 innbygger. I forhold til dette 
normtallet skulle Eidsvoll kommune hatt 21 lærlinger. 
 
Vi har tradisjon for å ta inn lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, 
helsearbeiderfaget og aktivitørfaget. Vi har også mer sporadisk hatt lærlinger i 
IKT-faget, institusjonskokkefaget og feierfaget.  
 
Digitalisering av kommunens arkiver for å legge til rette for elektronisk 
saksbehandling 
Det oppbevares store mengder med papirarkiv i rådhuset, både i et stort 
kjellerarkiv og i diverse rom ellers i huset. På grunn av plassmangel i 
kjellerarkivet er det plassert arkivmateriell også i andre rom som ikke 
tilfredsstiller de krav arkivloven setter til slik oppbevaring.  
 
Det er tegnet avtale med statsarkivet for avlevering av materiell dit (ikke 
byggesaksarkivet), men før avlevering kan skje, må materiell gjennomgås og 
ordnes. Vi har arkivmateriell fra Feiring og Eidsvoll kommuner fra ca. 1820-1830 
og frem til i dag. Materiell fra de siste 25 år skal oppbevares i kommunen. 
Arbeidet med ordning av de eldste arkivene er påbegynt ved at Fellestjenesten 
har hatt en midlertidig tilsatt fra mai til november som har arbeidet på heltid 
med dette. Arbeidet har vist seg svært tidkrevende, og status er at arkivene fra 
tidligere Feiring kommune er ordnet og kan avleveres. Dette er en liten andel av 
arkivene, da Feiring kommune opphørte som egen kommune i 1964. Arbeidet 
kan ikke fullføres uten å tilføre ekstra kapasitet. 
 
Byggesaksarkivet skal digitaliseres innen 2013. Dette vil både frigjøre arealer, 
gjøre arkivet søkbart og lett tilgjengelig for saksbehandlere og publikum. I tillegg 
hindrer man slitasje på- og tap av papirdokumenter. Det ble avsatt midler til 
dette i budsjettet for 2011, men det har ikke vært mulig å komme i gang med 
arbeidet i år.  Digitalisering av dette arkivet er svært tids- og 
kompetansekrevende, og må gjennomføres ved ekstern bistand. 
 
Det er derfor foreslått to midlertidige stillinger - 1,8 årsverk - i 2012 som er 
knyttet til opprydding i og avlevering av gamle papirarkiv, og dels frikjøp av 
fellestjenestens arkivleder slik at hun kan ivareta prosjektledelsen av 
digitaliseringen av byggesaksarkivet (E1050).  
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Informasjonssikkerhet 
Informasjonssikkerhet handler om å håndtere mulige risikoer relatert til 
virksomhetens informasjonsverdier og behandling av personopplysninger, 
herunder hva som er akseptabel risiko for virksomheten vi driver. 
Informasjonssikkerhet omfatter både IKT-sikkerhet og fysisk sikkerhet. 
 
Eidsvoll kommune har etter søknad til Datatilsynet fått godkjent opprettet 
funksjon som personverneombud. Personverneombudet har spesiell kunnskap 
om personopplysningsloven og kan - foruten på ha generelt ansvar for 
informasjonssikkerheten – svare på spørsmål og holde oversikt over all 
behandling av personopplysninger. Ved å ha egen funksjon som 
personverneombud, slipper kommunen meldeplikten til Datatilsynet. 
 
Kommunen har utfordringer på flere områder når det gjelder IKT sikkerhet, og vil 
ha stort fokus på dette arbeidet fremover, bl.a. ved utarbeidelse og vedlikehold 
av instruksverk og rutiner og deltakelse i et felles IKT-sikkerhetsutvalg innen 
ØRU. 
 
Internkontroll og kvalitetsstyring 
Eidsvoll kommune skal ha et godt omdømme i befolkningen, hos 
samarbeidspartnere og i omgivelsene ellers. Dette krever en høy etisk standard 
hos den enkelte ansatte og en organisasjonskultur med fokus på åpenhet og 
etterrettelighet i forvaltningen. Gode internkontrollsystemer og systematisk 
arbeid med kvalitetsarbeid skal bidra til å forbedre tjenestene gjennom 
egenkontroll. I 2010 inngikk Eidsvoll kommune et forpliktende samarbeid med 
Ullensaker og Gjerdrum om utvikling av et helhetlig system for kvalitetsstyring. 
Kvalitetssystemet skal være et aktivt ledelses- og styringsverktøy som skal sikre 
gode og effektive tjenester til brukerne gjennom felles arbeidsprosesser. 
Arbeidet med å implementere systemet er igangsatt og skal fullføres i forhold til 
alle virksomheter i løpet av 2012. 
 
Resultatmål 
Resultatmål Status Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015
Andel digitalisert byggesaksarkiv 0 50 % 100 %

Maksimal gjennomsnittlig restanse på postføring 2 dgr 2 dgr 2 dgr 2 dgr 2 dgr
Totalscore medarbeidertilfredshet Eidsvoll 
kommune (skala 1-6) (landssnitt 2010=4,2) Kartlegges 4,2 4,5
Arbeidsnærvær totalt i kommunen 91,20 % 91,40 % 92 % 92,50 % 93 %
Andel tilsatte som tar ut AFP i KLPs fellesordning 
(62-64 år) 
(sykepleiere og undervisningspersonell inngår 
ikke) 33,3 % 32 % 30 % 30 % 30 %
Gjennomsnitt lig pensjoneringsalder (hel AFP og 
alderspensjon samlet) 64,9 65,0 65,5 66,0 66,5  
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Driftsbudsjett Administrativ ledelse, stab og støttefunksjoner 
 
DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brukerbetalinger -300
Andre salgs- og leieinntekter -1 -976 -1.081 -1.081 -1.081 -1.081
Overføringer med krav til motytelser -22 -4.001 -188 -188 -188 -188
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer -90 -6.400
Andre overføringer -285 -285 -285 -285 -285
Inntekts- og formuesskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter -113 -11.962 -1.553 -1.553 -1.553 -1.553

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 21 25.428 24.743 22.621 22.621 22.163
Sosiale utgifter 2 9.243 8.982 8.389 8.389 8.180
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 517 22.138 10.090 6.989 6.739 6.239
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 759 147.611 21.630 21.510 21.510 21.510
Overføringer 1.137 8.577 543 543 543 543
Avskrivninger 13 667 1.245 1.245 1.245 1.245
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter 2.450 213.663 67.233 61.297 61.047 59.880

Brutto driftsresultat 2.338 201.701 65.680 59.743 59.493 58.327

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån -1
Sum eksterne finansinntekter -1

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån 80
Sum eksterne finansutgifter 80

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 79

Motpost avskrivninger -13

Netto driftsresultat 2.404 201.701 65.680 59.743 59.493 58.327

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond -3.749 -1.023 -775 -399 -399
Bruk av bundne fond -1.051
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger -4.800 -1.023 -775 -399 -399

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 253
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond 6.240
Avsatt til bundne fond 90 57 57 57 57 57
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger 6.583 57 57 57 57 57

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 8.986 196.958 64.714 59.026 59.151 57.984  
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Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1.000) 2012 2013 2014 2015
E1008 Lønnsjusteringer -1 304 -2 487 -2 487 -2 487
E1027 Endringer Stab/støtte -788 -75 50 -616
E1050 17 Digitalisering av byggesaksarkiver 2 699
E1052 Overføring mellom virksomheter -122 660 -122 660 -122 660 -122 660
T1065 17 Ny faktureringsenhet 120 39 39 39
T1066 12 Ny rådgiver økonomiavdelingen 723 723 723 723
T1107 13 Økt antall lærlinger 463 463 463 463
T1110 13 KF-Infoserien 75 75 75 75
T1116 Konsekvensjusteringer 7 997 7 200 7 200 7 200
T1119 11 Ny kommuneadvokat 831 831 831 831
T1122 15 Utredning ny skolestruktur 300
T1123 13 Evaluering Eidsvollmodellen 300
V1003 Ramme øk.plan 11-14 176 349 175 249 175 249 175 249
T1130 KSAK 93/11 Ikke ansette kommuneadvokat, 

T1119 -831 -831 -831 -831
T1130 KSAK 93/11 2014-jubileum 500 500 500
T1130 KSAK 93/11 Skolebruksplan, ikke ekstern bistand 

T1122 -300
T1130 KSAK 93/11 Kjøp juridisk bistand 240
11 Rådmann 64 714 59 026 59 151 57 984  
 
E1052 – Overføring av tjenester fra tildelingsenheten til NAV inkluderer 
flyktningetilskudd fra staten. Dette gjør at endringen kommer frem som et 
positivt tall. 
 
Kommunestyret vedtok å redusere rammen med kr 831.000 per år, en 
tilbakeføring av tiltak T1119 Ny kommuneadvoka,t som finansiering av nye tiltak. 
 
Kommunestyret vedtok å øke rammen med kr 500.000 i årene 2012-2014 til 
2014-jubileum. 
 
Kommunestyret vedtok å redusere rammen med kr 300.000 i 2012, en 
tilbakeføring av tiltak T1122 Utredning ny skolestruktur, som finansiering av nye 
tiltak. 
 
Kommunestyret vedtok å øke rammen med kr 240.000 i 2012 til kjøp av juridisk 
bistand. 
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9.4 Innbyggersenteret 
 
Avdeling Stillinger Årsverk Ansatte 

Leder 1 1 1 

Innbygger- 
torget 

4 4 4 

Tildelings- 
enheten 

11,5 11,5 12 

 
 
Innbyggersenteret består av Innbyggertorget og Tildelingsenheten.   
 
Innbyggertorget  
Innbyggertorget ivaretar publikumshenvendelser på telefon og i skranke. 
Avdelingen har også ansvar for kommunens nettsider, utleie av kommunale 
lokaler, billettsalg til kulturarrangementer, utlån av krykker, parkeringstillatelser, 
ledsagerbevis, turistinformasjon og regelstyrt saksbehandling.  
 
Tildelingsenheten  
Tildelingsenheten er kommunens koordinerende enhet for tildeling av helse-, 
pleie- og omsorgstjenester.  
 
Enheten fatter vedtak om tildeling av følgende tjenester: 
 

• hjemmesykepleie 
• praktisk bistand 
• plass på dagavdeling 
• plass i sykehjem og bemannede omsorgsboliger 
• boliger for vanskeligstilte, og omsorgsboliger 
• omsorgslønn, trygghetsalarm og matombringing  
• støttekontakt 
• individuell plan (utpeker virksomhet som får ansvar for utarbeidelse av 

plan, og for å utpeke koordinator) 
• Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

 
Tildelingsenheten har i tillegg ansvar for:  

• vederlagsberegning for opphold i institusjon 
• saksbehandling av søknader om skjenkebevilling og kunnskap/ 

etablererprøver 
• administrering av Husbankens låne- og tilskuddsordninger 
• bostøtte 
• tildeling av boliger til vanskeligstilte 
• Gruppebehandling 
• Miljøterapeutiske grupper 

 
Overformynderiet er administrativt tilknyttet tildelingsenheten, men ventes 
overført til staten fra 2013 
 
I forbindelse med evaluering av partnerskapsavtalen med NAV vil oppgavene 
innen økonomisk rådgivning, disponeringsavtaler og flyktningetjenesten bli 
samordnet med kommunal del av NAV fra 1.1.12. Disse tjenestene omtales 
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derfor under NAV. Dette innebærer overføring av 4 stillingshjemler til NAV fra 
1.1.12. 
 
I tråd med forutsetningene ved etablering av Innbyggersenteret, vil vedtak 
knyttet til Brukerstyrt personlig assistent (BPA), og tildeling av helse og 
omsorgstjenester fra Helsehuset og fra Bolig og fritid med bistand, overføres til 
tildelingsenheten fra 2012. Det overføres 1,5 årsverk fra de berørte 
virksomheter. 
 
