
 

     

  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

H
a
n
d
li
n
g
s
p
la

n
 2

0
1
3
-2

0
1
6
 

B
u
d
s
je

tt
 2

0
1
3
 

 

 
 

Eidsvoll 

kommune 
 

 
Rådmannens grunnlagsdokument 



 

Handlingsplan 2013-2016 – Budsjett 2013 

Rådmannens grunnlagsdokument 

 

2 



 

Handlingsplan 2013-2016 – Budsjett 2013 

Rådmannens grunnlagsdokument 

 

3 

INNHOLD 
 

SAMMENDRAG ................................................................................................................................................... 5 

1 KOMMUNENS STYRINGSSYSTEM ....................................................................................................... 9 

1.1 KOMMUNESTYRETS STYRINGSDOKUMENTER ......................................................................................... 9 
1.2 VISJON, HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN ............................................................................ 9 
1.3 FOLKEVALGTE ORGANER OG POLITISK LEDELSE ................................................................................... 10 
1.4 EIERSTYRING ........................................................................................................................................ 10 
1.5 ÅRSHJULET........................................................................................................................................... 13 
1.6 STYRINGSDIALOGEN............................................................................................................................. 13 

2 RAMMEBETINGELSER OG PLAN- OG BUDSJETTFORUTSETNINGER ................................... 15 

2.1 NASJONALE MÅL OG ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER .................................................................... 15 
2.2 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER FOR PLANPERIODEN .......................................................................... 18 
2.3 BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN ................................................................................................................. 23 
2.4 FOREBYGGING OG FOLKEHELSE ........................................................................................................... 26 
2.5 BEHOV FOR BARNEHAGEPLASSER I PLANPERIODEN .............................................................................. 27 
2.6 SKOLESTRUKTUR OG BEHOV FOR ELEVPLASSER I PLANPERIODEN 2013-2016 ...................................... 27 
2.7 BOLIGER TIL INNBYGGERE MED SÆRSKILTE BEHOV ............................................................................. 28 
2.8 VEDLIKEHOLDSETTERSLEP KOMMUNALE BYGG OG VEG ...................................................................... 31 
2.9 PLANER OG PLANBEHOV I PLANPERIODEN ............................................................................................ 32 
2.10 KOMMUNEBAROMETRET ...................................................................................................................... 33 
2.11 RÅDMANNENS PLAN- OG BUDSJETTFORUTSETNINGER .......................................................................... 33 

3 FOKUSOMRÅDE LEVEKÅR ................................................................................................................. 37 

3.1 KOMMUNEPLANENS HOVEDMÅL OG DELMÅL ....................................................................................... 37 
3.2 HOVEDUTFORDRINGER LEVEKÅR ......................................................................................................... 38 
3.3 SENTRALE FORVALTNINGSOMRÅDER ................................................................................................... 40 
3.4 OPPVEKST SØR OG NORD ...................................................................................................................... 44 
3.5 FAMILIENS HUS .................................................................................................................................... 51 
3.6 HELSEHUSET ........................................................................................................................................ 54 
3.7 HJEMMEBASERTE TJENESTER ............................................................................................................... 57 
3.8 BOLIG OG FRITID MED BISTAND ............................................................................................................ 59 
3.9 VILBERG KOMPETANSESENTER FOR HELSE OG OMSORG ....................................................................... 62 
3.10 NAV .................................................................................................................................................... 66 
3.11 KULTURHUSET ..................................................................................................................................... 69 

4 FOKUSOMRÅDE NÆRINGSUTVIKLING .......................................................................................... 75 

4.1 KOMMUNEPLANENS HOVEDMÅL OG DELMÅL ....................................................................................... 75 
4.2 NÆRINGSSTRUKTUR OG ARBEIDSPLASSER ............................................................................................ 76 
4.3 TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSUTVIKLING ........................................................................................ 76 

5 FOKUSOMRÅDE AREALBRUK OG UTBYGGINGSMØNSTER .................................................... 79 

5.1 KOMMUNEPLANENS HOVEDMÅL OG DELMÅL ....................................................................................... 79 
5.2 AREALBRUK OG BOLIGBYGGING .......................................................................................................... 79 
5.3 KOMMUNAL FORVALTNING .................................................................................................................. 83 

6 FOKUSOMRÅDE MILJØ ........................................................................................................................ 85 

6.1 KOMMUNEPLANENS HOVEDMÅL OG DELMÅL ....................................................................................... 85 
6.2 MILJØ OG KLIMA .................................................................................................................................. 85 
6.3 KOMMUNAL DRIFT ............................................................................................................................... 87 

7 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP ....................................................................................... 91 

7.1 KOMMUNEPLANENS HOVEDMÅL OG DELMÅL ....................................................................................... 91 
7.2 BEREDSKAPSPLANLEGGING .................................................................................................................. 91 
7.3 BRANN OG REDNING ............................................................................................................................. 92 

8 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE ............................................................................................. 95 



 

Handlingsplan 2013-2016 – Budsjett 2013 

Rådmannens grunnlagsdokument 

 

4 

8.1 KOMMUNEPLANENS HOVEDMÅL OG DELMÅL ....................................................................................... 95 
8.2 ADMINISTRATIV LEDELSE, STABS OG STØTTEFUNKSJONER ................................................................. 101 
8.3 INNBYGGERSENTERET ........................................................................................................................ 105 
8.4 EIENDOMSFORVALTNINGEN ............................................................................................................... 108 

9 INVESTERINGSPROGRAMMET I PLANPERIODEN .................................................................... 111 

10 TALLBUDSJETT .................................................................................................................................... 125 

10.1 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ............................................................................................................ 125 
10.2 RAMMER PER TJENESTEOMRÅDE ........................................................................................................ 126 
10.3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING ................................................................................................. 127 
10.4 BUDSJETTSKJEMA 2A – INVESTERINGSREGNSKAPET .......................................................................... 128 
10.5 HOVEDOVERSIKT ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE.............................................................................. 128 

11 VEDLEGG ................................................................................................................................................ 129 

11.1 DEKNINGSGRADER SELVKOST ............................................................................................................ 129 
11.2 POLITIUTTALELSE VEDR KOMMUNALE FRITIDSKLUBBTILBUD ............................................................ 131 
11.1 HOVEDOVERSIKT DRIFT PER VIRKSOMHET ......................................................................................... 133 

 

  



 

Handlingsplan 2013-2016 – Budsjett 2013 

Rådmannens grunnlagsdokument 

 

5 

Sammendrag 
Rådmannen legger med dette fram grunnlagsdokument til formannskapets 

innstilling til Handlingsplan og budsjett for 2013-2016. Grunnlagsdokumentet er 
utarbeidet med basis i vedtatt Handlingsplan og budsjett for 2012-2015, 
regjeringens forslag til statsbudsjett, vedtak og formannskapets styringssignaler 

på plan- og budsjettkonferansene. 
 

Som rådmannen har pekt på i tidligere budsjetter og årsmeldinger er det behov 
for å bedre balansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter i Eidsvoll kommune. 
Som lavinntektskommune må utgiftene og tjenestenivået i større grad tilpasses 

inntektene og kommunens inntektsgrunnlag må derfor utnyttes fullt ut. 
Kommunen har et stort investeringsbehov – totalt i kommende planperiode som 

vil gi en sterk økning i renter og avdrag. Eksempelvis utgjør utgifter til teknisk 
drift og renter og avdrag på Råholt Bad totalt 15 mill kr på driftsbudsjettet for 
2013. I planperioden er det behov for utbygging av skolekapasitet for å møte 

elevtallsveksten, samt investeringer innen pleie og omsorg for å møte 
utfordringene innen denne sektoren. Kommunen har videre en utfordrende 

folkehelseprofil som stiller store krav til tjenestetilbudet. Som et alternativ til 
ytterligere reduksjoner i tjenestetilbudet forutsettes det i grunnlagsdokumentet 
økte inntekter i form av eiendomsskatt fra 2014. Eiendomsskatt vil anslagsvis gi 

22 mill i økte inntekter for kommunen. Til tross for denne inntektsøkningen er 
ikke netto driftsresultat i slutten av planperioden større enn 0,7 % – 0,3 %. 

Dette henger sammen med bortfall av mva-refusjon fra investeringer i driften og 
vesentlig høyere rente- og avdragsutgifter utover i perioden..  

Kritiske suksessfaktorer i planperioden 
Eidsvoll kommune har sterk befolkningsvekst, noe som stiller store krav til 

helhetlig planlegging og prioritering. Kommunen har svært stramme økonomiske 
rammebetingelser og for høyt driftsnivå og store investeringsbehov i årene 
framover. Sammenligninger med andre kommuner viser at kommunen har lave 

enhetskostnader.  Dette gir færre effektiviseringsmuligheter innen den enkelte 
tjeneste. På bakgrunn av dette vil kritiske suksessfaktorer i kommende 

planperiode være: 
 

 Helhetlig og langsiktig planlegging 

 Prioritering av forebygging og tidlig innsats 
 Riktig tjenestenivå 

 Omstilling og samordning av tjenester gjennom strukturendringer og 
organisatoriske endringer  

 Økt bruk av teknologi og fokus på utviklingsarbeid i alle ledd 

 
Helhetlig og langsiktig planlegging 

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 vekst i 
aldersgruppa 6-15 år, mens gruppen eldre over 80 år vil reduseres.  Gruppen 
«yngre eldre», dvs. 67-79 år vil vokse i hele perioden.  

 
Befolkningsstrukturen legges til grunn for prioritering av drifts- og 

investeringstiltak i planperioden. Forebyggende tiltak prioriteres for barn og unge 
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og yngre eldre prioriteres. Når det gjelder investeringer må økt skolekapasitet  
prioriteres i planperioden. Bygging av omsorgsboliger for eldre, herunder 

omsorgsboliger i Feiring, prioriteres ikke i planperioden.   
 
Forebygging og tidlig innsats 

Kommunens folkehelseprofil stiller krav til helhetlig, langsiktig planlegging og 
prioritering av forebygging og tidlig innsats for alle aldersgrupper. For 

oppvekstområdet er hovedutfordringen frafall i videregående opplæring.  
Rådmannen har på denne bakgrunn lagt til grunn at forebyggende tiltak og tidlig 
innsats skal videreføres og videreutvikles i planperioden.  Forebyggende avdeling 

i Familiens Hus skal videreutvikles som et lavterskeltilbud og barnevernet styrkes 
i 2013.  

 
Omstilling og samordning av tjenester gjennom strukturendringer og 

organisatoriske endringer  
Vekst i befolkningen gir sammen med kommunens økonomiske situasjon behov 
for kontinuerlig å vurdere muligheter for omstilling og effektivisering.  På 

bakgrunn av at kommunen har lave enhetskostnader, er det tvingende 
nødvendig å utnytte muligheter for strukturendringer som kan gi 

samordningsgevinster. Rådmannen har derfor lagt dette til grunn. 
 
Rådmannen foreslår å samordne all heldøgns omsorg på Vilberg 

kompetansesenter for helse og omsorg fra 01.01.13.  Rådmannen legger til 
grunn at denne strukturendringen vil gi bedre pasientflyt, mer helhetlig 

utnyttelse av ressursene og dermed samordningsgevinster innen pleie og 
omsorg. 
 

Fra 1.1.13 foreslås at oppgaver knyttet til aktiviteter, mestring og trivsel for 
hjemmeboende eldre og brukere i institusjoner samordnes med aktivitetstilbudet 

på Gladbakk. Samordning vil bidra til en utvikling i retning av økt bruk av 
frivillige aktører og kommunen vil totalt sett dra nytte av dette til alle 
målgruppene.  

 
Rådmannen tilrår at alle tilbud til barn og unge samordnes under Familiens Hus 

fra 01.01.13. Forebyggende ungdomsarbeid bør organiseres slik at man når flere 
barn og unge og især de som er i risikosonen. Dette ved blant annet å organisere 
tilbud på ulike arenaer, ulike tidspunkt som rett etter skoletid, kvelder og helger, 

samt lage prosjekt og arrangement med et variert innhold som skapes ut fra de 
signaler som mottas ute i miljøet.  

 
Rådmannen har lagt kommunestyrets vedtak om at 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. På denne bakgrunn foreslår rådmannen å legge ned Stenshol 
barnehage fra 01.08.13. 

 
Rådmannen ser videre at det er behov for å vurdere strukturendringer innen 

skole. Eidsvoll kommune har en dyr skolestruktur og det er store forskjeller i 
kostnader mellom skolene.  Flere av skolene har betydelige rehabiliteringsbehov. 
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Det er ingen sammenheng mellom læringsresultater og skolestruktur. På 
bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon, kostnader ved dagens 

skolestruktur, vedlikeholdsetterslepet og elevtallsveksten er det etter 
rådmannens vurdering behov for å samordne ressursene innen skole for å kunne 
sikre et kvalitetsmessig tjenestetilbud på sikt.  På denne bakgrunn foreslår 

rådmannen at eksisterende kapasitet utnyttes, og at Finstad skole legges ned 
høsten 2014 og Feiring barne- og ungdomsskole legges ned høsten 2015. 

 
 
Økt bruk av teknologi og fokus på utviklingsarbeid 

I planperioden implementeres flere prosjekter som vil gi gevinstrealiseringer, 
effektivisering av driften og legge grunnlag for mer elektronisk saksbehandling 

og nettbaserte løsninger: 
 

 Elektronisk lønns- og personalsystem 
 Helhetlig kvalitetssystem 
 Elektronisk helsenett 

 Nytt intranett 
 Digitalisering av kommunens arkiver 

 
Innen pleie og omsorg vil bruk av bruk av velferdsteknologi bli vurdert i 
tilknytning til det pågående tverrsektorielle samhandlingsprosjektet.  

 
Miljøsatsing 

Eidsvoll kommuner fortsetter arbeidet med å bli den første energinøytrale VA 
kommunen i Norge. Som en del av dette var Eidsvoll den første kommunen i 
landet som søkte om el-sertifikater og det legges til grunn at dette er på plass 

for vannkraftturbin i Minneåsen i løpet av 2014.  
 

Rehabilitering av Bårlidalen kloakkrenseanlegg, som er den største 
enkeltsatsningen i kommunens energinøytrale prosess, vil ha oppstart i 
desember 2012 og i løpet av planperioden vil anlegget ombygges fra et 

kloakkrenseanlegg til et miljø og energianlegg. Bårlidalen Miljø- og energianlegg 
vil sette en ny norsk standard for mellomstore avløpsanlegg ved at ikke bare 

avløpsvannet renses til en høy miljøstandard, men også ved at avfallsproduktene 
fra avløpsbehandlingen utnyttes til å produsere et energioverskudd ved 
virksomheten og ved at restproduktet kan lokalt utnyttes som et 

jordforbedringsprodukt. Bårlidalen Miljø- og energianlegg vil etter rehabilitering 
biologisk rense avløpsvannet, produsere egenvarme til oppvarming av bygg og 

elektrisitet som utnyttes i egen virksomhet og som kan tilføres det lokale 
elnettet. 