Status og utfordringer 
 
Innbyggertorget 
Kommunens internettside skal gi informasjon om kommunen og om kommunens 
tjenestetilbud. Det er behov for å forbedre informasjonen om kommunen og 
gjøre informasjon lett tilgjengelig. Kommunene på Øvre Romerike skal i løpet av 
2011 over på ny portalløsning. Det er et mål å legge til rette for flere 
elektroniske tjenester på nett etter at ny portalløsning er etablert.  
 
Helsenett er et landsdekkende kommunikasjonsnett som knytter sykehus og 
andre helseaktører sammen i et sikret elektronisk nettverk. Formålet er å øke 
kvaliteten og effektiviteten innen helse og sosialsektoren. 
 
Kommunene på Øvre Romerike har gjennomført et forprosjekt og foreslår at 
hovedprosjektet skal gjennomføres i perioden nov 2011 - des 2012. I løpet av 
denne tiden skal alle avdelinger i de kommunale helsetjenestene kunne 
samhandle elektronisk om felles brukere og opp imot eksterne (ikke kommunale) 
samarbeidspartnere. Videre skal det utarbeides nye rutiner som må være godt 
kjent i avdelingen. Herunder gode prosedyrer som ivaretar Norm for 
Informasjonssikkerhet og IKT-sikkerhet i kommunene. Disse skal overta ”gamle” 
rutiner med brev, telefon, henvendelser og faks. 
 
Innføring av helsenett gir store utfordringer i forhold kompetanseheving, som vil 
berøre svært mange ansatte som i dag er brukere av de forskjellige fagsystemer. 
 
Tildelingsenheten 
Arbeidet med gjennomgang av tildelingspraksis, vil fortsette i 2012, både med 
tanke på omfang og kvalitet. Samhandlingsreformen trer i kraft 1.1.2012. Dette 
gir kommunen nye store utfordringer. Videre viser produktivitetsanalysen at 
kommunen har potensiale for økt produktivitet innen pleie og omsorg 
sammenlignet med andre kommuner.  Det vil derfor være en prioritert oppgave å 
ha en tildelingspraksis som sikrer at tjenestemottakere med omfattende 
hjelpebehov skal få riktige tjenester og utnytte kommunens ressurser på en 
effektiv måte. Koordinerende enhet skal sikre en sammenhengende 
tjenestekjede. 
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Forebyggende tiltak ovenfor de friske eldre som i dag ikke har behov for helse-, 
pleie- og omsorgstjenester blir et viktig satsningsområde. 
 

• Tildelingsenheten vil etablere seniorveiledning fra 2012  
• I tillegg vil rådgiverne ved førstegangs vurderingsbesøk tilby en 

risikovurdering av bolig-/boforhold  
 
Resultatmål Innbyggersenteret 
Resultatmål Status Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015
Antall særlig vanskeligstilte på boligmarkedet eier 
egen bolig 5 % 15 % 20 % 25 % 25 %
Antall nettbaserte brukertjenester 3 5 7 10 15
Arbeidsnærvær i virksomheten 93,4 % 94,0 % 94,0 % 94,0 % 94,0 %
Antall områder med regelstyrt saksbehandling/ 
brukerveiledning 8 12 17 20 20  
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Driftsbudsjett Innbyggersenteret 
 
DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brukerbetalinger -23
Andre salgs- og leieinntekter -5 -220 -220 -220 -220 -220
Overføringer med krav til motytelser -102 -94 -94 -94 -94 -94
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer -8.227 -8.537 -700 -700 -700 -700
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter -8.334 -8.873 -1.014 -1.014 -1.014 -1.014

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 4.292 11.777 7.285 7.260 7.260 7.260
Sosiale utgifter 318 2.173 2.526 2.523 2.523 2.523
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 461 1.039 554 554 554 554
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 404 375 150 150 150 150
Overføringer 218 751 700 700 700 700
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter 5.693 16.115 11.216 11.187 11.187 11.187

Brutto driftsresultat -2.641 7.242 10.202 10.174 10.174 10.174

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat -2.641 7.242 10.202 10.174 10.174 10.174

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -2.641 7.242 10.202 10.174 10.174 10.174  
 
 
Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1.000) 2012 2013 2014 2015
E1008 Lønnsjusteringer -934 -934 -934 -934
E1027 Endringer Stab/støtte -98 -127 -127 -127
E1052 Overføring mellom virksomheter 4 034 4 034 4 034 4 034
T1116 Konsekvensjusteringer 275 275 275 275
T1120 18 Ny kommunikasjonsrådgiver 693 693 693 693
V1003 Ramme øk.plan 11-14 6 925 6 925 6 925 6 925
T1130 KSAK 93/11 Ikke ansette 

kommunikasjonsrådgiver T1120 -693 -693 -693 -693
18 Innbyggersenteret 10 202 10 174 10 174 10 174  
 
E1052 – Overføring av tjenester fra tildelingsenheten til NAV inkluderer 
flyktningtilskudd fra staten. Dette gjør at endringen kommer frem som et positivt 
tall. 
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Kommunestyret vedtok å redusere rammen med kr 693.000 per år, en 
tilbakeføring av tiltak T1120 Ny kommunikasjonsrådgiver, som finansiering av 
nye tiltak. 
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9.5 Eiendomsforvaltningen 
Om virksomheten 
 
Avdeling Stillinger Årsverk Ansatte 
Virksomhetsleder 1 1 1 
Brannvern 1 0,5 0 
Energi 1 0,5 0 
Drift og vedlikehold 25,4 25,4 23 
Flaggheisere (9)  (9) 
Renhold 58 58 58 
Prosjektavdelingen 2 2 1 
 
Eiendomsforvaltningen omfatter følgende tjenester 

- Drift og vedlikehold av kommunens eiendomsmasse med utearealer 
o Vaktmestertjenester 
o Renholdstjenester 
o Vedlikeholdstjenester 
o Flaggheising offentlige bygg 
o Tilstandsvurdering ved inn/utflyttninger 

- Prosjektering av Nybygg inkl Byggherre funksjonen 
- Overordnet brannvern 
- Energioppfølging 
- Kjøp og salg av eiendommer (tomter og bygninger) 

 
Omorganisering av virksomheten er i gang. 
 
Status og utfordringer 
Tilstandsanalysen av de kommunale byggene viser at kommunen har store 
utfordringer i å ta vare på verdiene som er investert i eiendomsmassen (se 
kapittel 3.4.). Tilstandsanalysen blir behandlet i en egen sak i kommunestyret og 
vedtak der legges til grunn for prioriteringen av vedlikeholdet. Det er avsatt 8 
mill til ekstraordinært vedlikehold i 2012. Beløpet er redusert til 6 mill årlig fra 
2013. 
 
Salg av eiendommer vil være en prioritert oppgave i planperioden. 
 
Resultatmål Eiendomsforvaltningen 
Resultatmål Status Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015
Arbeidsnærvær virksomheten unntatt renhold 92 % 92 % 92 % 92 %
Arbeidsnærvær renhold 89 % 90 % 90,50 % 91 %

Antall rusavhengige og psykisk syke som deltar 
på arbeidstrening for meningsfull hverdag

0 2 stk 2 stk 2 stk 2 stk

Antall "dugnadsoppdrag" gjennomført av lag og 
foreninger.

0 2 stk 3 stk 4 stk 5 stk

Salg av eiendomer ihht investeringsplan 0 10 mill 15 mill 10 mill
Andel kommunale boliger som til enhver tid er 
utleid

0 93 % 93 % 93 % 93 %

Redusere vedlikeholdsetterslepet med 10% pr år 0 10 % 10 % 10 % 10 %
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Driftsbudsjett Eiendomsforvaltningen 
 
DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter -24.225 -24.825 -25.857 -26.289 -26.289
Overføringer med krav til motytelser -901 -901 -901 -901
Rammetilskudd fra staten
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter -24.225 -25.726 -26.758 -27.190 -27.190

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 27.060 29.844 29.844 29.844 29.844
Sosiale utgifter 7.415 10.206 10.206 10.206 10.206
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 15 45.445 55.033 53.933 54.683 54.683
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
Overføringer
Avskrivninger 17.849 15.968 15.968 15.968 15.968
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter 15 97.769 111.051 109.951 110.701 110.701

Brutto driftsresultat 15 73.544 85.325 83.193 83.511 83.511

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 15 73.544 85.325 83.193 83.511 83.511

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 15 73.544 85.325 83.193 83.511 83.511  
 
 
Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1.000) 2012 2013 2014 2015
E1008 Lønnsjusteringer 5 006 5 006 5 006 5 006
E1009 Endringer rådmannen -318 -636 -636 -636
T1063 Stensby barnehage 563 563 563 563
T1067 67 Etterslep vedlikehold 8 000 6 000 6 000 6 000
T1116 Konsekvensjusteringer -279 -279 -279 -279
V1003 Ramme øk.plan 11-14 72 352 72 220 72 220 72 220
T1130 KSAK 93/11 FDV omsorgsboliger Fering 750 1 500 1 500
T1130 KSAK 93/11 Husleie Feiring -432 -864 -864
67 Eiendomsforvaltning 85 325 83 193 83 511 83 511  
 
Kommunestyret vedtok å øke rammen med kr 750.000 i 2013 og kr 1.500.000 
de påfølgende år til FDV-kostnader omsorgsboliger Feiring Aldershjem. 
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Kommunestyret vedtok å redusere rammen med kr 432.000 i 2012 og 864.000 
de påfølgende år med husleie omsorgsboliger Feiring Aldershjem som 
finansiering av nye tiltak. 
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10 Investeringsprogrammet i planperioden 
Rev Budsj Budsjett Ø-plan Ø-plan Ø-plan

Prosjekt 2011 2012 2013 2014 2015 Sum

1 Egenkapitalinnskudd KLP 1.782 1.850 1.850 1.850 1.850 7.400

2 HC-inngang Ås skole 1.000 750 750
Rehabilitering Bønsmoen skole 6.500 0

3 Utstyr og inventar Bønsmoen skole 1.500 1.000 1.000
4 Inventar Bønsmoen ressurssenter 300 300
5 Ny barneskole Langset 10.000 20.000 70.500 42.000 132.500
5 Utstyr og inventar Langset skole 6.000 6.000

Paviljong Dal skole (grunnarbeider) 0
6 Ombygging og støydempende tiltak RUSK 0 4.000 4.000
7 Økt skolekapasitet sørbygda 2.000 68.000 60.000 130.000
8 Utbygging og rehab Vilberg U Skole 500 2.000 7.500 40.000 50.000
9 Utvidelse Bønsmoen barnehage 5.000 20.000 25.000

10 Ny barnehage Hasler 2.000 23.000 25.000 50.000
11 Kjøp av Stensby barnehage 7.000 7.000
11 Oppgradering Stensby barnehage 1.300 1.300
12 Vognskjul Råholtbråtan barnehage 200 200

Digitale tavler i skolen 1.003 0

Rehabilitering Myrer vest 950 0
13 Bygging rus psykiatriboliger 60.000 60.000

Bønsmoen helsestasjon 13.700 0
14 Inventar Bønsmoen helsestasjon 300 300
15 Utstyr pleie og omsorg samhandlingsreformen 2.700 2.700

Nye demensplasser og dagsenter demente 3.000 0
Bemannede omsorgsboliger 0
Personalbase Vilberg bosenter 0
Personalbase Råholt bosenter 0
Ombygging Vilberg Helsetun 0