Grunnlovsjubileum 2014 

Grunnlovsjubileet er et satsningsområde for Eidsvoll kommune. Feiringen starter 
allerede 8. juni 2013 med åpningen av Carsten Ankers bolig og 

administrasjonssted i Feiring. Kommunen samarbeider med Stortingets 
hovedkomité i forbindelse med den rollen Eidsvoll får som vertskap for nasjonale 
arrangement i jubileumsåret. Eidsvoll kommune har videre inngått partnerskap 

med Eidsvoll 1814, Akershus fylkeskommune og Akershusmuseet og hvor det nå 
er utarbeidet regionale tiltak og arrangement. Når det gjelder lokale tiltak og 

arrangement har disse fått sin prioritering gjennom politiske vedtak. Første 
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planfase er med dette gjennomført og i 2013 skal de politisk vedtatte tiltakene 
forberedes med tanke på gjennomføring.  

 
 
Eidsvoll, 6.11.12 

 
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 2013-2016 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 Folkevalgte organer og politisk ledelse 

Kommunestyret vedtok i sitt møte 21.06.11 ny politisk styringsstruktur. 
Strukturen ble endret i kommunestyrets møte 24.01.12, sak 6/12, da 

kommunestyret vedtok å opprette et fast utvalg i tillegg til de to tidligere 
vedtatte faste utvalg. De tre faste utvalgene er nå utvalg for næring, plan og 

miljø, utvalg for oppvekst og levekår, samt utvalg for kultur og frivillighet i tillegg 
til det partssammensatte administrasjonsutvalget.  
 

Nye arbeidsformer er tatt i bruk, da papirutsendelse av saker har opphørt. Alle 
faste medlemmer i utvalgene og kommunestyret har fått tilbud om PC eller 

tilskudd for bruk av eget digitalt utstyr i forbindelse med tilgang til politiske 
saker og til bruk i møter. Administrasjonen vil fremover ha fokus på å 

videreutvikle og effektivisere den elektroniske arbeidsformen. 
 

Driftsbudsjett 

 

Nettoramme per avdeling                  (1 000)

Regnskap 

2011

Rev bud 

2012

Budsjett 

2013

Øk.plan 

2014

Øk.plan 

2015

Øk.plan 

2016

POLITISK LEDELSE 7 296 8 046 9 282 8 407 9 091 8 407

DIVERSE RÅD 38 153 361 361 361 361

POLITISK LEDELSE 7 333 8 199 9 642 8 768 9 452 8 768  
 

Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1 000) 2013 2014 2015 2016

E1008 Lønnsjusteringer 328 627 328 627

E1020 Politisk ledelse - endringer øk.plan 223 159 223 159

T1116 Konsekvensjusteringer 115 -76 -76 -76

V1003 Ramme ihht gjeldende øk.plan 8 977 8 058 8 977 8 058

10 Politisk ledelse 9 642 8 768 9 452 8 768  
 
E1020 Politisk ledelse – økning av godtgjørelser til folkevalgte pga økt antall 

møter og økning i sats til stortingsrepresentanter.  
 
T1116 Konsekvensjusteringer – Etablering av Romerike revisjon – se kap 1.4 

Eierstyring. 
 

1.4 Eierstyring  

 
Eidsvoll kommune deltar i flere interkommunale samarbeidsordninger. 

Samarbeidet er i hovedsak organisert som Interkommunale selskaper eller 
vertskommunesamarbeid etter kommuneloven §§ 28 og 29 og i noen tilfelle som 
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avtaler etter kommunelovens § 27. For 2013 utgjør kommunens tilskudd til 
interkommunale samarbeidsordninger om lag 36 mill kr. 

 
Interkommunalt samarbeid stiller store krav til folkevalgt eierstyring. For å gi et 
grunnlag for dette har kommunene gjennom Øvre Romerike Utvikling satt i gang 

arbeidet med en felles eiermelding. Eiermeldingen skal gi oversikt over de ulike 
samarbeidsformene, eierpolitikken og eierstrategien. 

 
Eierskapspolitikk er de overordnede premisser som kommunene legger til grunn 
for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler, hva slags systemer, 
retningslinjer og rutiner kommunen skal ha for utøvelse av sitt eierskap. Dette 

kan bl.a. omfatte rutiner for rapportering, behandling av budsjett, premisser for 
valg av styremedlemmer, premisser for valg av selskapsorganisering, premisser 

for utøvelse av eierskap osv. Eierstrategien vil utgjøre de prioriteringer og tiltak 
kommunene har overfor ulike selskaper for å sikre at selskapet ivaretar de 
målsetninger som eierne har satt. 

 
Oversikten nedenfor viser hvilke interkommunale samarbeidsordninger Eidsvoll 

kommune deltar i samt kostnader knyttet til disse.  
 

 
 
Oversikt over interkommunale samarbeidsordninger Eidsvoll kommune 

IKS og andre samarbeid 

Inkludert i 
budsjettet til 
virksomhet RB 2012 

Innmeldt/      
faktisk 
behov 

Forslag 
2013 

Endring 
fra 2012 

A/S 
      

Øvre Romerike 
Industriservice (ØRI) Aksjeandeler         

Orbit arena AS Aksjeandeler     

Interkommunale selskap  
      

Øvre Romerike 
revisjonsdistrikt IKS 
 tom 30/6-13 Politisk ledelse 

1 824 074   912 037 -912 037 

Romerike Revisjon fom 
1/7-13 Politisk ledelse 

Etableres fra 
01.07.12  

(KSAK-12/95)  
975 113 975 000 975 000 

ROKUS IKS (Romerike 
kontrollutvalgssekretæriat) 

Politisk ledelse 196 246 195 458 196 246 0 

Digitale Gardermoen IKS 
(DGI) 

Stab/støtte 
 

19 356 000 
 

21 230 234 
21 231 000 1 875 000 

Romerike Krisesenter IKS Familiens Hus 734 000 
 

 814 728 80 728  

Øvre Romerike 
Avfallsselskap 

Kommunal drift 12 117 884 12 065 448 12 065 448 -52 436 

Øvre Romerike Brann og 
redning IKS  

Etableres fra 
01.05.12  

(KSAK-12/61) 
7 111 000 7 111 000 7 111 000 

Vertskommunesamarbeid 
kommunelovens § 28/29  

    

Romerike barnevernvakt Familiens Hus 404 000 620 400 620 400 216 400 

Felles kontor for tilsyn etter 
plan og bygningsloven 
(Dekkes innenfor selvkost) 

Kommunal 
forvaltning 

450 000 450 000 450 000 0 
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Eidsvoll og Hurdal 
Brannvesen Brann og Redning 

-436 000 
Utgår fra 
01.05.13 

    

Voksenopplæring Øvre 
Romerike (VOØR) Stab/støtte 

0 0 0 0 

Veterinærvakt for Eidsvoll, 
Hurdal og Nes 

Kommunal 
forvaltning 

0 0 0 0 

Strategi- og 
bestillersekretariat (eStab) 

Stab/støtte 834 000 883 000 883 000 49 000 

Avtalemessig samarbeid 
kommunelovens § 27 
  

    

Arbeidsgiverkontrollen 
Øvre Romerike (AØR) 

 
Stab/støtte 

915 000  860 000 860 000 -55 000 

Øvre Romerike Utvikling  
(ØRU)og Øvre Romerike 
innkjøpssamarbeid (ØRIK) 

 
 
Politisk ledelse 

526 400 540 525 540 525 14 125 

Interkommunalt 
beredskapsutvalg mot akutt 
forurensning 

 
 
Brann og Redning 

                 
43 242 

 44 000  44 000 758 

Alarmsentralen NRBR 
(110) Brann og Redning 

1 047 000 961 000 961 000 -86 000 

Seksjon sorgstøtte AHUS Helsehuset 65 000 65 000 65 000 0 

Overgrepsmottak Ullevål Helsehuset 182 000 182 000 182 000 0 

Romerike Bakkesenter Kulturhuset 25 000 Tilskudd      

Svanfoss sluser Stab/støtte 10 000  
 

10 000  0  

SUM    36 062 656  

 
KS-advokatene har på oppdrag av Rådmannsutvalget på Øvre Romerike foretatt 
en juridisk gjennomgang av gjeldende samarbeidsordninger/avtaler.  

Gjennomgangen viser at en rekke av avtalene må oppdateres i henhold til 
gjeldende lovgivning.  Dette vil bli gjennomført i løpet av 2013. 
 

I 2012 har kommunestyret vedtatt å etablere to nye Interkommunale selskaper: 
 

Øvre Romerike Brann og redning IKS ble i Ksak 61/12 vedtatt etablert fra 01.01. 
13.Det er oppnevnt et interimstyre som forbereder etableringen.  Interimstyret 
forbereder etablering fra 01.03.13.  Rådmannen har lagt til grunn at kommunens 

kostnader vil være10,44 mill per år i henhold til sak 61/12. I tillegg vil det i 2013 
påløpe etableringskostnader på 0,15 mill.  

 
Øvre Romerike Revisjon IKS ble i Ksak 95/12 vedtatt etablert fra 01.07.13. Øvre 
Romerike revisjon IKS er et samarbeid mellom kommunene Aurskog-Høland, 

Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, 
Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Etableringen innebærer at Eidsvoll kommune vil 

få en innsparing på om lag 0,1 mill fom 2014. 
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1.5 Årshjulet 

 
 

 
Figuren illustrerer sammenhengen mellom de ulike elementene i kommunens 

styrings- og rapporteringssystem. 
 

1.6 Styringsdialogen 

Rådmannens grunnlagsdokument for kommende planperiode og budsjett for 
2013 baserer seg i hovedsak på de føringer som ligger i kommuneplanen, 
regjeringens forslag til statsbudsjett, vedtak og politiske styringssignaler fra 

formannskapets plan- og budsjettkonferanser.  
 

For å sikre best mulig politisk styring av arbeidet med Handlingsplan og budsjett 
er det avholdt to plan- og budsjettkonferanser i 2012. Med grunnlag i drøftinger 
på vårkonferansen 31.05 – 01.06.12 vedtok kommunestyret 19.06.12, sak 

70/12 styringssignaler for rådmannens arbeid med grunnlagsdokumentet. På 
høstkonferansen 10.10.12  la rådmannen fram en rekke utredninger for politisk 

drøfting og vurdering.  På bakgrunn av sak 70/12, samt de styringssignaler som 
ble gitt på høstkonferansen har rådmannen lagt følgende politiske 
styringssignaler til grunn: 

 
 Forebyggende tiltak må prioriteres og videreføres i planperioden. 

 Heldøgns omsorg og legevakt samordnes i Vilberg kompetansesenter for 
helse og omsorg.  
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 Inntil Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg er bygd ut med 
korttidsplasser kjøper kommunen private plasser.  I anbudet skal det 

stilles kvalitetskrav.  
 Det bygges ikke omsorgsboliger for eldre i planperioden 
 Mulige innsparinger ved en endring av skolestrukturen kartlegges 

 Bygninger som ikke er i bruk må forsøkes solgt iht til mål i handlingsplan 
 Vedlikehold må prioriteres i hht til vedtatt plan. 

 Iverksette konkurranseutsetting av renholdet på Råholt skole for gi 
sammenligningsgrunnlag med egen drift og vise mulig innsparing 

 Ambisjonsnivået i skole bør ikke senkes selv om de økonomiske rammene 

reduseres. 
 Vurder hvilke investeringer som kan skyves ut i tid 

 Rådmannen bes vurdere om endringer/justeringer i organisasjonen 
(staber/virksomhetsstrukturen)kan gi innsparinger 

 
Formannskapet ba videre om følgende: 
 

 Lovpålagte oppgaver kan vanskelig kuttes, men i noen tilfeller gis det 
bedre tjenester enn lovverket krever. Det er behov for å få bedre oversikt 
over hva disse tjenestene koster. 

 Det utarbeides en oversikt over hva som utføres av ikke-lovpålagte 
tjenester og utgifter til disse tjenestene 

 Priser på kulturtilbud (inkl svømmehallen) kartlegges og sammenlignes 
med øvrige kommuner for potensielt å øke inntektene 

 Bruk av frivillige aktører innen forebyggende arbeid bør kartlegges og 

vurderes 
 Involver hele organisasjonen i å finne gode innsparingstiltak 

 
På bakgrunn av dette er dokumentet «Oppfølging Ksak 73/12» som gir oversikt 
over mulige innsparingstiltak, tjenester som ikke er lovpålagte og tjenester med 

høyere standard enn loven krever, vedlagt rådmannens grunnlagsdokument. 
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2 Rammebetingelser og plan- og budsjettforutsetninger  

2.1 Nasjonale mål og økonomiske rammebetingelser 

Kommuneproposisjonen ble lagt fram 15.05.12 med nasjonale styringssignaler til 

kommunesektoren i forkant av stats- og nasjonalbudsjettet. Forslag til nytt 
statsbudsjett ble lagt fram 08.10.12.  Rådmannen presenterer her 

hovedtrekkene som berører kommunesektoren på overordnet nivå. 

Ansvarlighet og omstilling i kommunesektoren 

Regjeringen har i kommuneproposisjonen for 2013 pekt på nødvendigheten av 

ansvarlig styring i kommune.  Regjeringen viser til at kommuner som lykkes 
 Ser framover og kartlegger behov 

 Setter seg konkrete mål 
 Er tidlig ute med omstilling og omprioritering 

 
Demografiske endringer og knapphet på arbeidskraft framover skaper endringer i 

behov og forventninger. Dette krever omstilling og fornying gjennom: 
 

 Økt bruk av teknologi 
 Organisasjon som kontinuerlig tilpasser seg endringer 
 Utvikling av nye tjenestemodeller  

 
Regjeringen peker videre på at kommunesektoren skal være gjennomlysbar og 

ha stor grad av åpenhet. 
 

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren 

Det økonomiske opplegget for 2013 legger opp til fortsatt høyt aktivitetsnivå i 

kommunesektoren.  Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens 
samlede inntekter på 6,8 mrd. kroner. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå 

i 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. Av den samlede inntektsveksten er 5 
mrd. kroner frie inntekter, som fordeles med 4,2 milliarder kroner på 
kommunene og 800 millioner kroner på fylkeskommunene.  Det tilsvarer en 

realvekst i frie inntekter på 1,7 %.   
 

Ut over veksten i frie inntekter, foreslår regjeringen økt bevilgninger til enkelte 
tiltak innen oppvekst, skole, helse og omsorg og samferdsel. 
 

Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for 
kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av TBU 

indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter i 2013 på om lag 3,3 mrd. 
kroner pga den demografiske utviklingen. Dette er utgifter som må dekkes av 
sektorens samlede inntekter. Merutgifter pga befolkningsutviklingen som må 

dekkes av frie inntekter kan anslås til knapt 3 mrd. kroner. 
 

I 2013 forventes kommunesektorens pensjonskostnader å øke med om lag 1,4 
milliarder kroner utover det som kompenseres gjennom deflatoren. De økte 

kostnadene må dekkes av de frie inntektene. Høy lønnsvekst og lavt rentenivå 
har over tid bidratt til økte pensjonskostnader.  
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Kommunesektoren har samtidig betydelig gjeld, og har dermed også fordeler av 
det lave rentenivået. Det må understrekes at kommuner og fylkeskommuner har 

et selvstendig ansvar både for pensjon, som er en del av lønns- og avtalevilkår i 
kommunesektoren, og for sine låneopptak. 
 

Den kommunale skattøren for personlige skattytere holdes uendret på 11,6 % i 
2013. 

 
Regjeringen legger i sitt budsjettforslag for 2013 til grunn at samlet deflator i 
kommunesektoren vil være 3,3 %. Anslaget på deflator for 2012 er nå satt til 3,2 

%, som er samme anslag som i statsbudsjettet for 2012. Dette er en 
oppjustering på 0,2 % i forhold til Revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i 

mai 2012. 
 

Inntektssystemet 2013 
I 2013 innlemmes hoveddelen av det øremerkede tilskuddet til kommunalt 
rusarbeid i rammetilskuddet til kommunene. 333 mill. kroner legges inn i 

rammetilskuddet, og fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.  
 

Fra og med 2013 gjøres det en teknisk justering i delkostnadsnøkkelen for 
barnehage for å ta hensyn til endringen i kontantstøtteordningen fra august 
2012. 

  
Omsorgsplan 2015 

Det foreslås en tilskuddsramme for 2013 som gir rom for tilsagn for ytterligere 1 
750 heldøgns omsorgsplasser. De maksimale tilskuddssatsene heves til kr 
840 000 for omsorgsboliger og kr 1 120 000 for sykehjemsplasser.  

 
Det øremerkede tilskuddet til etablering av dagaktivitetstilbud for demente 

videreføres i 2013. Årsverk til dagtilbudene i 2012 og 2013 dekkes innenfor 
veksten i frie inntekter de respektive årene.    
 

Innføring av 1,5 timer valgfag på 9. trinn 
Regjeringen foreslår å innføre 1,5 timer valgfag i uken på 9. trinn fra høsten 

2013. Kommunene kompenseres for sine merutgifter gjennom en økning i 
rammetilskuddet på om lag 66 mill. kroner (høsteffekt). Valgfag på 8. trinn ble 
innført høsten 2012, og det tas sikte på innføring på 10. trinn høsten 2014. 

 
Innføring av frivilling, gratis kulturskoletilbud i SFO-tiden  

Regjeringen foreslår at det innføres én time gratis kulturskoletilbud i uken i 
skole- eller SFO-tiden på barnetrinnet (1.–4. trinn) fra høsten 2013. Tilbudet skal 
være frivillig for den enkelte. Kommunenes merutgifter er beregnet til om lag 72 

mill. kroner og blir kompensert ved en økning i rammetilskuddet.  
 

Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg 
I 2013 foreslår regjeringen å fase inn ytterligere én mrd. kroner i 
rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg. Forslaget har en 

budsjetteffekt på 20 mill. kroner.  
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Forsøk med styrket lærertetthet i ungdomsskolen 
Regjeringen foreslår å etablere en fireårig tilskuddsordning som et forsøk med 

styrket lærertetthet i ungdomsskolen fra skoleåret 2013–2014. Det bevilges 157 
mill. kroner i 2013 til nærmere 600 nye lærerårsverk.  
Kommuner som i skoleåret 2011–2012 hadde ungdomsskoler med både 

grunnskolepoeng under landsgjennomsnittet og gjennomsnittlig gruppestørrelse 
over 20 elever per lærer, tilbys å være med i prosjektet, med sikte på deltakelse 

gjennom hele fireårsperioden. 
 

Barnehage 

Det foreslås en nominell videreføring makspris for foreldrebetaling i barnehage 
på 2 330 kr per mnd. for en heltidsplass.  

 
Regjeringen foreslår å øke minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager 

fra 92 til 94 pst. fra 1. august 2013. Det foreslås å bevilge 58 mill. kroner til 
formålet over rammetilskuddet.  
 

Barnevern 
Den øremerkede tilskuddsordningen til kommunalt barnevern videreføres og 

styrkes med 205 mill. kroner. Det betyr at om lag 500 mill. kroner er øremerket 
satsingen på det kommunale barnevernet i 2013. 
 

Kommunene kan søke om midler til stillinger – både saksbehandlerstillinger og 
stillinger knyttet til tiltaksutvikling – og til kompetanse- og samhandlingstiltak.  

 
Samhandlingsreformen 
I 2012 ble det lagt inn vel 5 mrd. kr til kommunal medfinansiering og 560 mill. kr 

til utskrivningsklare pasienter. Disse midlene ligger innenfor rammetilskuddet til 
kommunene og er prisjustert i 2013. 

 
Den særskilte kompensasjonen på 305 mill. kr til kommuner som ”tapte” på 
reformen, er prisjustert i 2013. Fordelingen mellom kommunene er den samme 

som i 2012.  
 

Det øremerkede tilskuddet til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp-tilbud som 
kom i 2012 trappes videre opp. Budsjettet i 2012 er 131 mill. kr, økes til 270 
mill. kr i 2013. Finansieringen av tilbudet skjer ved halvparten fra det 

øremerkede tilskuddet, den andre halvparten er midler fra regionalt helseforetak 
etter en samarbeidsavtale mellom kommune og helseforetaket. 

 
Utbyggingen av tilbudet, med tilsvarende opptrapping av tilskudd, er planlagt 
over fireårsperioden 2012-2015. Kommunenes utgifter til etablering og drift av 

fullt utbygd tilbud er anslått til vel 1 mrd. 2012-kr. I 2016 blir tilbudet en 
lovbestemt plikt for kommunene, samtidig som pengene innlemmes i 

rammetilskuddet. 
 
Etter hvert som øyeblikkelig hjelp-tilbudet trappes opp, innebærer det en 

avlastning av kommunenes medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. For at 
kommunene ikke skal dobbeltfinansieres, trekkes det i 2013 ut 83 mill. kr av 

rammetilskuddet. 
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2.2 Økonomiske forutsetninger for planperioden  

Inntektsgrunnlaget inkludert egenbetalinger og gebyrer 
Kommunens inntekter består i hovedsak av rammetilskudd fra staten og skatt på 

inntekt. Til sammen utgjør disse inntektene 77,8 % av kommunens totale 
inntekter. For å beregne disse inntektene benyttes en modell utviklet av KS som 

bygger på forutsetninger gitt i statsbudsjett, kommunens demografi og lønn- og 
prisvekst. 
 

Rammetilskuddet for 2013 er for Eidsvoll kommune beregnet til 546 mill, 
inkludert ordinært skjønn fra fylkesmannen. Dette er en økning på 46,4 mill fra 

2012. Det er videre forutsatt en vekst i skatteinntektene på 5,4 % både på 
landsbasis og 5 % i Eidsvoll. Dette gir 432,6 mill i skatteinngang for 2013, en 
økning på 9,8 mill fra revidert budsjett 2012.  

 
Ved beregning av skatt og rammetilskudd i planperioden er det ikke tatt med 

befolkningsvekst ut over 2013. 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 Budsjett 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rammetilskudd fra staten -439 781 -499 541 -545 954 -545 954 -545 954 -545 954

Inntekts- og formuesskatt -388 723 -422 815 -432 649 -432 649 -432 649 -432 649  
 

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. 
 
Eiendomsskatt 

Inntektspotensialet i Eidsvoll kommune er ikke utnyttet fullt ut. Sett i lys av den 
totale økonomiske situasjonen i dag og fremtidige utfordringer er det i 

rådmannens grunnlagsdokument forutsatt inntekter fra eiendomsskatt fra 2014. 
Dette vil anslagsvis gi 22 millioner i økte inntekter, basert på erfaringstall fra Nes 
kommune. Det var i 2011 316 kommuner som hadde eiendomsskatt ifl KOSTRA. 

 
Utskrivning av eiendomsskatt er regulert gjennom Lov om eigedomsskatt til 

kommunane (lov av 06.06.1975 nr 29). Eiendomsskatten har en opprinnelse i 
prinsippet om betaling for offentlige goder som var forfordelt. Derav den tidligere 
begrensningen om at eiendomsskatt bare kunne ilegges i bymessige strøk. 

Denne bestemmelsen er nå fjernet. Det samme er skattleggingen av fordelen 
ved å bo i egen bolig. Eiendomsskatten kan ikke sies å erstatte boligskatten. Den 

eksisterte lenge før boligskatten ble avviklet og den er mer omfattende enn 
boligskatten på den måten at den kan ilegges eiere av alle typer eiendommer. 
Eiendomsskatten er på den annen side heller ikke en ordinær formueskatt. Den 

er regulert på egen måte. Dette indikerer derfor at eiendomsskatt nå må 
betraktes som en generell skattleggingsmåte av alle som eier fast eiendom – 

dvs. en fri og ubundet måte å styrke kommunenes økonomi på. Kommunen må 
selv begrunne og definere skattegrunnlaget. 
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Hovedprinsippet er at all fast eiendom kan skattlegges. De mest betydningsfulle 
unntak er gårds- og skogsbruk og statlige og kommunale eiendommer. På 

gårdsbruk kan bare våningshus skattlegges og da på linje med andre eneboliger. 
I tillegg er det vanlig å unnta eiendommer tilhørende ideelle organisasjoner og 
lignende. 

 
Skatten skrives ut på grunnlag av fastlagt takst. Det første året må skatten 

begrenses til 2 promille av taksten, for deretter eventuelt å økes med inntil 2 
promille pr år, maksimalt 7 promille. Eiendomsskatten går i sin helhet til 
kommunen og kan brukes fritt. Det er den enkelte kommune som selv vedtar 

innføring av eiendomsskatt og som innen de formelle begrensninger fastlegger 
omfang og nivå på skattleggingen. 

 
Kommunestyret må vedta innføring av eiendomsskatt og formelt fatte vedtak om 

å skrive ut eiendomsskatt årlig, noe som normalt gjøres i forbindelse med 
behandling av budsjettet. Under forutsetning av kommunestyrets vedtak vil 
rådmannen i løpet av 2013 legge til rette for dette. 

 
Lønns- og prisutvikling 

Lønnsbudsjettet er basert på lønnsnivået etter det sentrale oppgjøret i 2012. 
Økte lønnskostnader som følge av lokalt oppgjør 2012 og lønnsoppgjøret 2013 er 
avsatt på sentral lønnsreserve og beløper seg til 20 millioner. Det forutsettes et 

lønnsoppgjør på 4 % i 2013, noe som er i tråd med forutsetningene i 
statsbudsjettet.  

 
Pensjon 
Eidsvoll kommunes pensjonskostnad er beregnet til 17 % for medlemmer i 

Fellesordningen i Kommunal Landspensjonskasse (KLP), 19,2 % for 
sykepleierordningen i KLP og 11,24 % for medlemmer i Statens pensjonskasse 

(SPK). Beregningene baserer seg i stor grad på anbefalinger og anslag fra 
pensjonskassene selv.  
 

Pensjonskostnadene er beregnet til 79 mill. Dette er en nedgang fra 2012. Når 
man tar hensyn til beregnet premieavvik er de totale pensjonskostnadene 

beregnet til 88 mill. Dette er en økning på 25 mill fra 2012. 
 
Lånegjeld-, rente- og avdragsutvikling 

I planperioden er det forutsatt en rentekostnad på kommunens egne flytende lån 
på 3,5 %. Pr september 2012 er 12 måneders NIBOR-rente 2,5 %.  

 
Norges bank la ultimo oktober frem sin nye rentebane og annonserte ingen 
endring av renten på nåværende tidspunkt. Første renteøkning er nå tidligst 

mars 2013, men mer sannsynlig nærmere høsten. 
Videre slår Nordea fast at markedet venter en sentralbank på hold mye lengre 

enn det Norges bank sier.  
 
 

Utvikling netto lånegjeld 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Inngående balanse 566 942 695 482 664 129 979 998 1 218 931 1 325 167 

- Avdrag -26 595 -31 353 -29 430 -39 640 -46 655 -50 381 

Låneopptak 155 135 0 345 299 278 573 152 891 71 187 
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Utgående balanse 695 482 664 129 979 998 1 218 931 1 325 167 1 345 973 

Rentekostnad 26 555             28  33 43 48 49 
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Lånegjelden var i 2011 kr. 29.471,- pr. innbygger i Eidsvoll.  Tilsvarende tall for 
kommunegruppe 7, var 40.426,-  
 

Eidsvoll kommune står også i årene framover foran betydelige investeringer og 
derigjennom økt lånegjeld per innbygger slik grafen viser. 

Høy gjeldsbelastning vil gi økte finansutgifter som må dekkes inn i den ordinære 
driften i løpet av planperioden. Dette stiller krav til effektivisering, omstilling og 
vurdering av tjenestetilbudet til innbyggerne. 

 
Finansforvaltningen 

Kommunens finansreglement regulerer hvordan kommunen skal forvalte sine 
aktiva. De langsiktige plasseringene stammer fra salg av kommunens e-verk og 

var per 1.11.12 på 148 mill. I underkant av 28 % av midlene er plassert i 
aksjefond, det øvrige i obligasjoner og rentebærende papirer. For 2013 er det 
budsjettert med en avkastning på 6 mill. 

 
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 3,1 % til 0,3 % med nedgang ut over 
planperioden. Dette har bl a sammenheng med bortfall av inntekter fra mva-

kompensasjon i driftsregnskapet og sterk vekst i utgifter til renter og avdrag. 
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Driftsbudsjett ansvar 90 Finans 
 

 

Nettoramme per avdeling                  (1 000)

Regnskap 

2011

Rev bud 

2012

Budsjett 

2013

Øk.plan 

2014

Øk.plan 

2015

Øk.plan 

2016

FINANS -862 441 -941 795 -931 025 -930 832 -923 457 -920 168

MOMSKOMPENSASJON -24 117 -23 000 -24 000 -15 000 -15 000 -15 000

FELLES UTGIFTER/INNTEKTER 5 0 0 0 0 0

FINANS -886 552 -964 795 -955 025 -945 832 -938 457 -935 168  
 

Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1 000) 2013 2014 2015 2016

E1008 Lønnsjusteringer -169 -169 -169 -169

E1009 Sentrale endringer -4 225 -4 225 -4 225 -4 225

E1060 Ikke spes. innsp.tiltak tidl øk.planer 10 000 10 000 10 000 10 000

E1077 90 Finans endr øk.plan -57 341 -37 861 -29 187 -25 099

T1116 Konsekvensjusteringer 608 608 608 608

T1195 11 Økt renteinntekt Forskudd periodisk oppgjør forsk.trekk -365 -365 -365 -365

T1208 90 Eiendomsskatt 0 -22 000 -22 000 -22 000

T1223 90 Mindreforbruk avsatt til renterisikofond 5 512 9 595 3 876 3 077

V1003 Ramme ihht gjeldende øk.plan -909 044 -901 415 -896 995 -896 995

90 Finans -955 025 -945 832 -938 457 -935 168  
 

 
E1009 Sentrale endringer – Dette er fordeling/justering av avskrivninger, 
personforsikringer og arbeidsgivers andel av OU-fond. Endringene er mellom 

virksomhetene og finansområdet. 
 

E1060 Ikke spesifiserte innsparingstiltak tidligere økonomiplaner – På 
flere virksomheter inklusive finansområdet har det ligget innsparingstiltak som 
ikke har vært spesifisert. Disse er nå nullstilt og innarbeidet i handlingsplanen. 

 
E1077 Finans endringer økonomiplan – Dette er en samlepost for endring på 

finansområdet, hovedsakelig skatt/ramme, premieavvik, renter, avdrag og mva-
kompensasjon. 
 

T1116 Konsekvensjusteringer – nullstilling av vertskommunetilskudd som 
følge av at Eidsvoll omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere er nedlagt. 

 
T1223 Mindreforbruk avsatt til renterisikofond – Regnskapsmessig 
mindreforbruk avsettes til renterisikofond for å møte fremtidig vekst i 

renteutgiftene. 
  