60 Omsorgsboliger Feiring Aldershjem 0 4.000 11.500 15.500
Minibuss Helsehuset 400 0

16 Flytting av skjermet avd Vilberg Helsetun 500 500
Vilberg Helsetun, kjøkkenutstyr 850 0

Svømmeanlegg Råholt 57.000 0
Bytte av stoler Panorama 1.500 0

17 Bord og stoler kommunestyresalen 400
18 Balkongrekkverk Råholt bosenter 750 750 750 1.500

Bytte av kledning Dal skole 1.600 0
Oppgradering av arkivlokaler Rådhuset 200 0

19 Maskiner/utstyr Eiendomsforvaltningen 500 500 500 500 500 2.000

20 Tilskudd kirker, oppgradering av lydanlegg 100 100
20 Tilskudd Råholt kirke, HC-toalett og rampe 385 130 130
20 Tilskudd Råholt kirke, utvendig HC-rampe 200 200
20 Tilskudd Råholt kirke, lynavleder 350 350
20 Tilskudd Langset kirke, lynavleder 350 350
20 Tilskudd Langset kirkegård, utvidelse 500 500 500
20 Tilskudd Råholt kirkegård, utvidelse 200 500 700
20 Tilskudd utstyr kirkegårdene 150 150 150 150 150 600

21 Trafikksikkerhet 5.460 6.130 4.000 5.900 1.000 17.030
22 Målerskap for veglys 400 400 400 400 400 1.600
23 Oppgradering av veglyset 600 600 600 600 1.800
24 Grunnerverv 100 100 100 100 100 400

Veg Tærudåsen 0
Omlegging vegsystemer Langset 2.000 0
Bidrag Furuseth Slakteri/Utvidelse Aksel Bråtens veg 500 0

25 Utskifting av ferister/kulverter/bruer 300 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Fullføring Hagavegen 1.400 0

26 Kommunale veger 1.000 10.321 16.548 6.816 34.685
27 Vegsystem Myrer 1.000 1.000
28 Gater i Sundet 5.000 5.000
29 Maskiner veg 1.000 3.000 2.500 6.500
30 Skjoldnestangen/strandpromenade 3.000 2.000 2.000
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Rev Budsj Budsjett Ø-plan Ø-plan Ø-plan

Prosjekt 2011 2012 2013 2014 2015 Sum

31 Oppgradering dammer 300 4.000 1.000 1.000 6.000
32 Brann og redningsbil Feiring 800 800
33 Verneutstyr 200 250 200 200 850
34 Utrykningslederbil 600 600
35 Brannbåt 500 500

36 Feiebil 250 240 300 540

37 Omlegging av vannledninger 6.000 6.000 6.000 8.000 8.000 28.000
38 Oppgradering overvåkningsanlegg 600 600 600 600 600 2.400
39 Omlegging kloakkledninger 2.500 2.500 2.500 4.000 4.000 13.000
40 Oppgradering renseanleggene 500 500 500
41 Utskiftning pumpestasjoner 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 4.400

42 Rehabilitiering renseanlegg Bålidalen 44.300 62.730 20.000 82.730
43 Høydebaseng Tærudåsen 3.000 3.000
44 Oppgradering Tisjøen 3.000 3.000
45 Rehabilitering Feiring RA 25.000 25.000
46 Spyle/sugebil 3.500 3.500
47 Mannskapsbil avløp 400 400
48 Vaktbil vannverk 400 400
49 Vaktbil overordnet vakt 250 250

50 Utstyr byggesak og oppmåling 100 100 100 100 100 400

Sum investeringer 172.580 149.190 258.321 243.888 100.166 751.165

51 Avsetning til fond 8.000 6.000 34.400 40.400

Finansiering
52 Overføring fra fylkeskommunen -2.660 -2.030 -2.300 -1.080 -1.080 -6.490
53 Mva inntekter investering -45.000 -8.000 -53.000
54 Salg av eiendom -10.000 -15.000 -10.000 -35.000
55 Spillemidler -5.000 -5.000 -7.000 -12.000
56 Bruk av lån -155.217 -126.310 -233.171 -144.558 -89.236 -593.275
61 Bruk av disposisjonsfond -4.003 4.000 4.000
57 Bruk av ubundne investeringsfond -2.000 -8.000 -6.000 -34.400 -48.400
58 Overføring fra driftsregnskapet -11.700 -7.850 -36.250 -1.850 -1.850 -47.800

Sum -172.580 -149.190 -258.321 -243.888 -100.166 -751.565

59 Startlån
Formidlingslån 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000
Avdrag formidlingslån 4.733 6.000 6.000 6.000 6.000 24.000
Bruk av formidlingslån -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -120.000
Mottatte avdrag på utlån -4.733 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -24.000
Sum 0 0 0 0 0 0  

 
Merknad: På grunn av en formelfeil vdr finansieringen i opprinnelig tabell for 
investeringene i rådmannens grunnlagsdokument, er planlagt låneopptak i 2014 
og 2015 redusert med beløpet tilsvarende pkt 53 ”Mva inntekter til investering”.  
 
 

1 Egenkapitalinnskudd KLP 

 

Videreført med en liten økning fra gjeldende handlingsplan. Kommunen 
plikter å bidra med årlig egenkapitalinnskudd til KLP. Dette innskuddet 
kan ikke lånefinansieres. 
 

2 HC-inngang Ås skole 

 
Tilpasninger ved Ås skole vedtatt i 1. tertial sluttføres. 
 

3 Utstyr og inventar Bønsmoen skole 

 
I prosjekteringen er det ikke lagt inn midler til inventar og utstyr og det 
er behov for ytterligere 2,5 millioner til dette formålet. Midlene kommer 



Handlingsplan 2012-2015 – Budsjett 2012 
Kommunestyrets vedtak – sak 93/11 

119 

i tilegg til de 1,5 millionene foreslått i 2. tertial 2010. 
 

4 Inventar Bønsmoen ressurssenter 

 

Utstyr i forbindelse med planlagt etablering av et ressurssenter for 
elever med særskilte behov. 
 

5 Ny barneskole Langset 

 

Totalrammen for barneskole og flerbrukshall er 155 millioner. Det er 
forutsatt 7 millioner i tippemidler til finansiering av flerbrukshall. 
Kostnader til løst inventar er beregnet til 4,6 millioner. Rådmannen 
tilrår bygging av barneskole for 280 elever. Ny barneskole vil stå ferdig 
høsten 2014. 
. 

6 Ombygging og støydempende tiltak RUSK 

 

Skolen sliter med plassmangel og det er behov for ombygginger, slik at 
man får utnyttet eksisterende arealer/kapasitet fullt ut. En slik 
ombygging må sees i sammenheng med støydempende tiltak. 
 

7 Økt skolekapasitet sørbygda 

 

Befolkningsprognosen viser at det er behov for økt skolekapasitet i 
sørbygda i løpet av planperioden. Det avsettes midler til oppstart av 
prosjektering i 2012 og et grovt anslag på kostnader videre i 
planperioden. 
 

8 Utbygging og rehabilitering Vilberg U Skole 

 

Vilberg Ungdomsskole har behov for rehabilitering og det vil i slutten av 
planperioden være behov for å øke kapasiteten. Det avsettes midler til 
å starte prosjekteringen i 2012. 
 

9 Utvidelse Bønsmoen barnehage 

 

Befolkningsprognosene viser også vekst i antall barn med rett til 
barnehageplass. Kommunestyret har vedtatt å øke andelen kommunale 
barnehager. En utvidelse av Bønsmoen barnehage er i tråd med 
politiske styringssignaler. 
 

10 Ny barnehage Hasler 

 

Planlagt bygging av ny barnehage på Hasler opprettholdes ihht tidligere 
handlingsplan. 
 

11 Stensby barnehage 

 

Det planlegges med kjøp av Stensby barnehage. Det fremmes egen sak 
for kommunestyret vdr kjøpet. I forbindelse med overtakelse av 
Stensby barnehage fra Ahus er det nødvendig med enkelte 
bygningsmessige oppgraderinger og investering i IKT-utstyr. 
 

12 Vognskjul Råholtbråtan barnehage 

 

Det er behov for å bygge et skjul til barnevogner ved Råholtbråtan 
barnehage. Dette henger sammen med økt inntak av barn i 
barnehagen. 
 

13 Bygging rus psykiatriboliger 

 

Det tas sikte på å etablere behandlings- og omsorgsplasser til personer 
med psykiske lidelser og rusproblemer i planperioden. Kommunen 
kjøper i dag slike plasser fra private. 
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14 Inventar Bønsmoen helsestasjon 

 

Ny helsestasjon åpner våren 2012 og det er behov for midler til 
inventar. 
 

15 Utstyr pleie og omsorg samhandlingsreformen 

 

Ved å investere i medisinsk utstyr ved Vilberg Helsetun kan kommunen 
tilby flere behandlinger som tidligere har blitt gjort på sykehus. Dette 
vil være i tråd med Samhandlingsreformen. 
  

16 Flytting av skjermet avd Vilberg Helsetun 

 
Etablering av egen avdeling for demente på Vilberg helsetun. 
 

17 Bord og stoler kommunestyresalen 

 

Slitasjen på bord og stole i kommunestyresalen er stor og det er behov 
for å bytte ut disse. 
 

18 Balkongrekkverk Råholt bosenter 

 

Nåværende rekkverk av tre krever mye vedlikehold, og er i dag 
forfallent. Rekkverket bør byttes ut med nytt vedlikeholdsfritt rekkverk. 
Prosjektet hadde oppstart i 2011. 
 

19 Maskiner/utstyr Eiendomsforvaltningen 

 
Gjelder nødvendig utstyr til drift og vedlikehold av kommunens bygg. 
 

20 Tilskudd kirker 

 

Kommunen har ansvar for kirker og kirkegårder. Eidsvoll kirkelig 
fellesråds budsjett er lagt til grunn for investeringene. Budsjettet ligger 
vedlagt saken. 
 

21 Trafikksikkerhet 

 

Bevilgningene innen trafikksikkerhet baserer seg på handlingsplan 
knyttet til trafikksikkerhetsplanen. 
 

22 Målerskap for veglys 

 

Videreført fra gjeldende handlingsplan. Hoveddelen av alle kommunens 
veglys er ikke tilknyttet måler. Umålt strømforbruk forventes å få en 
økning på 20 %. Det er ønskelig å få registrert alle veglysanleggene og 
få disse knyttet til målere for å redusere strømkostnadene. 
 

23 Oppgradering av veglyset 

 

Standarden på stolper og lysarmatur som kommunen eier er i dårlig 
sikkerhetmessig stand og er svært energikrevende. Det er i tillegg en 
del kommunale veger som burde hatt veglys. 
 

24 Grunnerverv 

 

Videreført fra gjeldende handlingsplan. Både der statens vegvesen og 
kommunen står som utbygger av gang/sykkelveger, må kommunen 
sørge for grunnerverv.  
 

25 Utskifting av ferister/kulverter/bruer 

 

Mange av installasjonene har nådd sin forventede levetid og det legges 
opp til å utarbeide en tilstandsstatus og oppgraderingsplan.  
 

26 Kommunale veger 
 Foreslått investeringsplan for kommunale vege baserer seg på 
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tilstandsanalysen som er vedlagt saken. 
 

27 Vegsystem Myrer 

 
Det avsettes midler til oppgradering av vegsystemet på Myrer i 2013. 
 

28 Gater i Sundet 

 

Oppgradering av gatene i Sundet har vært ønsket i lang tid. Det 
planlegges å gjennomføre arbeidet i 2015. 
 

29 Maskiner veg 

 

Det er et kontinuerlig behov for å skifte ut maskinparken. Det 
planlegges å anskaffe blant annet veghøvel og brøytebil i planperioden. 
 

30 Skjoldnestangen/strandpromenade 

 
Det avsettes midler til å fullføre strandpromenaden i 2012. 
 