Innsparingstiltak 
 
Bunt 
nr 

Mulige økte 
inntekter 

Beløp      
fra 2014 Konsekvensvurdering 

T1208 Eiendomsskatt -22 000 000 

Inntektspotensialet i Eidsvoll kommune er ikke utnyttet fult ut 
ved å unnlate å skrive ut eiendomsskatt. Sett i lys av den 
totale økonomiske situasjonen i dag og fremtidige 
utfordringer er det i rådmannens grunnlagsdokument forutsatt 
inntekter fra eiendomsskatt fra 2014. Dette vil anslagsvis gi 
22 millioner i økte inntekter, basert på erfaringstall fra Nes 
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kommune. Det var i 2011 316 kommuner som hadde 
eiendomsskatt ifl KOSTRA. 
 
Kommunestyret må vedta innføring av eiendomsskatt og 
formelt fatte vedtak om å skrive ut eiendomsskatt årlig, noe 
som normalt gjøres i forbindelse med behandling av 
budsjettet. Rådmannen vil i løpet av 2013 legge frem saker 
for kommunestyret legger til rette for eventuelt vedtak og 
innføring av eiendomsskatt.  

 

 

2.3 Befolkningsutviklingen 

 

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. 
 

 

 
Figur 2-1 Prognose for befolkningsutviklingen i Eidsvoll kommune 2012-2016 

 

Prognosen for befolkningsveksten i planperioden 2012-2016 er utarbeidet i 

samarbeid med Rambøll Norge. Prognosen hensyntar flytting, reproduksjon og 
planlagt boligproduksjon i kommunene. Den faktiske befolkningsveksten i 2011 

var på 2,3 %. I prognosen er det lagt til grunn en befolkningsvekst på 2,5 % 
årlig. Grunnlag for fremtidig boligproduksjon i planperioden er basert på inngåtte 
utbyggingsavtaler, planlagte byggeområder for boliger - regulerte og uregulerte. 

Det er vurdert hvilke boligtyper som forventes bygd i de forskjellige 
byggeområdene, også fordelt på skoleopptaksområdene.  
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Figur 2-2 Prognose for befolkningsutviklingen i aldersgruppene over 67 år 

 
 

 
Figur 2-3 Prognose årlig vekst i aldersgruppene over 67 år 
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For aldersgruppene 80-89 år og over 90 år viser prognosene at befolkningen i 
planperioden vil være omtrent som nå, faktisk med en svak nedgang. 

Prognosene videre framover viser at det blir vekst i disse aldersgruppene først 
fra ca. 2020. 
I gruppen «Unge eldre» fra 67 -79 år vil vi få relativt stor og jevn vekst i 

planperioden. En stor del av disse vil i neste planperiode være rundt 80 år og 
eldre. 
 

 

 
Figur 2-4 Prognose for befolkningsutviklingen i aldersgruppen 0-15 år 

 
 

 
Figur 2-5 Prognose årlig vekst i antall barn 0-15 år 
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Befolkningsprognosen viser at kommunen vil få en sterk vekst i antall barn i 
aldersgruppen 6-15 år.  Aldersgruppen 0-5 år vil øke få en liten økning i 2013 for 

deretter å gå noe ned i 2015 og deretter vokse fra 2016. 
 
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 vekst i 

barn i grunnskolealder, mens gruppen 0-5 år og gruppen eldre over 80 år vil 
være stabil/reduseres. I gruppen «yngre eldre», dvs. 67-79 år, vil kommunen få 
sterk vekst.   Veksttakten innenfor de ulike aldersgruppene er kommunens 

viktigste utgangspunkt for å kunne planlegge og prioritere tjenestetilbudet i 
planperioden. 

 
 

2.4 Forebygging og folkehelse 

Eidsvoll kommune har en utfordrende folkehelseprofil.  Folkehelsebarometret 
utarbeidet av Folkehelseinstituttet (2012) viser følgende for Eidsvoll: 
  
 

Befolkning 

 Det har vært befolkningsvekst i kommunen 
 Kommunen har en lavere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet 
 Forventet levealder for menn er ikke entydig forskjellig fra 

landsgjennomsnittet. 
 

Levekår 
 Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet med 

landet forøvrig. 

 Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet 
forøvrig. 

 Arbeidsledigheten er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. 
 Andel uføretrygdede under 45 år er ikke entydig forskjellig fra 

landsgjennomsnittet. 

 
Miljø 

 Andel personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig tilfredsstillende 
analyseresultater mhp E. coli, i prosent av befolkningen tilknyttet 
rapportpliktig vannverk, ser ut til å være høyere enn ellers i landet. 

 Antall som legges inn på sykehus for personskader etter ulykker 
er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. 

 
Skole 

 Ungdom trives dårligere på skolen enn det som er vanlig ellers i landet, 

vurdert etter trivsel hos 10.-klassinger 
 Andelen 5.klassinger på laveste mestringsnivå i lesing er høyere enn i 

landet for øvrig 
 Færre fullfører videregående skole enn det som er vanlig i landet for øvrig 
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Helse og sykdom 

 Flere personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant 
annet angst og depresjon, sammenlignet med resten av landet. 

 Hjerte- og karsykdom er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet, 

vurdert etter antall pasienter behandlet i sykehus. 
 KOLS og astma hos voksne ser ut til å være mer utbredt enn 

ellers i landet, basert på bruk av legemidler (45-74 år). 
 Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser 

ut til å være høyere enn ellers i landet (30-74 år). 

 
Statistikk etter innføring av Samhandlingsreformen viser videre at Eidsvoll har 

flere pasienter med behov for behandling på sykehus enn andre og 
sammenliknbare kommuner. 1 

Fofo2  

2.5 Behov for barnehageplasser i planperioden 

 
Aldersgruppen 0-5 år vil øke få en liten økning i 2013 for deretter å gå noe ned i 

2015 og deretter øke fra 2016. 
 

Kommunestyret har vedtatt å øke andelen kommunale plasser. Pr i dag er 
fordelingen 30 % kommunale barnehager og 70 % ikke-kommunale barnehager.  

 
Kommunestyret vedtok i sak 52/12 framtidig barnehagestruktur for Eidsvoll.    
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.  
 

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak legges Stenshoel barnehage ned fra 
høsten 2013. Kommunen vil likevel ha tilstrekkelig kapasitet for barnehageåret 

2013/2014.  Fra høsten 2014 vil Bønsmoen barnehage utvides med ca. 80 
plasser. Forutsatt tilstrekkelig kapasitet, legges Råholt barnehage ned høsten 
2014. 

 

2.6 Skolestruktur og behov for elevplasser i planperioden 2013-
2016 

 

Med en årlig vekst på 2,5 % vil Eidsvoll kommune i henhold til prognosen få ca. 
1000 flere elever i løpet av en 10-årsperiode.  Prognosene viser at det særlig er 

områdene Eidsvoll Verk og Vilberg/Ås som vil ha behov for økt kapasitet. 
  

Kapasitetsutnyttelse i dagens skolestruktur 
På bakgrunn av prognosen for elevtallsutviklingen, samt kapasiteten i dagens 
skoler, vil det være følgende behov i planperioden: 

 
 Økt ungdomsskolekapasitet i sørbygda fra 2013 
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 Økt ungdomsskolekapasitet i midtbygda fra 2016 
 Økt barneskolekapasitet i sørbygda fra 2017 

 Økt barneskolekapasitet i midtbygda fra 2014 
 
Andre aktuelle strakstiltak for å øke skolekapasiteten vil være: 

   
 Endring av opptaksområdene mellom barneskolene i sør-bygda 

 Utbygging til to-paralleller ved Eidsvoll Verk skole 
 Bygge sprinkelanlegg ved Vilberg barneskole 
 Bygge ut 2 klasserom i kombinasjon med ny SFO ved Ås skole 

 
På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon, kostnader ved dagens skolestruktur  

og elevtallsvekst er det etter rådmannens vurdering behov for å samordne ressursene  
innen skole for å kunne sikre et kvalitetsmessig tjenestetilbud til alle.  

Investeringsbehovet framover er stort og det vil være nødvendig å prioritere slik at  
nødvendig kapasitet sikres og helsefarlige forhold knyttet til skolens fysiske miljø utbedres.  
Flere av skolene har et stort rehabiliteringsbehov. 

 
 

2.7 Boliger til innbyggere med særskilte behov 

 
Dette kapitlet erstatter egen boligsosial handlingsplan, og danner grunnlaget for 

Husbankens rammebevilgning og støtte til tiltak og investering i kommunen. 
Kapitlet viser oversikt over status, behov, målgrupper, tiltak og investeringer for 
innbyggere med særskilte behov for boliger.  

 
Status 

 

Status for kommunale boliger 31.12.2010 og 2011 2010 2011 

Kommunale disponerte boliger 357 355 

 Herav kommunale eide boliger 355 355 

 Herav leid inn av kommunen for videre fremleie 2 1  

Antall utleide av de kommunalt disponerte boliger 357 356 

 
Alle boenhetene er til enhver tid bebodd. Akutte behov søkes løst ved å ha en 

ledig hybel. Husleiekontraktene blir inngått for et tidsrom fra 3 mnd til 2 år, og 
det gjøres individuelle vurderinger i hvert enkelt tilfelle når det gjelder antatt 

tidsaspekt for bistand til bosetting fra kommunen. Det er til enhver tid fra 5-10 
på ”venteliste”. Det arbeides parallelt med å finne løsninger for disse på det 
private boligmarkedet. Om lag 16 av beboerne i de kommunale boenhetene har 

bodd i sine leiligheter i mer enn 5 år. 
 

Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal ta i bruk Husbankens låne- og 
støtteordninger for å bidra til at flest mulig får hjelp til etablering i egen bolig. 
Kommunens utleieboliger skal i hovedsak være et tilbud til grupper som har 

behov for en bolig i en overgangsperiode. Til tross for at Eidsvoll kommune har 
en forholdsvis stor boligmasse, blir den enkelte leietaker ofte boende over lang 

tid, slik at boligmassen «låses» og en oppnår ikke en ønsket sirkulasjon. Dette 
skyldes flere forhold: 
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 Prisen på kommunens boliger ligger under markedspris, noe som kan 
legge til rette for at den enkelte leietaker blir boende i kommunal bolig 

fremfor å søke bolig på det private leiemarked. 
 Vanskeligstilte har utfordringer med å komme inn på det private 

leiemarked pga. nedsatt boevne og begrensede muligheter for å stille med 

depositumsgaranti. Slik garanti kan gis fra NAV, men det er ikke alle 
utleiere i det private marked som ønsker å leie ut til personer med NAV 

garanti.  
 Utleiere er svært ofte skeptiske til å leie ut boliger til flyktninger og 

mennesker med rus/psykiske lidelser. 

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

 Økende pågang av alvorlig psykisk syke og/eller rusavhengige. Til denne 
gruppen er det pr. i dag ikke et tilfredsstillende botilbud. 

 
 
Boligbehov i planperioden 

Kommunestyret behandlet 18.09.12, sak 77/12 Rapport om boligbehovet for 
vanskeligstilte i Eidsvoll. I henhold til rapporten er det behov for nye boliger for 

følgende grupper: 
 

Boligbehov /Grupper Behov 

Omsorgsboliger for eldre 16 (etter 2016) 

Flyktninger  4 boenheter årlig og 
3-5 familieboliger for 
å dekke behovet ved 

familiegjenforening 

Utviklingshemmede 15 

Yngre fysisk funksjonshemmede   4 

Psykisk syke/rusavhengige 14 

 

Kommunestyret vedtok følgende i sak 77/12: 
   

 Boliger til mennesker med psykisk sykdom/rusavhengighet og 

utviklingshemmede gis høyeste prioritet i samsvar med forslag i 
saksframlegget. 

 Husbankens virkemidler benyttes aktivt og gruppen særlig vanskeligstilte 
på boligmarkedet gis første prioritet ved søknad. 
 

 
Kommunens bruk av Husbankens låne- og støtteordninger 

 

Foreløpig resultat 

2012 

Startlån Boligtilskudd 

Antall søknader 116 25 

Innvilget og utbetalt 56 8 

Gyldige lånetilsagn 2 1 

Avslag 58 16 

Totalt 14.324.633 800.000 

Rest pr. 01.10.2012 8.175.367 0 
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Startlån 
Startlån er en av kommunens viktigste virkemidler for å hjelpe til å skaffe eller 
beholde egen eid bolig. Kommunens vilkår for videre utlån skal ligge innenfor 

valgmulighetene Husbanken tilbyr sine kunder vedrørende rentevilkår, 
avdragstid og annuitets- eller serielån. Kommunen kan tilby fastrenteavtale på 

inntil 20 år. Kommunen 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 til enhver tid gjeldende 

rentesatser. 
 

Nye regler fra Finanstilsynet vedrørende bankers utlånspraksis fra 01.01.2012, 
har gitt nye utfordringer for personer uten egenkapital som skal etablere seg på 

boligmarkedet. Husbanken har videre «faset ut» unge i etableringsfasen samt 
enslige uten forsørgeransvar som egne målgrupper for startlån. Endringene er 
likevel ikke særlig kjent i søkermassen, og det gis i høyere grad avslag pga. at 

søkere ikke faller inn i målgruppen for startlån. 
 

Målgrupper for startlån 
- Enslige forsørgere 
- Økonomisk vanskeligstilte husstander 

- Barnefamilier 
- Personer med nedsattfunksjonsevne 

- Flyktninger 
- Personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag 

 

Startlån er behovsprøvd og Eidsvoll kommune utbetalte i 2011 30 millioner 
startlån. Av antall søknader i 2011 ble 78 innvilget og 31 avslått i hovedsak 

grunnet manglende betjeningsevne. Startlån gis ikke til søkere som kan få lån 
gjennom ordinær bank. Finanstilsynet skjerpet bankenes utlånspraksis fra 
01.01.2012. Dette har gitt noe økning i antall søknader sammenliknet med 

fjoråret. Det har så langt ikke forekommet større tap på startlån, og svært få av 
eksisterende låntakere innebærer tapsrisiko i dagens situasjon. Løpetid på inntil 

30 år for startlån benyttes i tilfeller av full finansiering. 
 
Rådmannen tilrår opptak av startlån med en ramme på 30 millioner kroner pr. år 

i planperioden. 
  

Boligtilskudd til etablering og utbedring av bolig 
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 om husstandens situasjon er av varig 
karakter. Ved tilskudd til tilpasning skal det legges spesielt vekt på om 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. 
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Nedskrivingstiden 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 åt fra utbetalingsdatoen. 
 
Tilskuddene brukes som hjelp for å anskaffe/kjøpe, eller tilpasse bolig for 

gruppene funksjonshemmede, unge i etableringsfasen, flyktninger og andre 
vanskeligstilte. Tilskuddene er sterkt behovsprøvd. Tildelinger fra Husbanken i 

2012 er kr. 1.000 000,-, fordelt med 850 000,- i boligtilskudd til etablering og 
150 000,- i boligtilskudd til utbedring av bolig mht. dagens boligpriser vil 
vanskelig kunne etablere mer enn ca.3 stk. økonomisk/sosialt vanskeligstilte. 

Boligtilskudd over kr. 20 000,- tinglyses og nedskrives med 5 % over 20 år. 
Eidsvoll kommune har behov for større tildelinger fra Husbanken mht. 

boligtilskudd til etablering.  

 
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 for vanskeligstilte i forbindelse med 

reguleringsplaner. 
 

Status for kommunale boliger som er universelt utformet 2010 2011 

Antall kom. Disponerte boliger som er tilgjengelig for 

rullestolbrukere 

207 207 

Antall boliger som er kjøpt eller bygget pr. år 0 0 

Antall kom. Disponerte boliger som er tilgjengelig for 
rullestolbrukere 

207 207 

Antall boliger som er kjøpt eller bygget pr. år 0 0 

 

 
 

2.8 Vedlikeholdsetterslep kommunale bygg og veg 

Kommunale veger 
Tilstandsanalysen for kommunale veger viser at det er stort behov for løpende 

rehabilitering av kommunale veger. Kun veger med asfaltdekke er vurdert og 
prioriteringen fra kommunal drift er vurdert utfra trafikkbelastning og slitasje. 
Fem veger er ikke med i planen da disse må vurderes som egne prosjekter og 

hvor grunnforholdene er så usikre at kostnadene må vurderes nærmere. 
 

År Behov Antall  

2013 Kr. 10 321 490 Antall 17 

2014 Kr. 16 898 100 Antall 28 

2015 Kr. 7 166 420 Antall 18 

2016 Kr. 4 512 220 Antall 16 

2017 Kr. 4 915 656 Antall 16 

 

Behovet er lagt inn i investeringsprogrammet. 
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Kommunale bygg 
Tilstandsanalysen for kommunale bygg viste et stort vedlikeholdsetterslep. 

Rådmannen har lagt tilstandsanalysen til grunn for prioritering av vedlikehold i 
planperioden 
 

I rapporten fra 2011 fremgår at strakstiltakene ble fordelt etter følgende 
prioritet: 

 

Pri 1: Antall tiltak: 23 Kr 0,8 mill 

Pri 2: Antall tiltak: 35 Kr 3,2 mill 

Pri 3 Antall tiltak: 42 Kr. 10,4 mill 

 
For 2012 blir alle 23 tiltak i Pri 1 og alle 35 tiltak i Pri 2 utført. De resterende 42 

tiltakene i Pri 3, som ble satt inn i forslag til «Videre tiltak», forutsettes at en 
arbeider videre med i 2013. Sett i lys av den totale økonomiske situasjonen, 

reduseres opprinnelig ramme på 6 mill til ekstra vedlikehold fra økonomiplan 
2012 med 2 mill. Dette vil medføre at vedlikeholdsetterslepet øker. 
 

2.9 Planer og planbehov i planperioden 

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. 
 

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. 
 

Eidsvoll kommunestyre vedtok i møte 19.06.12 kommunal planstrategi for 
perioden 2012 – 2015. I forbindelse med planstrategien ble det kommunens 
planbehov avklart. Oversikten nedenfor viser temaplaner og kommunedelplaner 

som skal utarbeides/rulleres i planperioden.  Oversikt over pågående arealplaner 
fremgår av kap. 5. 

 
PLANER OG PLANBEHOV (TEMAPLANER) I HANDLINGSPLANPERIODEN 
 

Temaplaner ÅR 

Folkehelseplan 2012/2013 

Strategisk plan for næringsutvikling 2013 

Landbruksplan 2007-2017 (rullering) 2013 

Kommunedelplaner (tematiske)  

Beredskapsplan  2013 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - 

rullering 

2013 

Kulturplan 2013 

Trafikksikkerhetsplan - rullering 2014 

Klima og energiplan - rullering 2015 
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2.10  Kommunebarometret 

Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, i år (2012) 
basert på 108 nøkkeltall (kriterier) fra ulike sektorer. Hensikten er å gi 

beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen 
driver. Tallene er i all hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-

database, foreløpige tall for 2011.  
 
Rapporten indikerer at Eidsvoll kommune driver kostnadseffektivt (lave 

enhetskostnader), samtidig som kommunen ikke oppnår gode nok resultater, 
spesielt innen oppvekst, pleie og omsorg og helse sammenlignet med 

sammenlignbare kommuner. Kommunen kommer best ut på områdene vann og 
avløp, nærmiljø og klima og økonomi i tillegg til lave enhetskostnader.   
 

Totalt blir kommunen i 2012 rangert på en 401. plass av landets 429 kommuner, 
ned fra 388. plass i 2011.  

 

Plassering for hver enkelt sektor 

Grunnskole  (20 % vektet) 396 

Pleie og omsorg  (20)  369 

Barnevern  (10)  283 

Barnehage  (10)  406 

Helse (7,5)  402 

Sosialhjelp  (5)  392 

Kultur  (2,5)  327 

Nærmiljø og klima (2,5)  94 

Vann og avløp (2,5)  87 

Saksbehandling (2,5)  234 

Økonomi  (10)  130 

Enhetskostnader (5) 32 
 

 

2.11  Rådmannens plan- og budsjettforutsetninger 

 

Kritiske suksessfaktorer i planperioden 
Eidsvoll kommune har sterk befolkningsvekst, noe som stiller store krav til 

helhetlig planlegging og prioritering. Kommunen har svært stramme økonomiske 
rammebetingelser og for høyt driftsnivå og store investeringsbehov i årene 
framover. Sammenligninger med andre kommuner viser at kommunen har lave 

enhetskostnader.  Dette gir færre effektiviseringsmuligheter innen den enkelte 
tjeneste. På bakgrunn av dette vil kritiske suksessfaktorer i kommende 

planperiode være: 
 

 Helhetlig og langsiktig planlegging 

 Prioritering av forebygging og tidlig innsats 
 Riktig tjenestenivå 

 Omstilling og samordning av tjenester gjennom strukturendringer og 
organisatoriske endringer  

 Økt bruk av teknologi og fokus på utviklingsarbeid i alle ledd 
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Helhetlig og langsiktig planlegging 

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 vekst i 

aldersgruppa 6-15 år, mens gruppen eldre over 80 år vil reduseres.  Gruppen 
«yngre eldre», dvs. 67-79 år vil vokse i hele perioden.  

 
Befolkningsstrukturen legges til grunn for prioritering av drifts- og 
investeringstiltak i planperioden. Forebyggende tiltak prioriteres for barn og unge 

og yngre eldre prioriteres. Når det gjelder investeringer må økt skolekapasitet 
må prioriteres i planperioden. Bygging av omsorgsboliger for eldre, herunder 

omsorgsboliger i Feiring, prioriteres ikke i planperioden.   
 

Forebygging og tidlig innsats 
Kommunens folkehelseprofil stiller krav til helhetlig, langsiktig planlegging og 
prioritering av forebygging og tidlig innsats for alle aldersgrupper. For 

oppvekstområdet er hovedutfordringen frafall i videregående opplæring.  
Rådmannen har på denne bakgrunn lagt til grunn at forebyggende tiltak og tidlig 

innsats skal videreføres og videreutvikles i planperioden.  Forebyggende avdeling 
i Familiens Hus og barnevernet styrkes i 2013. 
 

Omstilling og samordning av tjenester gjennom strukturendringer og 
organisatoriske endringer  

Vekst i befolkningen gir sammen med kommunens økonomiske situasjon behov 
for kontinuerlig å vurdere muligheter for omstilling og effektivisering.  På 
bakgrunn av at kommunen har lave enhetskostnader, er det tvingende 

nødvendig å utnytte muligheter for strukturendringer som kan gi 
samordningsgevinster. Rådmannen har derfor lagt dette til grunn. 

 
Rådmannen foreslår å samordne all heldøgns omsorg på Vilberg 
kompetansesenter for eldre fra 01.01.13..  Rådmannen legger til grunn at denne 

strukturendringen vil gi samordningsgevinster innen pleie og omsorg. 
 

Fra 1.1.13 foreslås at oppgaver knyttet til aktiviteter, mestring og trivsel for 
hjemmeboende eldre og brukere i institusjoner samordnes med aktivitetstilbudet 
på Gladbakk. Samordning vil kunne bidra til en utvikling i retning av økt bruk av 

frivillige aktører og kommunen vil totalt sett dra nytte av dette til alle 
målgruppene.  

 
Rådmannen tilrår at alle tilbud til barn og unge samordnes under Familiens Hus 
fra 01.01.13. Forebyggende ungdomsarbeid bør organiseres slik at man når flere 

barn og unge og især de som er i risikosonen. Dette ved blant annet å organisere 
tilbud på ulike arenaer, ulike tidspunkt som rett etter skoletid, kvelder og helger, 

samt lage prosjekt og arrangement med et variert innhold som skapes ut fra de 
signaler som mottas ute i miljøet.  
 

Rådmannen har lagt kommunestyrets vedtak om at 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 
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tilstrekkelig tomteareal, både til å utvide og til å bygge nye kommunale 
barnehager. På denne bakgrunn foreslår rådmannen å legge ned Stenshol 

barnehage fra 01.08.13. 
 
Rådmannen ser videre at det er behov for å vurdere strukturendringer innen 

skole. Eidsvoll kommune har en dyr skolestruktur og det er store forskjeller i 
kostnader mellom skolene.  Flere av skolene har betydelige rehabiliteringsbehov. 

På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon, kostnader ved dagens 
skolestruktur, vedlikeholdsetterslepet og elevtallsveksten er det etter 
rådmannens vurdering behov for å samordne ressursene innen skole for å kunne 

sikre et kvalitetsmessig tjenestetilbud.  På denne bakgrunn foreslår rådmannen 
at eksisterende kapasitet utnyttes, og at Finstad skole legges ned høsten 2014 

og Feiring barne- og ungdomsskole legges ned høsten 2015. 
 

 
Økt bruk av teknologi og fokus på utviklingsarbeid 
I planperioden implementeres flere prosjekter som vil gi gevinstrealiseringer, l 

effektivisering av driften og legge grunnlag for mer elektronisk saksbehandling 
og nettbaserte løsninger: 

 
 Elektronisk lønns- og personalsystem 
 Helhetlig kvalitetssystem 

 Elektronisk helsenett 
 Nytt intranett 

 Digitalisering av kommunens arkiver 
 
Innen pleie og omsorg vil bruk av bruk av velferdsteknologi bli vurdert i 

tilknytning til det tverrsektorielle samhandlingsprosjektet.  
 

 
Miljøsatsing 
Eidsvoll kommuner fortsetter arbeidet med å bli den første energinøytrale VA 

kommunen i Norge. Som en del av dette var Eidsvoll den første kommunen som 
søkte om el-sertifikater og det legges til grunn at dette er på plass for  

vannkraftturbin i Minneåsen i løpet av 2014.  
 
Rehabilitering av Bårlidalen kloakkrenseanlegg, som er den største 

enkeltsatsningen i vår energinøytrale prosess, vil ha oppstart i desember 2012 
og i løpet av planperioden vil anlegget ombygges fra et kloakkrenseanlegg til et 

miljø og energianlegg. Bårlidalen Miljø- og energianlegg vil sette en ny norsk 
standard for mellomstore avløpsanlegg ved at ikke bare avløpsvannet renses til 
en høy miljøstandard, men også ved at avfallsproduktene fra avløpsbehandlingen 

utnyttes til å produsere et energioverskudd ved virksomheten og ved at 
restproduktet kan lokalt utnyttes som et jordforbedringsprodukt. Bårlidalen Miljø- 

og energianlegg vil etter rehabilitering biologisk rense avløpsvannet, produsere 
egenvarme til oppvarming av bygg og elektrisitet som utnyttes i egen virksomhet 
og som kan tilføres det lokale elnettet. 
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3 Fokusområde Levekår 

3.1 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 

Hva må vi lykkes 

med 

Hvordan måle Status Mål Aktuell for 

Virksomhet/ 

resultatansvarlig: 

Tidlig innsats og 

forebygging, gjennom 

økt fokus på barn og 

unge i risikogrupper 

Andel 

spesialundervisning  
8,3 % 8,0 % 

Familiens Hus 

Oppvekst 

Score 

brukerundersøkels

e i barnevernet  

0 3,3 Familiens Hus 

Antall deltakere på 

forbyggende tiltak i 

samarbeid med 

frivillige 

organisasjoner 

0 240 

Familiens Hus 

Kulturhuset 

Helsehuset 

Tidlig innsats og 

forebygging, gjennom 

økt fokus på aktivitet 

og mestring 

 

Antall innleggelser 

fra sykehjem til 

spesialisthelse-

tjeneste 

Registreringer 

gjennomføres 

i 2013 for å 

sette mål for 

2014 

 

Vilberg 

kompetanse-

senter 

Antall brukere som 

mottar hverdags-

rehabilitering 

0 6 

Helsehuset 

Hjemmetjenesten 

Tildelingsenheten 

Antall brukere av 

velferdsteknologi 
0 2 

Helsehuset 

Hjemmetjenesten 

Vilberg 

kompetanse-

senter 

Antall besøk fra 

innsatsteam 
0 50  

Antall innleggelser 

langtidsplasser 

sykehjem 

37 35 Tildelingsenheten 

Score bruker-

undersøkelse 
3,2 3,3 

Helsehuset 

Hjemmetjenesten 
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3.2 Hovedutfordringer levekår 

Forebyggende tiltak, tidlig innsats og samordning  
Kommunens folkehelseprofil stiller krav til helhetlig, langsiktig planlegging og 

prioritering av forebygging og tidlig innsats for alle aldersgrupper. For 
oppvekstområdet er hovedutfordringen frafall i videregående opplæring.   
Hovedstrategier for planperioden: 

 
 kontinuerlig vurdere behov for pleie og omsorg 

 kontinuerlig fokus på helse og helseovervåkning 
 dreining av ressursbruken mot forebygging i alle tjenester  
 prioritering av tidlig innsats for risikogrupper barn og unge  

 prioritering av tidlig innsats for «unge eldre» 
 prioritering av forebyggende arbeid og målrettede tiltak som bidrar til å 

utjevne sosiale helseforskjeller og fremme god folkehelse 
 samordning av ressurser for å utnytte samordnings- og 

effektiviseringsgevinster 

 fokus på samhandling og koordinering av tilbudene i tjenesteapparatet 
 ta i bruk velferdsteknologi  

 
 

Helse, pleie og omsorg 
 
KOSTRA-tallene viser at Eidsvoll ligger i overkant av det andre kommuner gir av 

tjenester, samtidig som kommunen bruker mindre enn andre på forebygging.  
For å ha tilstrekkelige ressurser til å løse alle oppgaver innenfor pleie og omsorg 

og helse, er det være nødvendig å prioritere grupper med størst behov.  
 
Rådmannen har lagt til grunn at det er viktig å videreføre de forebyggende tiltak 

som er bygd opp de senere år.  Dette gjelder frisklivssentralen, forebyggende 
enhet for barn og unge og forebyggende tilbud til vanskeligstilte grupper. 

Vilberg 

kompetanse-

senter 

Bolig og fritid 

med bistand 

Innbyggerne er 

informert om 

folkehelseutfordringene  

og om mulige aktuelle 

tiltak for forbedring i 

hele kommunen 

Bedre 

folkehelseprofil/ 

levekårsindeks 

  Alle 

Antall innleggelser i 

sykehus 

Registreringer 

gjennomføres 

i 2013 for å 

sette mål for 

2014 

 

Vilberg 

kompetanse-

senter for helse 

og omsorg 

Antall brukere av 

Helsestasjonen/ 

HUE 

2360 2478 Familiens Hus 

Antall brukere av 

Frisklivssentralen 
110 130 Helsehuset 
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Selv om aldersgruppen over 80 år ikke vil øke de nærmeste årene, vil det totale 
antall personer med behov for tjenester øke. Bruk av velferdsteknologi og 

utprøving av nye tjenesteformer vil være nødvendig for å klare oppgavene 
innenfor hjemmebaserte tjenester. 
 