31 Oppgradering dammer 

 

Gjelder oppgradering av dam på Øvre Hosljø. Det vil bli utarbeidet en 
tilstandsrapport for kommunale dammer, på samme måte som for 
veger, i løpet av 2012. Tilstandsanalysen vil bli lagt til grunn ved 
prioriteringer. 
 

32 Brann og redningsbil Feiring 

 

Nåværende bil er over 25 år gammel og må byttes ut. Dette er 
uavhengig av resultatet av pågående utredning om felles brannvesen 
på Øvre Romerike.  
 

33 Verneutstyr 

 

Gjelder utstyr til taksikring, vernedress, brannstøvler og hjelmer, samt 
røydykkerutstyr. 
 

34 Utrykningslederbil 

 
Det er behov for anskaffelse av utrykningslederbil i 2015. 
 

35 Brannbåt 

 
Det er behov for anskaffelse av brannbåt i 2015. 
 

36 Feiebil 

 

Det ble anskaffet en ny feiebil i 2011. Det vil bli nytt behov for feiebiler 
i 2014 og 2015. 
 

37 Omlegging av vannledninger 

 

Videreført fra gjeldende handlingsplan. Er helt avgjørende for å sikre 
nødvendig vedlikehold og oppgradering av vannledningsnettet. 
Rammen er økt fra 6 mill årlig til 8 mill årlig på grunn av store 
udekkede behov. 
 

38 Oppgradering overvåkningsanlegg 

 

Det er en kontinuerlig utvikling av slikt utstyr. Vil forbedre 
driftssikkerheten og effektivisere feilsøking. 
 

39 Omlegging kloakkledninger 

 
Videreført fra gjeldende handlingsplan. Økes til 4 mill fra 2014. 
 

40 Oppgradering renseanleggene 
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Fast sum som har ligget inne i økonomiplanen i mange år. Kuttes fra 
2013 når nytt renseanlegg er i drift. 
 

41 Utskiftning pumpestasjoner 

 

Kommunen har 50 pumpestasjoner med forventet levetid på 30 år. Kan 
med 1 mill årlig, skifte ut 1,5 stasjon pr. år. 
 

42 Rehabilitiering renseanlegg Bålidalen 

 

Prosjektet er igangsatt. Anlegget er mer enn 30 år gammelt og det er 
stort behov for rehabilitering. Totalrammen er økt med 20 mill. 
 

43 Høydebaseng Tærudåsen 

 

Totalentreprisekontrakt for et nytt høydebasseng, som vil bli koblet i 
serie med det eksisterende bassenget i Tærudåsen, er underskrevet og 
bassenget vil bli bygget i 2012. 
 

44 Oppgradering Tisjøen 

 

Råvannskvaliten har gradvis blitt forverret og det er behov å utrede 
utvidelse av behandlingsanlegget. 
 

45 Rehabilitering Feiring RA 

 

Anlegget passerer 30 år i 2016 og har behov for omfattende 
rehabilitering. 
 

46 Spyle/sugebil 

 
Det er behov for å anskaffe spyle/sugebil innen avløpsområdet. 
 

47 Mannskapsbil avløp 

 
Det er behov for å anskaffe mannskapsbil avløp.  
 

48 Vaktbil vannverk 

 
Det er behov for å anskaffe vaktbil for vannverket.  
 

49 Vaktbil overordnet vakt 

 
Det er behov for å anskaffe vaktbil for overordnet vakt.  
 

50 Utstyr byggesak og oppmåling 

 

Oppmålingsavdelingen er avhengig av en kontinuerlig utskifting av 
gammelt og velbrukt utstyr. Det legges opp til en rammebevilgning på 
100 000 pr år som i perioden blant annet skal dekke utstyrsbehovet. 
 

51 Avsetning til fond 

 

Overføringer fra driftsregnskapet (pkt 58) avsettes på fond det året de 
oppstår, og brukes til finansiering av investeringer i de påfølgende 
årene. De eneste midlene som ikke blir avsatt er midler til 
egenkapitalinnskudd KLP (pkt 1). 
 

52 Overføring fra fylkeskommunen 

 
Gjelder fylkeskommunens bidrag til trafikksikkerhetstiltak (pkt 21).  
 

53 Mva inntekter investering 

 

Fra 2014 skal momsrefusjon fra investeringer føres i 
investeringsregnskapet og være med på å finansiere investeringer.  
 

54 Salg av eiendom 
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Det legges opp til salg av eiendom for å dekke investeringer. Hvilke 
eiendommer som skal selges behandles i egen sak. 
 

55 Spillemidler 

 
Gjelder spillemidler fra Råholt Svømmeanlegg og flerbrukshall Langset. 
 

56 Bruk av lån 

 
Låneopptak til investeringer.  
 

57 Bruk av ubundne investeringsfond 

 

Bruken av ubundne investeringsfond kommer fra avsetninger fra mva-
inntekter - investering, det foregående år (pkt 51).  
 

58 Overføring fra driftsregnskapet 

 

Mva-inntekter fra investeringer og midler til å dekke 
egenkapitalinnskudd KLP skal overføres fra drift- til 
investeringsregnskapet (pkt 1, 51 og 57). 
 

59 Startlån 

 

Rammen for opptak av startlån til videreformidling settes til 30 mill 
årlig. Erfaringer fra 2011 viser at det er stor etterspørsel etter slike lån. 
Ordningen finansieres ved avdrag og renter på videreformidlingen. 
 

60 Omsorgsboliger Feiring Aldershjem 

 

Kommunestyret vedtok investering i ombygging av Feiring Aldershjem 
til omsorgsboliger med kr 4.000.000 i 2012 og kr 11.500.000 i 2013. 
 

61 Bruk av fond 

 

Kommunestyret vedtok finansiering av nye investeringstiltak med kr 
4.000.000 i 2012 ved bruk av disposisjonsfond (T002). 
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Investeringer lang sikt 

 
Prosjekt 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Egenkapitalinnskudd KLP 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850
Rehabilitering skoler 30.000 30.000 30.000
Økt skolekapasitet 150.000 150.000
Ny barneskole
Nye barnehager 40.000 40.000 40.000
Rehabilitering Barnehager 5.000 5.000 5.000
Nye demensplasser og dagsenter demente 60.000
Økt kapasitet institusjonsplasser 60.000
Omsorgsboliger eldre 60.000 60.000
Boenhet funksjonshemmede 10.000
Maskiner/utstyr Eiendomsforvaltningen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Lynavleder kirkebygg 350 350
Tilskudd utstyr kirkegårdene 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Trafikksikkerhet 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Målerskap for veglys 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Oppgradering av veglyset 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Grunnerverv 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Gater Sundet
Elvepromentade
Utskifting av ferister/kulverter/bruer 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Kommunale veger 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Maskiner veg 2.000 2.000
Rehabilitering dammer 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Brannbil 1.000
Verneutstyr 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Feiebil 250 250
Omlegging av vannledninger 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Oppgradering overvåkningsanlegg 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Omlegging kloakkledninger 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Utskiftning pumpestasjoner 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Utstyr byggesak og oppmåling 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sum investeringer 99.150 274.150 53.800 26.050 88.800 94.800 173.800 86.050 98.800

Sum 995.400 
Oversikten over behovet for investeringer etter planperioden viser et fortsatt 
høyt investeringsbehov i kommunen. Oversikten er en oversikt over behov og er 
som sådan ikke en del av Handlingsplanen. Investeringsbehovene understreker 
viktigheten av å gjennomføre omstillinger og gjøre prioriteringer i inneværende 
periode, slik at kommunen har tilstrekkelige marginer i driftsbudsjettet for å 
møte fremtidig rente og avdragsbelastning.  
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11 Tallbudsjett 

11.1  Økonomisk oversikt drift 
 
DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett HP HP HP

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Brukerbetalinger -42.597 -39.888 -41.044 -41.084 -41.124 -41.164
Andre salgs- og leieinntekter -103.449 -103.871 -117.962 -119.148 -119.580 -119.580
Overføringer med krav til motytelser -122.079 -69.643 -62.527 -94.977 -51.977 -51.977
Rammetilskudd fra staten -251.448 -428.556 -499.541 -499.541 -499.541 -499.541
Andre statlige overføringer -121.709 -21.909 -23.928 -23.554 -23.180 -23.180
Andre overføringer -4.712 -1.586 -1.586 -1.586 -1.586 -1.586
Inntekts- og formuesskatt -418.074 -393.657 -439.885 -439.885 -439.885 -439.885
Andre direkte og indirekte skatter -327 -303 -310 -310 -310 -310
Sum driftsinntekter -1.064.395 -1.059.413 -1.186.783 -1.220.085 -1.177.183 -1.177.223

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 505.506 508.865 539.884 514.627 511.174 504.934
Sosiale utgifter 129.404 147.597 143.848 186.569 162.004 177.716
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 122.458 138.524 166.216 160.111 157.745 155.811
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 123.035 206.659 230.068 228.916 228.891 225.416
Overføringer 117.843 33.974 35.733 35.640 35.640 35.640
Avskrivninger 27.709 30.514 28.429 28.429 28.429 28.429
Fordelte utgifter -1.599 -574 -704 -704 -704 -704
Sum driftsutgifter 1.024.356 1.065.559 1.143.474 1.153.588 1.123.179 1.127.242

Brutto driftsresultat -40.038 6.146 -43.308 -66.496 -54.003 -49.981

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte -5.992 -4.543 -4.452 -4.334 -4.334 -4.334
Gevinst finansielle instrumenter -12.053 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Mottatte avdrag på utlån -362 -300 -300 -300 -300 -300
Sum eksterne finansinntekter -18.407 -10.843 -10.752 -10.634 -10.634 -10.634

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 19.471 26.555 35.365 40.279 47.608 46.715
Tap finansielle instrumenter
Avdragsutgifter 19.051 26.595 31.353 36.732 43.043 46.932
Utlån 431 300 300 300 300 300
Sum eksterne finansutgifter 38.953 53.451 67.018 77.311 90.951 93.946

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 20.546 42.608 56.266 66.678 80.317 83.313

Motpost avskrivninger -27.709 -30.514 -28.429 -28.429 -28.429 -28.429

Netto driftsresultat -47.202 18.240 -15.471 -28.248 -2.115 4.903

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -15.533 -26.972
Bruk av disposisjonsfond -4.071 -16.264 -1.315 -9.067 -441 -10.308
Bruk av bundne fond -1.662 -1.051 -500 -4.126 -7.515
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger -21.266 -44.286 -1.815 -13.193 -7.956 -10.308

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 7.077 13.740 7.850 35.850 1.850 1.850
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond 27.656 6.624 5.088 5.515 8.147 3.480
Avsatt til bundne fond 6.763 3.246 4.348 75 75 75
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger 41.497 23.610 17.286 41.441 10.072 5.405

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -26.972 -2.436  
 
 
Merk: Som følge av at utarbeidelsen av det endelige budsjettdokumentet inkl 
vedtak skjer på et senere tidspunkt enn utarbeidelsen av rådmannens 
grunnlagsdokument, er tallene for revidert budsjett 2011 endret på flere av 
rapportene. 
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11.2  Rammer per tjenesteområde 
 

Virksomhet
Vedtatt budsj. 