For best mulig helhet og sammenheng i omsorgstilbudet  foreslår rådmannen at 
alle  døgnbaserte tjenester til eldre organiseres som avdelinger under Vilberg 

Kompetansesenter  fra 1.1.13. På sikt bør hjemmebaserte tjenester også 
samlokaliseres med Vilberg Kompetansesenter for å få en bedre samordning 
Behovet for å øke antall korttidsplasser – særlig plasser til rehabilitering - er 

stort og Vilberg Helsetun bør derfor bygges ut raskt. I forbindelse med en 
utbygging bør deler av sykehjemmet bygges om til en egen skjermet enhet for 

demente. Rådmannen har derfor lagt til grunn at utbygging skal skje i 2014. 
 

Med bakgrunn i at Eidsvoll har en høy andel omsorgsboliger, vil det ikke være 
behov for å bygge nye omsorgsboliger før etter 2016. Rådmannen har på denne 
bakgrunn ikke prioritert å bygge omsorgsboliger i Feiring Aldershjem. I henhold 

til kommunestyrets vedtak foreslår rådmannen å prioritere å bygge ut boliger til 
funksjonshemmede i løpet av planperioden. Brukergruppene må ta del i 

planleggingen av slike boliger og det bør legges til rette for både å eie og å leie. 
 
Kommunene på Øvre Romerike har vedtatt helsesamarbeid innenfor flere 

områder. For 2013 vil det særlig være fokus på miljørettet helsevern, 
kompetansesamarbeid innenfor helseområdet og arbeidet knyttet til et felles 

døgnlegevakttilbud fra 1.1.16.  Elektroniske samhandling er et annet 
samarbeidsområde som vil bidra til bedre dialog mellom kommunal helsetjeneste 
og spesialisthelsetjenesten, samt sikre kvalitativt bedre tjenester. 

 
Behovet for å styrke arbeidet rettet mot barn og unge er stort og det bør være et 

særlig fokus på utsatte grupper. 
 
Oppvekst 

Utdanning er en viktig forutsetning for arbeidsdeltakelse og valgmuligheter 
senere i livet.  

 
Kommunebarometeret 2012 viser at 31,6 % av elevene i Eidsvoll ikke fullfører 
eller består videregående opplæring. I gruppen mellom 20 og 24 år som ikke har 

fullført videregående opplæring, står 19 prosent utenfor både arbeid og 
utdanning. Deltakelse i NY-GIV, innføring av arbeidslivsfag og nye valgfag i 

ungdomsskolen skal bidra til at flere elever fullfører videregående skole og tar en 
utdanning som fører frem til et fullverdig yrkesliv. 
 

Eidsvoll kommunes læringsresultater er i positiv utvikling når det gjelder lesing, 
mens resultatene i matematikk fortsatt er lave og det vil være behov for 

målrettede tiltak fremover. 
 
Framtidig skolestruktur 

Kommunestyret har oppnevnt et utvalg som skal avgi innstilling til framtidig 
skolestruktur.  Utvalget har ikke avgitt sin endelige innstilling på det tidspunkt 

rådmannens grunnlagsdokumenter ferdigstilles.  Rådmannens vurdering baserer 
seg derfor på faktagrunnlaget.  
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På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon, kostnader ved dagens 

skolestruktur og elevtallsvekst er det etter rådmannens vurdering behov for å 
samordne ressursene innen skole for å kunne sikre et kvalitetsmessig 
tjenestetilbud til alle. Investeringsbehovet framover er stort og det vil være 

nødvendig å prioritere slik at nødvendig kapasitet sikres og helsefarlige forhold 
knyttet til skolens fysiske miljø utbedres. Flere av skolene har et stort 

rehabiliteringsbehov. 
 
I henhold til formannskapets styringssignaler har rådmannen forespurt 

Ullensaker kommune om mulig samarbeid innen skole. Ullensaker kommune har 
i brev av 12.10 meddelt at de kan være interessert i å kjøpe elevplasser av 

Eidsvoll kommune. 
 

I vedtatt Handlingsplan 2012-2015 er det vedtatt tiltak på Råholt ungdomsskole 
og Vilberg ungdomsskole i tillegg til utbygging av Langset skole. Det er videre 
avsatt midler til økt skolekapasitet i sørbygda uten at dette er konkretisert. 

 
På bakgrunn at behovet, samt kartlegging av kapasitetsutnyttelsen ved dagens 

skolestruktur har rådmannen vurdert mulighetene for økt ungdomsskole-
kapasitet i sørbygda fra 2013. Det eneste reelle alternativet innenfor denne 
tidsrammen er utbygging av Råholt ungdomsskole. Rådmannen foreslår derfor å 

bygge ut Råholt ungdomsskole i planperioden for å sikre tilstrekkelig 
ungdomsskolekapasitet i sørbygda.  

 
Utover planperioden (etter 2016) bør det planlegges: 

 Ny ungdomsskole i sørbygda 

 Avklare bruk av Vilberg-området til oppvekstsenter, eventuell 
relokalisering av Vilberg ungdomsskole. 

 

3.3 Sentrale forvaltningsområder 

 

Norskopplæring for innvandrere og flyktninger 
Norskopplæring for innvandrere og flyktninger 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. Ordningen finansieres ved statstilskudd. 

 
Etter introduksjonslovens § 17 har voksne innvandrere og flyktninger mellom 16 
og 55 år fra 01.01.12 rett og plikt til 550 timer norskopplæring og 50 timer 

samfunnskunnskap.  I tillegg har de rett til inntil 2400 timer med behovsprøvet 
norskopplæring.  

 
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. 
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Fastleger 

For 2013 vil Eidsvoll ha 18 fastleger fordelt på 4 legesentre. Basistilskudd for 
leger er for 2012, er 386 kr. pr. listepasient (innbygger). Kapasiteten er foreløpig 
god med 675 ledige listeplasser og 6 åpne lister. Antall pasienter som har 

fastlege i Eidsvoll er 19 865.  I tråd med tidligere vedtak vil det være behov for å 
utvide antall fastleger i planperioden.  

Interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern 

Rådmannsutvalget på Øvre Romerike arbeider med oppfølging av 
kommunestyrenes vedtak om interkommunalt samarbeid innen miljørettet 
helsevern. Det vil bli lagt fram egen sak om omfang og organisering av et slikt 

samarbeid i løpet av 1. halvår 2013. Det er avsatt 500.000 til formålet i 
planperioden. 

Kjøp av private sykehjemsplasser 
Nasjonalt legges til grunn at ca 34 % i aldersgruppen over 90 år vil være i behov 

av sykehjemsplass.  For aldersgruppen over 80 år legges det til grunn at ca 
11 % vil være i behov av sykehjemsplass.  Befolkningsprognosen for 

aldersgruppene over 80 og 90 år er som hovedregel svært pålitelige på bakgrunn 
av at det er lite mobilitet i disse gruppene. Prognosen viser at antall innbyggere 
over 80 år vil reduseres i planperioden, mens antall innbyggere over 90 år vil 

Med utgangspunkt i denne og det nasjonale behovsanslaget skal det ideelt i 2013 
være behov for 114 sykehjemsplasser i Eidsvoll for disse to aldersgruppene.   

 
Eidsvoll kommune har i dag 119 sykehjemsplasser på Vilberg Helsetun. I tillegg 
kjøpes private plasser. Pr oktober 2012 har kommunen et forbruk på 137 

sykehjemsplasser, noe som er betydelig over nasjonale behovsberegninger. 
Dette kan ha sammenheng med tidligere tildelingspraksis slik at flere opptar 

sykehjemsplasser over lang tid. Kommunens svært utfordrende folkehelseprofil 
kan videre være en medvirkende årsak ved at flere under 80 år har 

sykehjemsplass. 
 
For 2013 er det lagt til grunn at antall plasser på Vilberg Helsetun utvides med 3-

4 plasser ved omstrukturering innen helgdøgns omsorg.  I påvente av utvidelse/ 
utbygging av Vilberg Helsetun, er det lagt til grunn kjøp av 7 korttidsplasser i 

privat sykehjem i 2013/2014. Kjøp av private plasser skal avvikles så snart 
kommunens totale kapasitet økes. 
 

Imidlertid er det etter rådmannens vurdering behov for å foreta en analyse av 
tildeling og bruk av sykehjemsplasser. Rådmannen vil derfor foreta en analyse av 

dette i 2013 med sikte på å kunne gi mer kvalifiserte vurderinger av det 
framtidige behovet for sykehjemsplasser 
 

Legevakt 
Fra 2013 etableres kommunal legevakt i tilknytning til Vilberg kompetansesenter 

for helse og omsorg. Legevakten blir en egen avdeling, men med mulighet for 
sambruk av personell mellom avdelingene. 
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Medfinansiering 
Samhandlingsreformen trådte i kraft 1.1.12 og pålegger kommunene ansvar for 

å medfinansiere medisinske innleggelser og konsultasjoner i sykehus. Staten 
kompenserer kommunens utgifter til medfinansiering gjennom overføring av 
midler i rammetilskuddet. Eidsvoll kommunens folkehelseprofil viser at 

kommunen har mange helseutfordringer og dermed også mange med behov for 
innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Med bakgrunn i dette er det avsatt 20 mill 

kr. til å dekke kommunens utgifter til medfinansiering. Målsettingen framover må 
imidlertid være å kunne redusere antall innleggelser og gjennom målrettede 
tiltak dreie ressursene over til forebygging. 

 
Privat fysioterapi 

13 personer deler 9,35 fysioterapihjemler. 4 personer har 100 % driftstilskudd 

og 9 personer har mellom 40 og 100 % tilskudd. Fullt driftstilskuddet utgjør 

355.600 kr. pr. år. 

Tilskudd til private barnehager 

Fra 1.1.2011 ble statstilskudd til ikke-kommunale barnehager innlemmet i 
rammetilskuddet til kommunene og behandlet likeverdig med de kommunale 

barnehagene. 
 
Det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal dekke kostnader 

til ordinær drift i barnehagen som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og 
foreldrebetaling. Tilskuddet skal utgjøre samme prosentandel av den 

gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager 
som året før. Fra 1.8.2012 var minimumstilskuddet 92 %, og fra 1.8.13 er dette 
foreslått økt til 94 %. Det er i tillegg vedtatt kommunale retningslinjer for 

beregning av tilskudd. I retningslinjene er det fastsatt 3 telletidspunkter i året, 
15.3, 15.9 og 15.12, noe som vil sikre et løpende inntak av barn i forhold til 

vekst og innflytting. Dette søkes videreført i 2013. 

Drift inkl. admin. Kapital Totalt 100 % finansiering Minimumssats

Forslag: Tilskuddssatser ikke-

kommunale barnehager 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

2011: 

89,25 %

2012: 

91,42 %

2013: 

92,83 %

Ordinære barnehager, små barn 158 549 169 331 164 137 7 800 7 600 7 600 166 349 176 931 171 737 148 466 161 750 159 429

Ordinære barnehager, store barn 75 473 81 950 78 818 7 800 7 600 7 600 83 273 89 550 86 418 74 321 81 867 80 225

Familiebarnehager, små barn 136 500 138 000 138 000 11 700 12 000 12 000 148 200 150 000 150 000 132 269 137 130 139 250

Familiebarnehager, store barn 104 000 105 300 105 300 11 700 12 000 12 000 115 700 117 300 117 300 103 262 107 236 108 894

For familiebarnehager og kapitalkostnader benyttes nasjonale satser.  

Tilskuddssatsen til ikke-kommunale barnehager reduseres fra 2013. Bakgrunnen 
for dette er sammensatt, men skyldes i hovedsak følgende forhold: 

 Økning i antall barn i kommunale barnehager. Det forutsettes at alle 

kommunale barnehager er fulle, dvs at personalressursen er optimalt 
utnyttet 

 Stenshol barnehage er holdt utenfor beregningen da denne avvikles 1.8.13 

 Reduksjon i lønn og andre driftsutgifter FDV 
 

Til tross for at antatt antall barn i ikke-kommunale barnehager økes, vil sum 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager reduseres i 2013 som følge av ny 
forståelse av telling av små og store barn i «Veileder for beregning av tilskudd til 
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private barnehager» utarbeidet av KS og Private barnehagers landsforbund 
(PBL). 

 
Sum tilskudd til ikke-kommunale barnehager reduseres med 6,8 mill fra 2012 
(T1129). Sammen med en beregnet netto utgift til kjøp av barnehageplasser i 

andre kommuner, utgjør budsjettet tilskudd 111,2 mill. 
 

 
Driftsbudsjett 

Nettoramme per avdeling                  (1 000)

Regnskap 

2011

Rev bud 

2012

Budsjett 

2013

Øk.plan 

2014

Øk.plan 

2015

Øk.plan 

2016

FORVALTNING 0 24 000 27 000 25 000 23 000 23 000

FØRSKOLE 0 121 846 118 841 118 841 118 841 118 841

OPPLÆRING 0 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600

LEGE/FYSIO 0 19 421 14 194 14 194 14 194 14 194

KIRKE 0 9 043 9 440 9 440 9 440 9 440

SENTRALE FORVALTNINGSOMRÅDER 0 183 909 179 075 177 075 175 075 175 075  
 

Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1 000) 2013 2014 2015 2016

E1008 Lønnsjusteringer 1 080 1 080 1 080 1 080

E1009 Sentrale endringer -20 -20 -20 -20

E1022 Sentrale forv.omr. - endr. øk.plan 0 0 0 0

E1060 Ikke spes. innsp.tiltak tidl øk.planer 0 0 3 500 3 500

T1116 Konsekvensjusteringer 397 397 397 397

T1129 Barnehager Effektivisering pga større enheter -6 805 -6 805 -6 805 -6 805

T1216 3 Etablering Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg -5 956 -5 956 -5 956 -5 956

T1220 19 Samhandlingsreformen - økn medfinansiering 4 500 4 500 4 500 4 500

V1003 Ramme ihht gjeldende øk.plan 185 878 183 878 178 378 178 378

19 Sentrale forvaltningsområder 179 075 177 075 175 075 175 075  
 

T1216 – Overføring av legevakt til Vilberg kompetansesenter for helse og 
omsorg. 