2011
Rev. budsj. 

2011
Budsjett 

2012 HP 2013 HP 2014 HP 2015
10 Politisk ledelse 7 580 7 477 8 123 8 977 8 058 8 977
11 Rådmann 177 721 196 958 64 714 59 026 59 151 57 984
18 Innbyggersenteret 6 925 7 242 10 202 10 174 10 174 10 174
19 Sentrale forvaltningsområder 187 878 185 878 183 878 178 378
20 Oppvekst sør 112 786 117 565 116 962 115 283 114 211 112 929
25 Oppvekst nord 102 736 106 060 110 592 107 894 107 494 106 894
30 Familiens hus 35 112 39 278 41 856 42 737 42 668 42 668
31 Helsehuset 25 360 26 714 28 798 28 798 34 616 34 616
35 Hjemmebaserte tjenester 71 715 74 233 79 303 71 203 65 203 60 936
36 Bolig og fritid med bistand 54 085 57 320 68 364 67 307 67 307 67 307
38 Pleie og omsorg i institusjon 74 109 74 730 67 490 66 490 66 490 66 490
41 NAV 22 595 22 669 23 912 23 912 23 912 23 912
50 Kulturhuset 19 348 22 096 21 859 21 309 21 269 21 229
61 Kommunal drift 7 911 9 134 10 353 2 454 -935 6 580
64 Kommunal forvaltning 4 518 4 883 5 498 5 498 5 498 5 498
65 Brann og redning 8 203 9 002 8 930 8 910 8 910 8 910
67 Eiendomsforvaltning 69 766 73 544 85 325 83 193 83 511 83 511
89 AØR
90 Finans -800 472 -848 905 -940 160 -909 044 -901 415 -896 995

 

11.3 Økonomisk oversikt investering 

Regnskap 
2010

Just budsj 
2011 Budsjett 2012 HP 2013 HP 2014 HP 2015

INVESTERINGSINNTEKTER
Salg av driftsmidler og fast eiendom -5 -10.000 -15.000 -10.000
Andre salgsinntekter -69
Overføringer med krav til motytelse -57 -45.000 -8.000
Statlige overføringer
Andre overføringer -781 -7.660 -7.030 -2.300 -8.080 -1.080
Renteinntekterog utbytte
Sum inntekter -912 -7.660 -17.030 -17.300 -63.080 -9.080

INVESTERINGSUTGIFTER
Lønnsutgifter 1.374
Sosiale utgifter 339
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 78.224 170.376 139.060 256.821 241.538 97.816
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 12
Overføringer 16.662 1.135 1.280 650 500 500
Renteutgif ter og omkostninger 6
Fordelte utgifter
Sum utgifter 96.617 171.511 140.340 257.471 242.038 98.316

FINANSUTGIFTER
Avdrag på lån 4.576 4.733 6.000 6.000 6.000 6.000
Utlån 8.362 10.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Kjøp av aksjer og andeler 1.631 1.782 1.850 1.850 1.850 1.850
Dekning av tidligere års udekket 225
Avsetninger til ubundne investeringsfond 8.000 6.000 34.400
Avsetninger til bundne fond 3.486
Avsetninger til likviditetsreserve
Sum finansieringstransaksjoner 18.054 24.740 43.850 72.250 37.850 37.850

Finansieringsbehov 113.759 188.591 167.160 312.421 216.808 127.086

FINANSUTGIFTER
Bruk av lån -92.706 -165.165 -141.310 -264.171 -174.558 -119.236
Mottatte avdrag på utlån -7.978 -4.733 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Salg av aksjer og andeler
Bruk av tidligere års udisponert
Overføringer fra driftsregnskapet -7.077 -13.740 -7.850 -36.250 -1.850 -1.850
Bruk av disposisjonsfond -2.327 -3.453 -4.000
Bruk av ubundne investeringsfond -1.738 -2.000 -8.000 -6.000 -34.400
Bruk av bundne fond -1.708
Bruk av likviditetsreserve
Sum finansiering -113.534 -189.091 -167.160 -312.421 -216.808 -127.086

Udekket / udisponert 225 -500  
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11.4  Budsjettskjema 2A – investeringsregnskapet 
 

Regnskap 
2010 Just budsj 2011 Budsjett 2012 HP 2013 HP 2014 HP 2015

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 96.617 171.511 140.340 257.471 242.038 98.316
Utlån og forskutteringer 9.993 11.782 31.850 31.850 31.850 31.850
Avdrag på lån 4.576 4.733 6.000 6.000 6.000 6.000
Avsetninger 3.486 8.225 6.000 34.400
Årets finansieringsbehov 114.671 196.251 184.190 329.721 279.888 136.166

FINANSIERING

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler -92.706 -165.165 -141.310 -264.171 -174.558 -119.236
Inntekter fra salg av anleggsmidler -5 -10.000 -15.000 -10.000
Tilskudd til investeringer -781 -7.660 -7.030 -2.300 -8.080 -1.080
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -8.035 -4.733 -6.000 -6.000 -51.000 -14.000
Andre inntekter -69
Sum ekstern finansiering -101.596 -177.558 -164.340 -287.471 -243.638 -134.316

 
Overført fra driftsregnskapet -7.077 -13.740 -7.850 -36.250 -1.850 -1.850
Bruk av avsetninger -5.774 -5.453 -12.000 -6.000 -34.400
Sum finansiering -114.446 -196.751 -184.190 -329.721 -279.888 -136.166

Udekket/udisponert 225 -500

Art 580 og 980 -224.609 0 0 0 0 0
Kontrollsum (skal være 0) 0 -500.000 0 0 0 0  
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11.5 Hovedoversikt anskaffelse og anvendelse 
 

Regnskap 
2010

Just budsj 
2011 Budsjett 2012

Anskaffelse av midler

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) -1.064.395 -1.059.413 -1.186.783
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) -912 -7.660 -17.030
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -119.091 -180.741 -158.062
Sum anskaffelse av midler -1.184.398 -1.247.814 -1.361.875

Anvendelse av midler

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 996.647 1.035.045 1.115.045
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 96.610 171.511 140.340
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 53.528 69.966 104.868
Sum anvendelse av midler 1.146.785 1.276.522 1.360.253

Anskaffelse - anvendelse av midler -37.613 28.708 -1.621

Endring i ubrukte lånemidler
Endring i arbeidskapital -37.613 28.708 -1.621

Avsetninger og bruk av avsetninger

Avsetninger 64.877 20.531 15.436
Bruk av avsetninger -27.040 -49.739 -13.815
Til avsetning senere år -225
Netto avsetninger 37.613 -29.208 1.621  
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12 Vedlegg 
 
Gebyrregulativ 
Budsjett Kirkelig Fellesråd 
Budsjett Kontroll- og tilsynsvirksomheten 2012 
Tilstandsanalyse kommunale veger  
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TILLEGGSNOTAT TIL RÅDMANNENS GRUNNLAGSDOKUMENT 
HANDLINGSPLAN 2012 – 2015, BUDSJETT 2012.  
SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA POLITISKE SPØRSMÅL 
 
 
1. Innledning 
Rådmannen la fram sitt grunnlagdokument til Handlingsplan og budsjett 2012-2015 
08.11.11.  Ordfører har bedt de politiske partiene om at spørsmål til 
grunnlagsdokumentet oversendes rådmannen innen 17.11.11 kl. 1200. 
 
I vedlagte notat besvarer rådmannen de innkomne spørsmål. 
 
 
2. Renterisiko 
 
Spørsmål fra Kristelig folkeparti (Tord Langmoen): 
 
Med den store lånefinansieringen Eidsvoll kommune planlegger framover vil kommunen 
bli langt mer utsatt for endringer i rentenivået enn tidligere. 

• Hva blir virkningene hvis lånerenten øker hhv ett eller to prosentpoeng? 
• Hva blir de tilsvarende virkningene for finansinntektene (renter på kapitalen)? 
• Hvilke tiltak er mulig å gjennomføre raskt for å kompensere for renteøkningen 

hvis den kommer? 
 
Svar 
 
Gjeldsporteføljen til kommunen har en andel fastrente på 26 % og gjennomsnittlig 
rentebindingstid på 0,78 år. Finansreglementet sier at bindingstiden skal være mellom 
0,5 og 5 år og andelen fastrente skal minimum utgjøre 20 %.  Nøkkeltallene er dermed i 
nedre grense ift kravene i finansreglementet. 
 
Kommunen har vært i dialog med Nordea Markets for å se på muligheter og alternativer 
rundt gjeldsforvaltningen og tallene under er utdrag fra en Gjeldsforvaltningsrapport 
gjort av Nordea Markets: 
 

 
 
Her fremkommer at en økning på 1 % rente gir 4,6 mill i økte renteutgifter første året.  
 
Grafen under viser langsiktig rentekostnadsprognose inkl nye lån i planperioden (ingen 
nye lån etter 2015) uten endringer låneporteføljens sammensetning. 
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Dersom rentene stiger med 2 prosentpoeng sammenlignet med dagens forventede 
rentekurve fremover vil rentekostnadene øke fra dagens nivå på 27 mill til over 90 mill 
på lang sikt. 
 
Tiltak på kort sikt for å redusere renterisikoen vil være å øke andelen fastrente. Ved 
binding av rentene vil konsekvensen være økte utgifter de første årene, men reduserte 
utgifter på lengre sikt, forutsett at de flytende rentene øker i perioden. Innenfor de 
rammene som er lagt til grunn i handlingsplanen vil det være rom for å inngå 
fastrenteavtaler nå.  Markedet for å binde renter på lang sikt (10 til 15 år) ansees for å 
være godt og dette vurderes av kommunen fortløpende. 
 
På aktivasiden (renter på kapitalen) er det i finansreglementet sagt at avkastning ut over 
3,5 % skal avsettes på risikofond for å brukes i år med lavere avkastning. 
Budsjettmessig er det forutsatt 6 mill i inntekter som vil kunne opprettholdes også i år 
med lav avkastning gitt at bufferfondet tilføres midler i gode år. Med en slik ordning er 
altså kommunen sikret mot svingninger på aktivasiden. 
 
 
 
3. Tap på plasseringer i aksjer og obligasjoner 
 
Spørsmål fra Senterpartiet (Amund Venger): 
 
Kan det gis et anslag på tap på plasseringene i aksjer og obligasjoner? Hva vil skje 
dersom verdiene skulle falle med f. eks. 30 % eller mer? 
 
Svar 
 
Ved forrige revidering av kommunens finansreglement (juni 2010) ble det gjennomført 
en kvalitetssikring, inkludert stresstest, av nytt finansreglementet. Notatet vdr 
kvalitetssikring var vedlagt saken om nytt finansreglement. Stresstesten tar 
utgangspunkt i maksimale risikorammer for forvaltningen og viser et tap på 24,8 mill på 
kommunens samlede finansforvaltning under de forutsetningene.  
 
Stresstest gjennomført av Finøk AS, juni 2010: 
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I Handlingsplanen er det forutsatt 6 mill i inntekter fra langsiktige finansielle aktiva årlig. 
Det betyr at ved et tap på denne forvaltningen vil det være behov for først å dekke inn 
mindreinntektene på 6 mill og deretter dekke inn selve tapet. Kommunen har et 
bufferfond (30 mill pr 31.12.2010) som kan dekke dette tapet. Årlig gevinst ut over de 
budsjetterte 6 mil, bør tilføres bufferfondet for å dekke fremtidige tap.  
 
For 2011 må det påregnes tap på denne forvaltningen. Som beskrevet i tertialrapport nr 
2 2011 var det pr 30.9.11 konstatert tap på ca 5 mill. 
 
 
4. Forklaring på overføringer mellom virksomheter og 
 konsekvensjusteringer 
 
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet: 
 
Etter tekstkommentar til hver virksomhet står det forutsetninger for tildelt ramme. Dette 
er budsjettall. 
 
Under disse forutsetninger er det to punkter som går igjen. Det er: 

- Overføring mellom virksomheter 
- Konsekvensjusteringer 

 
Men det står lite eller om hvilke virksomheter det gjelder og begrunnelse for 
overføringer. Det samme gjelder konsekvensjusteringer.Er det mulig å få en forklaring på 
disse punktene i teksten foran eller i en fotnote? 
 
Svar 
 
Bunt E1052 er en samlebunt for overføringer mellom virksomheter som følge av endret 
oppgavefordeling mellom virksomhetene. 
 
Bunt T1116 Konsekvensjusteringer inneholder tiltak for videreføring av dagens drift med 
f eks økt antall brukere/økte priser, videreføring av vedtak i 1. og 2. tertial 2011. 
 
Oppvekst sør 
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E1052  
– budsjettmidler til tidlig innsats førskolebarn til nytt ansvar 19 Sentrale 

forvaltningsfunksjoner da disse assistentene både jobber i ikke-kommunale og 
kommunale barnehager ihht vedtak om ekstraassistanse 

 
T1116  

– tilbakeføring av innsparing i HP 2011-2014, redusert driftsbudsjett skoler sør i 
2012  

– lønn til 90 % assistent i barnehage pga merinntak barn for å utnytte kapasiteten i 
kommunal barnehage 

 
Oppvekst nord 
E1052  

– budsjettmidler til tidlig innsats førskolebarn til nytt ansvar 19 Sentrale 
forvaltningsfunksjoner da disse assistentene både jobber i ikke-kommunale og 
kommunale barnehager ihht vedtak om ekstraassistanse 

– tilskudd vedr barn på Eidsvoll omsorgssenter fra stab Tjenesteutvikling og 
forvaltning da alle barna går på skoler under Oppvekst Nord 

 
T1116  

– tilbakeføring av innsparing i HP 2011-2014, redusert driftsbudsjett skoler nord i 
2012  

 
Familiens hus 
T1116  

– tilbakeføring av innsparing i Familiens hus i HP 2011-2014 
– videreføring av vedtak 1. tertial 2011 - økt antall plasseringer og ressurskrevende 

tiltak  
 
Helsehuset 
E1052  

– 50 % stilling tildeling til Innbyggersenteret, Tildelingsenheten  
 
Bolig og fritid med bistand 
E1052  

– 100 % stilling tildeling til Innbyggersenteret, Tildelingsenheten 
– midler til ressurskrevende bruker fra Pleie og omsorg i institusjon 
– inntekter/refusjon ressurskrevende brukere til Hjemmebaserte tjenester (HBT) for 

brukere som ligger under HBT 
– Ansvar for og budsjettmidler til brukerstyrt personlig assistent til HBT 

 
T1116  

– Prisøkning kjøp av institusjonsplass og kjøp av tjenester fra andre 
– Økt refusjon ressurskrevende brukere som følge av økte lønnsutgifter 

 
NAV 
E1052  

– Fra innbyggersenteret/tildelingsenheten 
• økonomisk rådgivning 
• Forvaltningsavtaler 
• Flyktningtjenesten 

 
T1116  

– tilbakeføring av innsparing i HP 2011-2014 som følge av økt bruk av boligsosiale 
virkemidler 

 
Hjemmebaserte tjenester 
E1052  
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– ressurskrevende bruker fra Pleie og omsorg i institusjon 
– inntekter/refusjon ressurskrevende brukere fra Bolig og fritid med bistand (BFB) 

for brukere som ligger under HBT 
– ansvar for og budsjettmidler til brukerstyrt personlig assistent fra BFB 

 
T1116  

– Beregnet driftsbudsjett ambulerende heldøgns pleie og omsorg, omsorgsboliger 
Feiring, tatt ut som konsekvens av at investeringen er skjøvet ut av 
handlingsplanperioden 

 
Pleie og omsorg i institusjon 
E1052  

– Ressurskrevende bruker til Hjemmebaserte tjenester og Bolig og fritid med 
bistand 

 
 
Kulturhuset 
T1116  

– videreføring av vedtak 1. tertial 2011 – endret oppgavefordeling 
Eiendomsforvaltning/Kulturhuset 

 
Sentrale forvaltningsområder 
E1052  

– forvaltningsområder fra stabene 
• tilskudd ikke-kommunale barnehager 
• elever i andre kommuner 
• voksenopplæring 
• skoleskyss 
• legetjeneste/legevakt 
• erstatninger til tidligere barnehjemsbarn 
• privat fysioterapi 
• kirker, kirkegårder og religiøse formål 
 

– styrket tilbud til førskolebarn fra Oppvekst sør og nord 
 
 
 
 
T1116  

– prisøkning og økning som følge av flere brukere/økning antall innbyggere 
forvaltningsfunksjoner, herunder forventet økning tilskudd ikke-kommunale 
barnehager, 14,8 mill 

– videreføring av vedtak 1. tertial 2011, tilleggsbevilling ikke-kommunale 
barnehager, 13,2 mill 

– bevilling opp til 14 årsverk styrket tilbud førskolebarn 
 

Kommunal drift 
T1116  

– videreføring av vedtak 1. tertial 2011 – endret oppgavefordeling Kommunal 
drift/Brann og redning 

 
Brann og redning 
T1116  

– videreføring av vedtak 1. tertial 2011 – endret oppgavefordeling Kommunal 
drift/Brann og redning 

 
Politisk ledelse 
E1052  
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– KS-kontingent fra ansvar Rådmann 
 
Administrativ ledelse, stab og støtte 
E1052  

– forvaltningsområder til Sentrale forvaltningsområder 
• tilskudd ikke-kommunale barnehager 
• elever i andre kommuner 
• voksenopplæring 
• skoleskyss 
• legetjeneste/legevakt 
• erstatninger til tidligere barnehjemsbarn 
• privat fysioterapi 
• kirker, kirkegårder og religiøse formål 

– KS-kontingent til Politisk ledelse 
 
T1116  

– videreføring av vedtak 1. tertial 2011 – øremerket tilskudd dobbeltbudsjettert 
– nullstilling av ressursbanken 
– tilbakeføring av innsparing i HP 2011-2014, nytt lønns- og personalsystem i 2012  

 
Innbyggersenteret 
E1052  

– 100 % stilling tildeling fra Bolig og fritid med bistand  
– 50 % stilling tildeling fra Helsehuset  
– Til NAV 

• økonomisk rådgivning 
• disponeringsavtaler 
• Flyktningtjenesten 

 
T1116  

– Korreksjon av tidligere underbudsjettering innen områdene skjenkekontroll og 
tjenestekatalog 

 
Eiendomsforvaltning 
T1116  

– videreføring av vedtak 1. tertial 2011 – endret oppgavefordeling 
Eiendomsforvaltning/Kulturhuset 

 
 
5. Barnehager 
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet: 
 
Barnehagetilbudet. Hva med det kritiske året 2013/2014 ? 
Er det i kommunedelplanen avsatt tilstrekkelig areal til planlagt barnehageutbygging ?  
 
Spørsmål fra Senterpartiet (Amund Venger): 
 
Foreligger det beregninger eller anslag som viser hva kostnadene til barnehager ville 
kunne ha blitt dersom kommunen hadde hatt samme kostnadsnivå som private 
barnehager? 
 
Svar 
 
Barnehagetilbudet. Hva med det kritiske året 2013/2014 ? 
 
Høy vekst, endring i kontantstøtteordningen, samt at stadig flere ønsker plass til yngre 
barn med og uten rett gir utfordringer i planlegging av framtidig barnehagetilbud. 
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Rådmannen legger derfor til grunn at situasjonen følges nøye og vurderes ved hvert  
hovedopptak og ved den årlige revidering av handlingsplanen. 
 
Eidsvoll kommune har siden 2008 etablert 311 nye plasser, et gjennomsnitt på 100 
plasser pr. år. I 2012  åpner Læringsverkstedet 76 nye plasser ved å utvide Folkeparken 
barnehage på Dal. Dersom kommunen ikke etablerer kommunale barnehageplasser i 
perioden, vil det være nødvendig med nye private etableringer.  
 
Kommunestyret har vedtatt å øke andelen kommunale barnehager. I Handlingsplan for 
2012-2015 foreslås derfor en utvidelse av Bønsmoen barnehage. Det er foreslått satt av 
5 mill til dette i 2012 og 20 mill i 2013. Det forutsettes at nye plasser står klare til 
01.08.13. Ved kjøp av Stensby barnehage vil kommunen ha ledig kapasitet i form av en 
avdeling for 12-18 barn. 
 
I handlingsplanen er det foreslått ny barnehage på Hasler fra  01.08.14 for å dekke økt 
behov. Realisering av barnehagen på Hasler må ses i sammenheng med framtidig 
kapasitet på Bønsmoen. 
 
Er det i kommunedelplanen avsatt tilstrekkelig areal til planlagt barnehageutbygging ?  
 
I gjeldende arealdel av kommuneplanen, vedtatt 25.06 2007, er det lagt inn planlagte 
arealer for offentlige formål i tilknytning til Dal skole, Ås skole, Langset skole og ved 
Brensmork. I planen er det ikke spesifisert om arealene skal brukes til skoler eller 
barnehager. 
 
Ved utbygging av nye barnehager i planperioden har det vist seg at de avsatte arealene 
ikke i tilstrekkelig grad har vært hensiktsmessige for etablering av barnehager. Det er 
derfor behov for å foreta en vurdering av dette i forbindelse med den pågående 
revidering av kommuneplanens arealdel. 
 
I kommuneplanens samfunnsdel for planperioden 2011-2022 som ble vedtatt i juni 2011 
er det lagt inn en forutsetning om at det tilrettelegges for utbygging av barnehager. 
 
Foreligger det beregninger eller anslag som viser hva kostnadene til barnehager ville 
kunne ha blitt dersom kommunen hadde hatt samme kostnadsnivå som private 
barnehager? 
 
Det foreligger ingen egne beregninger av dette for Eidsvoll kommune. Det vi vet, er at 
dersom kostnadene i kommunale barnehager går ned, går også kommunens kostnader til 
ikke-kommunale barnehager ned.  
 
Furst og Høverstad ANS har på oppdrag fra  Kunnskapsdepartementet i 2010 en analyse 
av kostnader i barnehagene i 2009. Rapporten konkluderer med at kostnadsforskjellene 
mellom hhv. kommunale og ikke-kommunale barnehager kan forklares ved hjelp av noen 
få variabler. Kommunale barnehager har en noe høyere bemanning (færre oppholdstimer 
pr. årsverk) og høyere personalkostnader pr. årsverk enn ikke-kommunale barnehager. 
En vesentlig del av forskjellene i personalkostnader pr årsverk er knyttet til 
pensjonskostnader. Høyere bemanning kan forklares med at de kommunale barnehagene 
har klart de høyeste andelene når det gjelder funksjonshemmede og andre barn med 
særlig behov samt minoritetsspråklige barn og barn som har tilbud om særskilt 
språkstimulering.  
 
Telemarksforskning har for 2012 utredet nasjonale satser. Rapporten beskriver hvordan 
satsene er beregnet. Disse satsene skal benyttes av kommuner som ikke har egne 
tilsvarende barnehager. For ordinære barnehager ligger Eidsvoll kommune lavere enn de 
nasjonale satsene. 

 Nasjonale satser 2012 Foreslåtte satser Eidsvoll 
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kommune 2012 
Ordinære barnehager,  
små barn 

181 100 178 597 

Ordinære barnehager,  
store barn 

92 600 90 420 

Familiebarnehager,  
små barn 

150 000 150 000 

Familiebarnehager,  
store barn 

117 300 117 300 

 
 
6.Skole 
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet (Astrid Ekornholmen): 
 
Dårlig inneklima ved Vilberg skole. Er det gjort noe i forhold til inneklima og 
radonmåling? Kan administrasjonen redegjøre for denne saken? Er det noen plan for 
dette? 
 
Svar 
 
Tiltak for å bedre ventilasjon ble iverksatt medio september 2011. Dette har tatt noe tid, 
da det har vært utfordringer å skaffe nødvendige deler til de gamle aggregatene. 
Aggregatene for avtrekk er nå reparert, vedlikeholdt og igangsatt. De første ble startet 
4.11.2011 og resterende den  10.11.2011. Alle ventiler er sjekket og åpnet i korridorer 
og klasserom. Det vil bli foretatt nye luftmålinger i uke 47. Når resultatene av disse 
målingene foreligger, vil eventuelle nye tiltak vurderes. 
 