 
Innsparingstiltak 
 

Bunt 
Innsparingstiltak/ 
strukturendr Beløp Konsekvensvurdering 

T1129 
Barnehager – 
effektivisering pga 
større enheter 

-6 800 000 

Mer effektiv drift kommunale barnehager grunnet 
strukturendring. I Handlingsplan og budsjett for 2013 
viser beregningene at tilskuddssatsen til ikke-kommunale 
barnehager reduseres. Bakgrunnen for dette er 
sammensatt, men skyldes i hovedsak følgende forhold: 

 Økning i antall barn i kommunale barnehager. 
Det forutsettes at alle kommunale barnehager er 
fulle, dvs at personalressursen er optimalt 
utnyttet 

 Stenshol barnehage er holdt utenfor beregningen 
da denne avvikles 1.8.13 

 Reduksjon i lønn og andre driftsutgifter FDV 
 
Til tross for at antatt antall barn i ikke-kommunale 
barnehager økes, vil sum tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager reduseres i 2013 som følge av ny forståelse 
av telling av små og store barn i Veileder for beregning 
av tilskudd til private barnehager utarbeidet av KS og 
Private barnehagers landsforbund (PBL). 
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3.4 Oppvekst sør og nord 

Ressurser/Om virksomheten 
Avdeling                                                             Stillinger  Årsverk Brukere 

2011 

Brukere 

2012 2011 2012 2013 

Oppvekst sør       

Dal skole 68 47,7 47,7 49,9 388 392 

Råholt skole 50 35,2 35,2 33,8 256 298 

Bønsmoen skole 32 20,7 20,7 23,9 163 185 

Eidsvoll verk skole 39 30,9 30,9 29,3 264 251 

Råholt ungdomsskole 54 45,7 45,7 47,4 429 448 

     Sammenslått til 
heldagsplasser  

under/over  
3 år 

Sammenslått til 
heldagsplasser  

under/over  
3 år 

Råholtbråtan bhg 18 15,10 15,10 15,1 17,6 / 42,6 21,9 / 46 

Råholt barnehage 19 14,00 14,00 14,6 19,5 / 39,3 18,1 / 39,4 

Bønsmoen barnehage 24 20,70 20,70 16,9 21,8 / 52,6 21,4 / 59 

Oppvekst sør sentr. 1 1,0 1,0 2,4   

Felles ped. Stillinger 3 0,7 0,7 0,8   

Oppvekst nord        

Ås skole 40 32,8 32,8 33,9 209 216 

Finstad skole 15 12,4 12,4 12,5 77 71 

Vilberg skole 51 38,8 38,8 41,1 328 320 

Vilberg ungdomsskole 45 39,3 39,3 39,2 374 364 

Langset skole 26 22,2 22,2 21,3 150 138 

Feiring skole 24 17,1 17,1 17,9 104 113 

     Sammenslått til 
heldagsplasser  

under/over  
3 år 

Sammenslått til 
heldagsplasser  

under/over  
3 år 

Vilberg barnehage 22 16,9 16,9 17,5 18,9 /  49,1 23,6 / 56,6 

Brensmork bhg 19 17,2 17,2 16,3 20 + 12 /  35,4 16,8+9,8/37,7 

Stenshol barnehage 9 7,1  6,6 8,0  /   22,8 5,6 / 21,4 

Stensby barnehage  12 9,7 10 9,6 10,6 /  30,0 13,5 / 25,5 

Oppvekst nord sentr. 1 1 1,4 1,2   

Felles ped. stillinger 7 4,5 4,5 4,5   

 

Status og utfordringer skole 

Ressurser: 
 Eidsvoll 

2010/2011 

Eidsvoll 

2011/2012 

Akershus Nasjonalt K-gruppe 

7 

Undervisningstimer 

pr elev 

52 

 

54 53 58 53 

Lærertetthet  

1. – 7, trinn 

14 13,8 14,7 13 14 

Lærertetthet  

8. – 10- trinn 

17,4 16,7 16,1 14,5 16,1 

Netto driftsutgifter 

grunnskole pr elev 

79 496 86431 80556 93318 85294 

Kilde: UDIR/skoleporten.no 
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Kvalitet 
Nasjonale prøver Resultat 2009  Resultat 2010 Resultat 2011 

Lesing 5. trinn 1,8 1,9 2,0 

Regning 5. trinn 1,8 1,8 1,8 

Lesing 8. trinn 2,9 3,0 3,0 

Regning 8 trinn 2,8 2,9 2,8 

Lesing 9. trinn - 3,4 3,4 

Regning 9. trinn - 3,2 3,1 

Mestring 7. trinn 3,9 3,9 3,8 

Mastring 10 trinn 3,8 3,8 3,8 

 
Tidlig innsats er avgjørende for å hindre omfattende behov for 
spesialundervisning senere i skoleløpet. Eidsvoll har en høy andel elever med 

spesialundervisning. Eidsvoll kommunens læringsresultater viser en positiv 
utvikling i lesing. Felles språk-, lese- og skriveplan videreføres i 2013. Felles plan 

i matematikkfaget iverksettes 2013.  
 
Eidsvoll kommune har fra 2011 og 2012 vært med i Utdanningsdirektoratets 

veiledningsprosjekt. Målet med prosjektet er å styrke utviklings-, endrings- og 
forbedringsarbeidet gjennom aktiv bruk av analyseverktøy. Arbeidet videreføres i 

planperioden i alle kommunens skoler og barnehager.  
 
Elever med stort fravær har i de senere årene utviklet seg til et stort problem. 

Forskning viser at elever med omfattende fravær i grunnskolen med all sann-
synlighet ikke vil gjennomføre videregående skole. Eidsvoll kommune deltar i et 

fellesprosjekt ”Ny Giv”, et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner og 
NAV. Målet er å fange opp elever med svake resultater før de starter i 
videregående skole. I samarbeid med Familiens hus er det etablert et 

fraværsprosjekt også for barneskoleelever. Foreløpig er prosjektet på 
utprøvingsstadiet, med noen få utvalgte skoler.  

 
Rådmannen legger til grunn at det etableres avdeling for elever med helt 
spesielle behov på Bønsmoen skole og skal være en integrert del av skolen. På 

sikt bør dette utvikles til Bønsmoen oppvekstsenter, hvor også barnehagen 
inngår som en naturlig del. 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.  

 
For 2013 er det utarbeidet en ny tildelingsmodell for ressurstildeling i skolene. 

Utgangspunktet for den nye modellen er tildeling etter elevtall med et fast 
grunnbeløp per skole. 

 
 

Status og utfordringer barnehage 
 

Felles språk-, lese- og skriveplan for barnehager og skoler ble innført høsten 
2012 og arbeide skal videreføres og utvikles i planperioden.  
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Erfaringer fra samarbeidet mellom kommunale og ikke-kommunale barnehagene 
er gode og vil fortsette også i 2013. 

 
Barnehagene skal fortsatt sammen med skolene bidra til arbeid med en 
tilsvarende plan for matematiske ferdigheter. Planarbeidet vil starte høsten 

2013. 
 

Eidsvoll kommune skal ha som mål at alle styrerne skal ha gjennomført 
utdanningsdirektoratets styrerutdanning innen 2015. Dette er avhengig av at 
kapasiteten for styrerutdanningen nasjonalt økes.  

 
Regjeringen skal vinteren 2013 legge fram en ny stortingsmelding om framtidens 

barnehage. Meldingen skal gi en tydelig retning for barnehagepolitikken om 
kvalitet og innhold, personalets kompetanse og styringsutfordringer i sektoren.  

 

Resultatmål Status Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

Arbeidsnærvær i virksomheten 92,5 %  92,8 % 93,1 % 93,4 % 93,7 % 

Medarbeidertilfredshet 4,4  4,5 4,6 4,7 4,8 

 

 
Driftsbudsjett  

 
Oppvekst sør 

Nettoramme per avdeling                  (1 000)

Regnskap 

2011

Rev bud 

2012

Budsjett 

2013

Øk.plan 

2014

Øk.plan 

2015

Øk.plan 

2016

OPPVEKST SØR,VIRK 957 1 130 -3 323 -1 401 -2 331 -2 331

RÅHOLT BARNEHAGE 5 971 5 591 5 760 5 760 5 760 5 760

RÅHOLTBRÅTAN BARNEHAGE 6 252 6 225 6 176 6 176 6 176 6 176

BØNSMOEN BARNEHAGE 8 941 8 657 6 622 6 622 6 622 6 622

DAL BARNESKOLE 22 827 23 557 25 598 25 598 25 598 25 598

RÅHOLT BARNESKOLE 17 012 19 829 19 100 19 100 19 100 19 100

EIDSVOLL VERK BARNESKOLE 16 116 17 235 16 929 16 929 16 929 16 929

BØNSMOEN SKOLE 11 251 11 869 13 974 13 974 13 974 13 974

RÅHOLT UNGDOMSSKOLE 25 841 26 784 28 440 27 940 27 940 27 940

OPPVEKST SØR 115 168 120 877 119 276 120 697 119 768 119 768  
 

Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1 000) 2013 2014 2015 2016

E1008 Lønnsjusteringer 3 973 4 225 4 577 4 577

E1009 Sentrale endringer 738 738 738 738

T1159 20/25 Ny beregningsmodell KS tidsressurspott 1 202 1 202 1 202 1 202

T1202 2 SFO - Sommeråpning -138 -138 -138 -138

T1204 2 Redusere ant timer svømmeopplæring -750 -750 -750 -750

T1205 2 Redusere lærertetthet på skoler over 250 elever -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

T1206 2 Nedprioritering Eidsvoll læringssenter -350 -850 -850 -850

T1207 2 Øke matpenger SFO/barnehage -140 -140 -140 -140

T1211 20 Økt elevantall skoler 1 458 3 500 3 500 3 500

T1212 20 Valgfag 9. trinn 500 1 200 1 200 1 200

V1003 Ramme ihht gjeldende øk.plan 115 283 114 211 112 929 112 929

20 Oppvekst sør 119 276 120 697 119 768 119 768  
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Oppvekst nord 

Nettoramme per avdeling                  (1 000)

Regnskap 

2011

Rev bud 

2012

Budsjett 

2013

Øk.plan 

2014

Øk.plan 

2015

Øk.plan 

2016

OPPVEKST NORD, VIRK 4 702 525 -2 360 127 -473 -473

BRENSMORK BARNEHAGE 7 551 8 781 9 207 9 207 9 207 9 207

VILBERG BARNEHAGE 7 166 9 371 9 445 9 445 9 445 9 445

STENSHOEL BARNEHAGE 3 109 3 905 2 172 0 0 0

STENSBY BARNEHAGE 0 4 368 5 315 6 802 6 802 6 802

FINSTAD BARNESKOLE 6 216 6 515 6 656 5 456 3 806 3 806

ÅS BARNESKOLE 16 720 16 472 17 086 17 086 17 086 17 086

VILBERG BARNESKOLE 20 927 20 105 20 213 20 213 20 213 20 213

LANGSET BARNESKOLE 12 150 11 838 11 763 11 763 11 763 11 763

VILBERG UNGDOMSSKOLE 24 668 22 403 23 539 23 539 23 539 23 539

FEIRING BARNE OG UNGDOMSSKOLE 9 662 9 583 10 265 10 265 8 865 6 915

OPPVEKST NORD 112 870 113 866 113 301 113 903 110 253 108 303  
 

Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1 000) 2013 2014 2015 2016

E1008 Lønnsjusteringer 4 634 4 634 4 634 4 634

E1009 Sentrale endringer 444 444 444 444

E1078 Økt elevtall 1 167 2 800 2 800 2 800

E1079 Reiselærertjeneste barnetrinn 271 650 650 650

T1159 20/25 Ny beregningsmodell KS tidsressurspott 983 983 983 983

T1200 2 Samordning/strukturending skole 1 0 -1 200 -2 850 -2 850

T1201 2 Samordning/strukturending skole 2 0 0 -1 400 -3 350

T1202 2 SFO - Sommeråpning -112 -112 -112 -112

T1204 2 Redusere ant timer svømmeopplæring -500 -500 -500 -500

T1205 2 Redusere lærertetthet på skoler over 250 elever -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

T1207 2 Øke matpenger SFO/barnehage -115 -115 -115 -115

T1210 2 Nedlegging Stenshoel fom 010813 -490 -1 176 -1 176 -1 176

T1214 Valgfag 9. trinn 625 1 500 1 500 1 500

V1003 Ramme ihht gjeldende øk.plan 107 894 107 494 106 894 106 894

25 Oppvekst nord 113 301 113 903 110 253 108 303  
 

Nye tiltak 
 
T1211/E1078 Økt elevtall - Antallet elever i skolen stiger med om lag 100 
elever i året. Fordelingen mellom oppvekst sør og nord er 55% / 45%.  Det vil si 

3,5 mill til oppvekst sør og 2,8 mill. til oppvekst nord. Kostnad i alt 6 300 000 kr. 
 

E1079 Reiselærertjeneste barnetrinn – Tiltaket foreslås iverksatt som et 
forebyggende tiltak og skal omfatte alle barneskolene i kommunen, med 
ambulerende lærere som tilbyr et skreddersydd pedagogisk tilbud for elever i 

målgruppen. For å komme i gang med prosjektet tar man sikte på et samarbeid 
med Korus øst og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det forutsettes at disse er 

med og støtter med inntil 50 % av utgiftene, dvs 650 000 kr/år.. Kostnad i alt 
650 000 kr.pr. år. 
 

T1159 Tidsressurspott på skolene - Tidlig på våren 2012 ble det inngått ny 
avtalene mellom arbeidstaker-organisasjonene og KS og hvordan den såkalte 

tidsresurspotten på skolene skal beregnes. Avtalen er gjeldende fra 01.08.12.  
Den nye beregningsmodellen medfører økte lønnskostnader for Oppvekst sør 
935 000 kr og for Oppvekst nord 765 000 kr. Kostnad i alt 1 700 000 kr 
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Innsparingstiltak 
 

Bunt 
Innsparingstiltak/ 
strukturendr Beløp 2013 Konsekvensvurdering 

 T1210 

Nedlegging 
Stenshoel 
barnehage fra 
1.8.13 

-490 000 

Legge ned Stenshol barnehage fra 1.8.13 vil gi innsparing 
på ressurser, adm.kostnader og FDV, samt reduksjon i 
tilskudd til ikke kommunale barnehager. Viser til sak 
«Framtidig barnehagestruktur». Det er tilstrekkelig 
barnehagekapasitet i denne delen av kommunen, d.v.s. på 
Stensby barnehage. Stenshol barnehage er i dårlig 
forfatning og ville måtte rehabiliteres. 

 

Bunt 
Bedre tjenester 
enn loven krever 

Beløp 2013 
Konsekvensvurdering 

T1202 
Sommerstegning i 
SFO 

-250 000 

SFO stenges 4 uker i juli. Kan vanskeliggjøre ferieavvikling 
for foreldre. Forutsetter vedtektsendring for å få 
innsparingen i 2013. Av 661 SFO-barn er det er i snitt 
påmeldt ca 20 barn totalt per uke i juli i Eidsvoll. 

T1204 Svømmeopplæring -1 250 000 

Redusere antall timer svømmeopplæring fra 1 time pr uke til 
0,5 time pr uke. Skoleeier plikter å gi elevene svømme- og 
livredningsopplæring, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-1. I 
kroppsøving er det kompetansemål etter 4. årstrinn, 7. 
årstrinn og etter 10. årstrinn. Det er ikke timetallsfestet 
annet enn en samlet sum for kroppsøving. Tilbudet til 
elevene reduseres noe. Kan kompenseres ved at elevene 
benytter det nye Råholt Bad privat. 

T1205 

Redusere 
lærertetthet på 
skoler over 250 
elever 

-4 000 000 

Reduksjon antall 1,5 lærere/økt gruppestørrelser på skoler 
over 250 elever. Lærertettheten reduseres med 1 
lærerstilling i de store skolene, d.v.s. skoler med over 250 
elever. Dersom lærertettheten reduseres for Råholt 
ungdomsskole, vil kommunen miste muligheten for å søke 
om statlig midler (tilsvarer 5 årsverk), jfr. statsbudsjettet. 

T1206 
Eidsvoll 
læringssenter 

-350 000 

Økt fokus på tidlig innsats, Ny Giv, samt etablering av FOT i 
familiens hus, gjør at læringssenteret kan nedprioriteres. 
Helårsvirkning med kr 850 000,-. 
LS gir tilbud til ca 10 elever. Disse vil ved nedleggelse bli 
ivaretatt på sine nærskoler, henholdsvis RUSK og VUSK og 
av Forebyggende tjeneste.. Viser til sak «Evaluering av 
ELS» 1.3.11. 