Radonmåling ble foretatt i 2006 ifm, kartlegging av radon i Eidsvoll kommune. 
Den viste 30.bq/m3. som er godt innenfor akseptabelt nivå. Videre undersøkelser er ikke 
vurdert. 
 
Det er et mulig fuktproblem  i ett rom i underetasjen ved VUSK (Ikke klasserom).  
Rommet har en spesiell lukt. Det jobbes med å finne årsaken, en mulig årsak er fukt. Det 
vil i uke 47 bli åpnet en vegg for å konstantere dette. Nye tiltak vil bli vurdert når fukt er 
bekreftet eller utelukket i denne veggen. 
 
 
7. Pleie- og omsorg 
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet: 
 
Hvorledes er pleie og omsorgsplan, vedtatt i 2009, innarbeidet i budsjettet/handlings-
plan? 
 

Demente, hvor skal tilbudet gis og hva skal det inneholde ? 
 
Effektivisering av hjemmetjenesten.  Hva innebærer det? 
 
 
Spørsmål fra Senterpartiet (Amund Venger): 
 
Hva er begrunnelsen for å bygge avdeling for demente på Vilberg framfor å utvide på 
Pålsejordet? 
 
Kan det gis en kort redegjørelse for hvordan forholdene ved Feiring Aldershjem er nå, 
hvilke kostnader utbedring krever i budsjettet når det gjelder investeringer og drift 
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Foreligger det en utredning om kostnader til investeringer og drift for bygging av 
spesialenheten for rus og psykiatri? 
 
 
Svar 
 
Kommunestyret vedtok 16.06.09 plan for pleie- og omsorgstjenesten i Eidsvoll 
kommune. Oppfølging av pleie- og omsorgsplanen startet høsten 2009. Mål og tiltak har 
vært innarbeidet i Handlingsplanen for 2010-2013 og i Handlingsplanen for 2011-2014.  
 
Rådmannen rapportert til kommunestyret om oppfølging av kommunestyrets vedtak om 
pleie- og omsorgsplanen i  Årsmelding for 2009 og Årsmelding for 2010.  Rådmannen har 
i tillegg gitt en status for oppfølging av alle vedtak i en oversikt som følger 
årsmeldingene.     
 
Nedenfor gis en samlet oversikt over status og over hvordan mål og tiltak er innarbeidet i 
Handlingsplanen for 2012-2015.  
 
De konkrete oppgaver og plikter kommunen får som følge av Samhandlingsreformen var 
ikke kjent på det tidspunkt kommunestyret vedtok pleie- og omsorgsplanen.  
Rådmannen har i sitt forslag lagt til grunn at oppfølgingen av mål og tiltak i pleie og 
omsorgsplanen for planperioden 2012-2015 ses i sammenheng med de lovpålagte 
oppgaver og plikter som kommunen får fra 01.01.12. Det vises her til kap.3.2 i 
rådmannens grunnlagsdokument. 
 
Kommunene på Øvre Romerike utreder framtidig samarbeid innen helsetjenester.  Det er 
pr. dato ikke avklart om og når aktuelle tiltak etableres.  Videre utvikling innen pleie- og 
omsorg i planperioden må også vurderes i lys av dette. 
 
 
 
 
 
 
Plan for pleie- og omsorgstjenesten i 
Eidsvoll kommune for perioden 2009-
2020   
(Kommunestyrets vedtak sak 51/09) 

Oppfølging i rådmannens 
grunnlagsdokument til 
Handlingsplan og budsjett 
2012-2015 

Mål (Vedtakets punkt 1 og 2)  
Kommunestyret vedtar prinsippet om en 
utvikling av pleie- og omsorgstjenestetilbudet  
i retning av en hjemmebasert modell slik det 
er foreslått i forslaget til pleie- og 
omsorgsplan.  Kommunestyret gir i den 
forbindelse tilslutning til de foreslåtte 
satsningsområdene, og vedtar det fremlagte 
forslag som plan for pleie- og 
omsorgstjenesten for perioden 2009-2020. 
 
Pleie- og omsorgstjenesten i Eidsvoll bygger 
sitt verdigrunnlag på menneskets rett til og 
behov for å forme sitt liv ut fra begrepene 
mestring, trygghet, verdighet og samarbeid 

Rådmannen har innarbeidet 
kommunestyrets vedtak om at pleie- 
og omsorgstilbudet skal utvikles i 
retning av en hjemmebasert modell i 
grunnlagsdokumentet under kap. 3.2 
Samhandlingsreformen og under kap 
4.7 Hjemmebaserte tjenester og kap. 
4.8 Pleie- og omsorg i institusjon. 

Satsningsområder og tiltak  
(vedtakets punkt 3) 

 

a)Satsningsområdet med å utarbeide kriterier 
og nivå for tjenestene følges opp ved at det 

Er gjennomført. 
Serviceerklæringer (kriterier og nivå for 
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fremmes en egen sak om utarbeidelse av 
konkrete tjenestebeskrivelser som fastsettes 
av kommunestyret.  Dette bør skje i løpet av 
høsten 2009. 

tildeling av tjenester) for praktisk 
bistand og hjemmesykepleie ble 
utarbeidet høsten 2009 og vedtatt av 
kommunestyret 08.12.09. 
Vil bli revidert i forbindelse med 
gjennomgang av tildelingspraksis. 

b)Satsningsområdet for 
hjemmetjenesteorientert tjenestetilbud vedtas 
som prinsippmodell.  Det utarbeides en egen 
sak hvor det foretas en konkret plan for videre 
gjennomføring av forutsatte omdisponeringer 
for å bemanne bosentra ved Vilberg og Råholt 
i løpet av høsten 2009. Øvrige foreslåtte 
utbyggingstiltak må kostnadsberegnes og 
prosjekteres i sammenheng med 
økonomiplanarbeidet. 

Vilberg bosenter ble etablert med 
døgnbemanning i 2010 for 26 plasser. I 
tillegg ble det etablert to trygghets-
plasser.   
 
Rådmannen foreslår å etablere 
døgnbemanning og personalbase på 
Råholt bosenter fra 2012 jfr. 
rådmannens grunnlagsdokument side 
50 og 51.  

c)Kommunens framtidige sykehjemstilbud 
vedtas i samsvar med forslaget, men må 
avklares nærmere i forbindelse med 
gjennomføring av prinsippet for 
hjemmetjenesteorientert modell, jf.r punkt b) 
ovenfor.  Foreslåtte ombyggingstiltak må 
kostnadsberegnes og prosjekteres i 
forbindelse med økonomiplanarbeidet. 
 
Kommunestyret la følgende til grunn for 
vedtaket ovenfor: 
”Styringsgruppens forslag innebærer at en på 
kort sikt opprettholder om lag samme antall 
sykehjemsplasser på Vilberg Helsetun (113 
mot dagens 120), men at det gradvis skjer en 
dreining fra langtidsplasser til 
korttidsplasser…. Dette forslaget innebærer 
videre at det i så fall – på lengre sikt – ikke 
lenger vil være behov for å kjøpe private 
sykehjemsplasser.  Men som det framgår, så 
betinger dette at en i mellomtiden har greid å 
omdisponere ressurser til å bemanne 
omsorgsboligene..” 

Rådmannen har fulgt opp 
kommunestyrets vedtak slik: 
 
Vilberg bosenter ble etablert i 2010 og 
Råholt bosenter bemannes i 2012.  
 
 
I tråd med kommunestyrets vedtak har 
rådmannen etter etablering av 
bemannede omsorgsboliger lagt opp til 
en dreining fra langtidsplasser til 
korttidsplasser, jf.r side 53 og 54 i 
Handlingsplanen og side 39 i pleie og 
omsorgsplanen. Rådmannen legger opp 
til en raskere gjennomføring enn pleie- 
og omsorgsplanen på grunn av de økte 
oppgaver og krav som følger av  
Samhandlingsreformen. 
 
Rådmannen har videre i tråd med 
kommunestyrets vedtak lagt til grunn 
at det ikke vil være behov for kjøp av 
private sykehjemsplasser fra 2012, jfr. 
side 39 i Pleie- og omsorgsplanen 
 
I pleie- og omsorgsplanen er det lagt 
opp til en spesialisering av Vilberg 
Helsetun ved at ca 58 langtidsplasser 
fordelt på 2 avdelinger bygges om slik 
at det blir beboergrupper på 8 personer 
på hver enhet. Begrunnelsen for dette 
er økt demens. 

d)Satsningsområdet tilbud til demente, 
herunder dagtilbud utredes nærmere som 
foreslått. 

Utbygging av Pålsejordet bokollektiv for 
demente har vist seg ikke mulig på å 
gjennomføre i eksisterende bygg og det 
er ikke tilstrekkelig tomteareal.  
 
Rådmannen har lagt til grunn at det 
foretas en nærmere vurdering av 
omfang og lokalisering av 
demenssenter. Prosjektet må ses i 
sammenheng med interkommunale 
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samarbeidstiltak og tiltak som følger av 
Samhandlingsreformen. Rådmannen 
har på denne bakgrunn foreslått å 
forskyve bygging av demensplasser til 
neste planperiode. 
 

e)Videreutvikling av de øvrige dagtilbudene 
ses i sammenheng med utredning av dagtilbud 
til demente, samt etableringen av heldøgns 
bemanning ved Vilberg bosenter. 

Det er i dag et dagsenter i 
underetasjen på Vilberg bosenter.  Det 
er ikke mulig å utvide tilbudet her.   
Dagsenter for psykisk syke og rus er 
utvidet fra 64 til 150-200 plasser fra 2. 
halvår 2011. 
Utredning av dagsenter for demente 
må skje tidlig i planperioden.  
Kommunen får en lovpålagt plikt fra 
2015. 

f)Utbygging av Helge Neumans veg 7 
kostnadsberegnes og prosjekteres i 
forbindelse med økonomiplanarbeidet. 

Avlastningsleilighet til en bruker er 
etablert.  Ikke mulig for flere. 
 
Utvidelse i eksisterende bygg ikke 
mulig.  Utbygging må skje ved nybygg. 
Vil bli utredet i 2012 i sammenheng 
med gjennomgangen av 
hjemmetjenesten. 

g)Feiring aldershjem selges ikke nå, men 
utredes med tanke på framtidig bruk innen 
eldreomsorgen.  Det fremmes egen sak om 
dette på et seinere tidspunkt. 

Kommunestyrets fattet følgende vedtak 
i sak 70/10 9. november 2010: 
 
1. Tidligere Feiring Aldershjem bygges 
om til 9 omsorgsboliger. 
2. Ombyggingen innarbeides i budsjett- 
og handlingsplan for 2011-2014. 
 
3. Omsorgsboligene forbeholdes i 
hovedsak de eldre. 
 
4. Kommunens driftsutgifter, renter og 
avdragsutgifter dekkes gjennom 
husleiebotilskudd (selvkost). 
 
Kommunestyrets vedtak er basert på 
rapporten ”Framtidig bruk av Feiring 
Aldershjem 
 
Rådmannen la fram et notat om 
forutsetningene for investering og drift 
av omsorgsboliger i Feiring 23.11.10. 
 
Etter dette har Eiendomforvaltningen 
utarbeidet en skisse som gjør det mulig 
å få alle 9 leilighetene på ett plan. 
Dette har gitt reduserte FDV-kostnader 
på ca 1 mill i forhold til de beregninger 
som ble gjort tidligere. Dette 
forutsetter at underetasjen ikke blir tatt 
i bruk. 
 
Det vil si at dersom tiltaket skal 
innarbeides i planperioden medfører 
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det økte utgifter i kommunens budsjett 
på ca 2 mill årlig. Det er lagt til grunn 
en husleie på kr 8 000,- pr mnd. 
 

h)Tiltak for informasjonsformidling og 
partnerskap med pårørende og frivillige 
gjennomføres i samsvar med det som er 
foreslått i planen. 

Gjennomføres løpende. 

i)Mottakskontoret omgjøres til en 
tildelingsenhet som foreslått og oversendes 
organisasjonsutvalget for videre oppfølging. 
 
 
 

Er gjennomført. 
Kommunestyret vedtok 10.11.09 å 
opprette en tildelingsenhet som skal 
erstatte det tidligere Mottakskontoret.   
Tildelingsenheten er lokalisert med 
Innbyggersentret. 

j)Spørsmålet om oppretting av stillings om 
IKT-ansvarlig og fagutviklingsstilling 
oversendes organisasjonsutvalget for 
nærmere avklaring/vurdering. Det samme 
gjelder spørsmålet om lederutviklingsprogram. 

Er avklart i forbindelse med innføring 
av Eidsvollmodellen. 
Lederutviklingsprogram gjennomføres 
2012-2014. 

k)Satsningsområdet for å tydeliggjøre/avklare 
lederrollen med tilhørende forslag på tiltak 
gjennomføres som foreslått.  
 

Er gjennomført.Kommunestyret vedtok 
10.11.10 Eidsvollmodellen som 
hovedstruktur for kommunens 
organisasjon.  I henhold til modellen 
skal Hjemmetjenesten og Vilberg 
Helsetun etableres som to 
virksomheter direkte under 
rådmannen. I henhold til vedtaket skal 
virksomhetslederne bruke 
hovedtyngden av sin tid til ledelse.  
 

l)Satsningsområdet kompetanse og 
rekrutteringstiltak gjennomføres i tråd med 
foreslåtte tiltak.  Eventuelle budsjettmessige 
konsekvenser må avklares i forbindelse med 
økonomiplanarbeidet. 

Gjennomføres løpende 

m)Satsningsområder for bedre rutiner og 
utveksling av ressurser og kompetanse 
mellom virksomhetene gjennomføres som 
foreslått, jfr. dog nærmere avklaring i 
organisasjonsutvalget med tanke på den 
foreslåtte stillingen som 
fagutviklingskonsulent. 

Samhandlingsteam ble etablert i 2011. 
Teamet skal sikre utveksling av 
ressurser og kompetanse mellom 
virksomheter. 

n)Satsningsområdet for forbedring av 
arbeidsformer og struktur som ivaretar 
hensynet til helhetlige tjenester og effektivitet 
gjennomføres som foreslått med unntak av 
tiltakene relatert til spørsmålet om etablering 
av familie- og barneavdeling og etablering av 
tildelingsenhet som oversendes 
organisasjonsutvalget. 

Redegjørelse om forbedring av 
arbeidsformer og struktur under 
spørsmål 8. 
 
Øvrige tiltak gjennomført. 
 
 

o)Spørsmålet om organisering av tilbudet til 
funksjonshemmede oversendes 
organisasjonsutvalget for videre 
oppfølging/vurdering. 

Gjennomført. 

 
 
Foreligger det en utredning om kostnader til investeringer og drift for bygging av 
spesialenheten for rus og psykiatri? 
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Svar 
 
Det foreligger ingen utredning av de totale kostnader for bygging av en slik enhet. Der er 
imidlertid gjort beregninger som viser at kommunen til en hver tid har mellom 8-10 
personer med behov for et bemannet botilbud. Erfaringer fra både Eidsvoll og andre 
kommuner, viser at husleieinntektene vil dekke deler av kostnadene. Bemanningen i en 
slik boenhet vil variere fra 3,5 mill til 6 mill. avhengig av hvor stort bistandsbehovet er. 
 
Etablering av egne boenheter for rus/psykiatri må vurderes opp mot kjøp av plasser i 
institusjon. En institusjonsplass koster mellom 0,9 mill og 1,2 mill. 
 
 
 
8. Effektivisering og omstilling 
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet: 
 
Hva ligger i begrepene omstillinger og strukturendringer? Hvilken betydning har dette for 
virksomhetene? 
 
Effektivisering av hjemmetjenesten.  Hva innebærer det? 
 
Rådmannens grunnlagsdokument forutsetter at omstillinger og strukturendringer skal gi 
reduserte utgifter i planperioden. Effekter av dette er lagt inn med virkning fra 2013. 
Innsparingene er ikke spesifisert i konkrete tiltak og betydningen av dette vil være 
forskjellig fra de ulike virksomheter.  I noen virksomheter vil dette dreie seg om å ta i 
bruk teknologi, i andre organisering av arbeidsprosessene, i andre å utvikle ”beste 
praksis” ved å bygge på erfaringer fra de kommuner som lykkes godt.  Kommunen deltar 
i nettverk o.l for aktivt å hente inne ”beste praksis” fra andre kommuner. 
 
Effektivisering av hjemmetjenesten.  Hva innebærer det? 
Tiltaket innebærer en gjennomgang av tjenester som ytes på KOSTRA-funksjon 254 
Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende.  Dette omfatter derfor to virksomheter 
Hjemmetjenesten og Bolig og fritid med bistand.  For hjemmetjenestene (denne 
funksjonen) viser en analyse av PwC av KOSTRA-tallene for Eidsvoll kommune et 
potensial for økt produktivitet og mulige innsparinger.  
 
Spesifisering av korrigerte brutto driftsutgifter Totalt HBT BFB 
Korrigerte brutto driftsutgifter 254 (tall i 1000) 129 438 71 849 57 589 
Antall brukere totalt (kan være noe avvik på fordeling 
mellom virks) 

552 452 100 

Korrigerte brutto driftsutg per mottaker av 
hjemmetjenester  

234 489 158 958 575 890 

 
Rådmannen legger opp til en gjennomgang av tjenesten i 2012 ved gjennomføring av et 
prosjekt med en prosjektgruppe bestående av virksomhetsledere, hovedtillitsvalgt, og 
faglige rådgivere under ledelse av kommunalsjef Tjenesteutvikling og forvaltning.  
Prosjektet skal omfatte gjennomgang av arbeidsprosesser, oppgaveløsning, bruk av 
PDA/teknologi m.v.  Prosjektet er i tråd med føringer i pleie- og omsorgsplanen. 
 
I tillegg vil det bli gjennomført et eget prosjekt for gjennomgang av tildelingspraksis. 
 
Rådmannen viser for øvrig til grunnlagsdokumentet. 
 
9. Ansettelse av jurist 
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Spørsmål fra Senterpartiet (Amund Venger): 
 
Ansettelse av jurist. Er det gjort vurderinger av hva som kan vinnes ved samarbeid om 
juridisk kompetanse med nabokommuner? 
 
Svar 
 
Med bakgrunn i kommunestørrelse og oppgaveomfang, vurderer rådmannen at Eidsvoll 
kommune har behov for en jurist i 100% stilling. Det er et særlig behov for juridisk 
kompetanse innen følgende områder: 
 

• anskaffelsesrettslig rådgivning 
• behandling av komplekse klagesaker 
• opplærings- og foredragsvirksomhet 
• bistand i konkrete anskaffelser 
• utvikling og forvaltning av regelverk, kontrakter og maldokumenter� 

 
Det vil imidlertid være aktuelt å utvikle nettverkssamarbeidet mellom kommunejuristene, 
for å få et bredt fagmiljø med variert erfaring. 
 
10. Kafe Kilden 
 
Spørsmål fra Fremskrittspartiet (Terje Tønnessen): 
 
Hva koster Kafe Kilden? 
 
Svar 
 
Kafe Kilden, ansvar 50900, har en nettoramme på 1,9 mill. Dette inkluderer også 
kantinedrift for ansatte på Rådhuset, Myhrer og Badet (Kulturhuset og BOA). 
Produksjonsstedet for kantinene er Kafe Kilden. Det er en rullering av ansatte mellom 
Kafe Kilden og kantinene. Budsjettet fordeler seg slik:  

 
Lønnsutgifter: 1,9 mill 
Driftsutgifter: 1,3 
Inntekter: 1,3 mill 

 
De ansatte er vertskap for møteaktiviteten i Badet og her en tilsynsfunksjon på kvelden 
da bygget benyttes av kulturskolen. Innenfor rammen drives også tilrettelagte 
arbeidsplasser. 
 
 
 
 
Brynhild Hovde 
Rådmann 
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TILLEGGSNOTAT NR 2 TIL RÅDMANNENS 
GRUNNLAGSDOKUMENT 
HANDLINGSPLAN 2012 – 2015, BUDSJETT 2012.  
SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA POLITISKE SPØRSMÅL 
 
1. Innledning 
Rådmannen la fram sitt grunnlagdokument til Handlingsplan og budsjett 2012-2015 
08.11.11.  Ordfører har bedt de politiske partiene om at spørsmål til 
grunnlagsdokumentet oversendes rådmannen innen 17.11.11 kl. 1200. 
 
Etter fristens utløp mottok rådmannen to spørsmål fra John Retterås (EDB). 
 
I vedlagte notat besvarer rådmannen de innkomne spørsmål. 
 
2. Spørsmål fra EDB (John Retterås) 
 
1. Hvor stor blir reduksjon i SFO-inntekter dersom innføring av søskenmoderasjon? 
2. Reduksjon i sykefravær. Hva er fraværsprosenten nå? Hvor mye sparte ekstra 
lønnskostnader utgjør 1 % reduksjon i sykefraværet? 
 
Svar 
1. Søskenmoderasjon SFO 
Eidsvoll kommune har pr i dag ikke søskenmoderasjon i SFO. En hel plass koster 25 
400,- for 2012 ihht forslag til gebyrregulativ. Hvor stor reduksjonen i kommunens 
inntekter vil bli avhenger av størrelsen på moderasjonen. Dersom moderasjonen skal 
være forholdsmessig like stor som i barnehagene (30 %) vil prisen for barn nr to bli 17 
780,-. Dette medfører en inntektsreduksjon på kr 7 620,- pr barn i hel plass. Pr i dag har 
kommunen ca 630 elver i SFO. Kommunen fører ikke statistikk over antall søsken i SFO, 
men dersom en antar at 10 % av barna er søsken vil inntektsreduksjonen bli totalt 480 
000,-. Det tas forebehold om at tallene er svært usikre. 
 
En endring av prisene vil også kunne medføre endringer i etterspørselen etter plasser. 
Dette sett i sammenheng med økt satsing på leksehjelp gjør at det er vil være nødvendig 
med en grundigere analyse for å se konsekvensene av innføring av søskenmoderasjon.  
 
2. Sykefravær 
Sykefraværsprosenten for Eidsvoll kommune ble rapportert i forbindelse med 2. tertial 
2011 og var da på 8,8 % så langt i 2011.  
 
Hvor mye sykefraværet koster kommunen er avhengig av hva slags type fravær det er 
(korttids uten refusjon eller langtids med refusjon). Det vil også være avhengig av i 
hvilken type virksomhet/type arbeid fraværet oppstår i da det vil være ulike behov for 
vikarbruk.  
 
KS har utarbeidet en modell for kommunene som baserer seg på 2010 tall for å anslå 
kostnader ved sykefravær. Dersom man i denne modellen reduserer sykefraværet fra 9 
% til 8 % gir det reduserte utgifter for kommunen på 2,7 mill. Tallene baserer seg som 
sagt på 2010 tall og på grunn av knapp tid er ikke disse beregningene kvalitetssikret. 
 
For å si noe mer nøyaktig om økonomiske konsekvenser av redusert sykefravær i 
kommunen, er det nødvendig å gjøre en mer omfattende analyse av de faktorer som 
påvirker økonomien. Dette vil være vikarbruk, type virksomhet/arbeid fraværet oppstår i 
og refusjoner.  
 
Brynhild Hovde 
Rådmann 