  Sum  -5 850 000   

 
Bunt Økte inntekter Beløp Konsekvensvurdering 

T1207 Øke matpenger -100 000 

Øke matpenger med kr 25 pr mnd. Matpengene økes fra kr 
175,- pr mnd til kr 200,- pr mnd. Dette tilsvarer en økning på 
11,4 %. Årsaken til en slik prosentvis økning er at det har vært 
etterslep på prisvekstjustering over flere år.  

T1207 Øke matpenger -155 000 

Øke matpenger med kr 25 pr mnd. Matpengene økes fra kr 
150,- pr mnd til kr 175,- pr mnd. Dette tilsvarer en økning på 
11,6 %. Årsaken til en slik prosentvis økning er at det har vært 
etterslep på prisvekstjustering over flere år.. 

  Sum virksomhet -255 000   
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T1200 og T1201 Strukturendring skole  
Nedleggelse av Finstad skole fra 2014 og Feiring skole fra 2015  

Eidsvoll kommune har en dyr skolestruktur. Kostnadene pr elev varierer fra kr 
61 000 pr elev til kr 97 000.  Størst kostnader pr. elev har de minste skolene. 
Andel barn pr lærer, lærernes kompetansenivå og ansiennitet er forhold som gjør 

de største utslagene. Det er ingen direkte sammenheng mellom kostander i 
skolen og elevresultater resultater. Frafall i videregående opplæring, økt 

fraværsproblematikk og økt behov for spesialundervisning i grunnskolen gjør at 
det er behov for større fokus på forebygging og tidlig innsats. For å kunne 
utnytte ressursene mest mulig effektivt er det nødvendig å ha en skolestruktur 

som støtter opp om dette arbeidet. Større enheter vil gi økt fleksibilitet i bruk av 
ressursene, og vil også kunne ivareta nye tiltak som valgfag, arbeidslivsfag og 

Ny Giv på ungdomstrinnet på en bedre måte. 
 

Rådmannen ser på denne bakgrunn at det er behov for å vurdere 
strukturendringer innen skole.  Flere av skolene har betydelige 
rehabilteringsbehov. På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon, 

kostnader ved dagens skolestruktur, vedlikeholdsetterslepet og elevtallsveksten 
er det etter rådmannens vurdering behov for å samordne ressursene innen skole 

for å kunne sikre et kvalitetsmessig likeverdig tjenestetilbud.  På denne 
bakgrunn foreslår rådmannen at eksisterende kapasitet utnyttes, og at Finstad 
skole legges ned høsten 2014 og Feiring barne- og ungdomsskole legges ned 

høsten 2015. 
 

Finstad skole har i dag 73 elever. Ved nedleggelse av skolen kan elevene 
overføres til Ås, Vilberg, Dal og Bønsmoen skole. Justering av opptaksområdene 
vil være nødvendig for å ivareta nærskoleprinsippet. Som en overgangsordning 

vil Bønsmoen skole ha kapasitet til alle disse pr i dag. I dag har 79 % av elevene 
på Finstad skoleskyss, og en nedleggelse vil gi en økt skyssutgift på kr 56 000,-.  

 
Ved nedleggelse av Finstad skole beregnes det en økt kostnad for skolene 
elevene flyttes til på kr 65 000,- pr elev (jfr tildelingsmodell i Oppvekst). Samlet 

utgjør dette kr 4,8 mill. inklusive økte skyssutgifter. Regnskapstall for 2011 viser 
at innsparing ved å legge ned Finstad skole vil utgjøre kr 5,9 mill for 

undervisningskostnader og ca kr 850 000,- i FDV-kostnader, samlet kr 6,75 mill. 
Total innsparing ved nedleggelse av Finstad skole beregnes da til kr 1,95 mill pr 
år. Halvårsvirkning fra 01.08.13 vil være kr 820 000,-. Fremtidige 

vedlikeholdsbehov og ombygging av arbeidsrom for lærere på Finstad skole er 
ikke iberegnet i denne summen. 

 
Finstad skole SFO har i dag 25 elever og 1,7 årsverk inklusive SFO-leder. Ved 
overflytting til Bønsmoen, Vilberg og Ås skole SFO vil det være kapasitet til disse 

elevene uten å øke antall årsverk, og innsparingen beregnes til å utgjøre kr 
900 000,- pr år. Halvårsvirkning fra 01.08.13 vil være kr 370 000,-. 

 
En samlet innsparing ved nedleggelse av Finstad skole og SFO beregnes til kr 
2,85 mill. pr år, med halvårsvirkning fra 01.08.13 på kr 1,2 mill. 
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Innsparing nedleggelse Finstad Regnskapstall 2011 

 - Undervisning 5,9 mill 

 - FDV 0,85 mill 

 - SFO 0,9 mill 

Økt kostnad overflyttingsskole inkl skyss 4,8 mill 

Sum innsparing skole/SFO - helårsvirkning -2,85 mill 

 

Feiring skole har i dag 113 elever, hvorav 31 elever utgjør ungdomstrinnet. 
Elevkostnadene i Feiring er beregnet til kr 97 622. Dette er 39 % over snittet i 

Eidsvoll som er kr 70 346. Dette skyldes flere faktorer, hvorav færre elever pr 
lærer er hovedgrunnen til høye elevkostnader. Elevkostnadene er inkludert 
utgifter til vedlikehold og oppvarming av skolebygget. Disse fordeles på færre 

elever enn ved store skoler, og bidrar til høye elevkostnader. 
 

Eidsvoll kommune er en vekstkommune, og det forventes en årlig vekst på 2,5 
% i aldersgruppen 0-16 år. Pr i dag er det ledig skolekapasitet ved flere skoler, 
mens det nærmer seg en grense for kapasitet med Råholt og Vilberg 

ungdomsskole. Ved renovering eller evt nybygging av Vilberg ungdomsskole vil 
det være hensiktsmessig inkludere ungdomstrinnet i Feiring. Nye Langset skole 

vil ha god kapasitet i mange år fremover, og barnetrinnet i Feiring kan inkluderes 
der. 
 

Ved å legge ned Feiring skole fra høsten 2015 kan elevene ved ungdomstrinnet 
flyttes til Vilberg ungdomsskole, og elevene på barnetrinnet flyttes til Langset 

skole. Langset får økning med 2,3 ansatte for 35 nye elever, men det reduseres 
med 1,2 stillinger samt SFO-leder. Det betyr en økning på 0,1 årsverk. 
Lønnsforskjell på SFO-leder og assistent gjør at denne økningen i årsverk 

dekkes. Totalt sett vil det ikke være innsparing ved å legge ned SFO i Feiring, 
med unntak av FDV-kostnadene. Disse er iberegnet ved redegjørelse for 

nedleggelse av skoledelen. 
 
Ved nedleggelse av Feiring skole beregnes det at 31 ungdomsskoleelever vil 

utgjøre en økt kostnad for Vilberg ungdomsskole på ca kr 2,1 mill (jfr 
tildelingsmodell i Oppvekst). For 82 barneskoleelever vil økt kostnad for Langset 

skole komme på ca kr 5,3 mill. Totalt 7,4 mill. Regnskapstall for 2011 viser at 
innsparing ved å legge ned Feiring skole vil utgjøre kr 9,7 mill for 
undervisningskostnader og ca 1,4 mill i FDV-utgifter, samlet kr 11,1 mill. Økte 

skyssutgifter beregnes til å være ca kr 350 000. Total innsparing ved nedleggelse 
av Feiring skole beregnes da til kr 3,35 mill pr år. Halvårsvirkning fra 01.08.15 

vil være kr 1,4 mill. 
 
Innsparing nedleggelse Feiring barne- 
og ungdomsskole Regnskapstall 2011 

 - Undervisning 9,7 mill 

 - FDV 1,4 mill 

Økt kostnad overflyttingsskoler inkl skyss 7,75 mill 

Sum innsparing skole/SFO - helårsvirkning -3,35 mill 
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3.5 Familiens hus 

Om virksomheten 
 
Avdeling    

Familiens Hus                                                       

Stillinger  Årsverk Brukere 

2011 2012 2013 

Forebyggende  3,3 5,3 3,3 3,3 

Innbyggere 

mellom 0-

20 år 

Helsestasjonen/ 

skolehelsetjenesten 

8,95 8,55 8,95 8,95 

PP-tjenesten 8,5 8 8,5 8,5 

Barnevern 13 13 13 14 

Fagstab inklusiv leder 5 4 4 4 

 

 
Familiens Hus omfatter forebyggende tjeneste, helsestasjon/skolehelsetjenesten, 

PP-tjenesten og barneverntjenesten. Forebyggende tjeneste er et lavterskeltilbud 
som samarbeider med andre virksomheter og frivillige organisasjoner om tiltak 

rettet mot barn i risikosonen. Forebyggende tjeneste er et lavterskeltilbud og 
skal bl.a. være mottak for bekymringsmeldinger fra skoler og barnehage, samt 
bidra til fleksibel bruk av ressursene i Familiens Hus.  

 
Helsestasjonen/skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud som i et tverrfaglig 

samarbeid skal bidra til å skape gode oppvekst/levekår til barn/unge. PP-
tjenesten har ansvar for sakkyndige vurderinger, være veileder og 
kompetansegiver til barnehager/skoler. Barneverntjenesten 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 samarbeide med de andre 

tjenestene om forebyggende tiltak. 
 
 

Status og utfordringer 
 
BARNEVERN Eidsvoll 

2010 
Kommunegr.7 

- 2010 
Eidsvoll 
2011 

Kommunegr.7 
-2011 

Antall barn med 
barneverntiltak 
utenfor familien 

44,6 51,7 47,2 54,3 

Andel med 
barneverntiltak 0 – 

22 år i f.h.t. 
innbyggertall 

3,5 % 3,5 % 3,8 3,7 

Undersøkelsessaker 
i f.h.t folketall 

4,1 3,7 4,2 4,2 

Undersøkelse/tiltak 
pr årsverk 

35,1 22,4 30,2 23,1 

Kilde : KOSTRA 2011 

 
Eidsvoll kommune har færre antall barn med barneverntiltak utenfor familien 
sammenlignet med kommunegruppe 7, mens andel med barneverntiltak ligger 

marginalt over kommunegruppe 7.  Andel undersøkelsessaker er på nivå med 
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kommunegruppe 7, mens undersøkelser/tiltak pr. årsverk er høyere enn i 
kommunegruppe 7. Kompetanse og kapasitet i Forebyggende tjeneste er ikke 

medregnet her. Fra høsten 2012 skal forebyggende tjeneste være et 
lavterskeltilbud for bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager. 
 

Behovet for omfattende tiltak og tjenester øker, samtidig som sakene er mer 
komplekse enn tidligere. Den største utfordringen er å gi riktig hjelp og unngå 

fristoverskridelser. 

 
HELSESTASJON Eidsvoll 

2010 

Kommunegr.7 

- 2010 

Eidsvoll 

2011 

Kommunegr.7 

-2011 

Ant. barn 

m/helseundersøkelse 

4,5 år 

83 % 94 % 84 % 92 % 

Årsverk helsesøstre i 

f.h.t. innbyggertall 
36,7 51,5 35,7 57,5 

Antall barn m/ 

helseundersøkelse 

innen 8.uke 

93 % 104 % 101 % 95 % 

Kilde: KOSTRA 2011 

 
Høsten 2012 ble ny og tidsriktig helsestasjon åpnet i sørbygda. 

Befolkningsveksten er størst i sørbygda så det blir nødvendig å se begge 
helsestasjonene under ett slik at en kan utnytte fagkompetanse og lokalitetene 

til beste for brukerne. Organisering, arbeidsformer og ressursbruk i 
helsestasjonstjenesten skal gjennomgås i i 2013.  
 
PPT Eidsvoll 

2010 

Kommunegr.7 

-2010 

Eidsvoll 

2011 

Kommunegr.7 

-2011 

Barn m/ 

spes.undervisning 

1 – 4 klasse 

5,2 % 4,6 % 4,9 4,9 

Barn m/ 

spes.undervisning 5 

– 7 klasse 

6,8 % 8,3 % 9,6 9,2 

Barn m/ 

spes.undervisning 8 

– 10 klasse 

8,8 10,2 % 11,0 10,2 

Andel elever i 

grunnskolen som får 

spesialundervisning 

6,8 7,4 8,2 7,9 

Kostra 2011. 
 
Andelen barn med behov for spesialundervisning er økende. PP - tjenestens 

utfordring er å bidra til tidlig innsats og forebyggende arbeid i barnehager/skoler. 
For å få til dette må det satses på økt tilgjengelighet og tilstedeværelse ute i 

barnehager/skoler, målrettet kompetanseheving og et tett samarbeid med 
Oppvekst. 
 

Resultatmål Status Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

Arbeidsnærvær i virksomheten 90,8 % 92 % 92 % 93 % 93 % 

Medarbeidertilfredshet 4,2  4,8 4,8  4,8  4,8  
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Driftsbudsjett  
 

Nettoramme per avdeling                  (1 000)

Regnskap 

2011

Rev bud 

2012

Budsjett 

2013

Øk.plan 

2014

Øk.plan 

2015

Øk.plan 

2016

FAMILIENS HUS 2 182 3 027 1 713 1 763 1 813 1 863

PPT 3 960 5 246 5 733 5 733 5 733 5 733

BARNEVERN 29 386 30 243 33 590 33 590 33 590 33 590

HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN 6 610 5 997 5 890 5 890 5 890 5 890

FOREBYGGENDE AVDELING 0 1 867 2 998 2 998 2 998 2 998

FAMILIENS HUS 42 139 46 380 49 925 49 975 50 025 50 075  
 

Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1 000) 2013 2014 2015 2016

E1008 Lønnsjusteringer 567 636 636 636

E1009 Sentrale endringer 28 28 28 28

E1018 Familiens hus - endringer økonomiplan 0 0 0 0

E1071 30 Strukturendr - færre kjøp fra private/konsulenter -726 -726 -726 -726

T1035 30 Endring av prosjektstillinger til faste stillinger fra 2013 571 571 571 571

T1116 Konsekvensjusteringer 6 529 6 529 6 529 6 529

T1132 30 SLT koordinator 208 258 308 358

T1173 50 Omstrukturering Kulturhuset 1 010 1 010 1 010 1 010

T1219 30 Strukturendr/samordningsgevinst Familiens hus -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

V1003 Ramme ihht gjeldende øk.plan 42 737 42 668 42 668 42 668

30 Familiens hus 49 925 49 975 50 025 50 075  
 
Nye tiltak 

 
T1116 Konsekvensjustering - Eidsvoll kommune har pr i dag 40 

fosterhjemsplasserte barn, enten i fosterhjem eller institusjon, i tillegg til 12 
midlertidige plasseringer. 33 av barna er under omsorg og plassert i fosterhjem, 
20 i forsterkede fosterhjem. Fra neste år vil det trolig være behov for plassering 

av ytterligere 7 barn i forsterkede fosterhjem.  Plassering i fosterhjem eller 
institusjon er ressurskrevende. Dette gjelder ikke bare selve plasseringen, men 

også forarbeid og oppfølging etter plassering. Dette kommer i tillegg til 
kostnader til advokatbistand i forbindelse med fylkesnemndsbehandling. 
Eidsvoll har også mange fosterhjem med barn fra andre kommuner. Her får 

Eidsvoll økt tilsynsansvar og dermed økte utgifter til tilsynsførere Det forutsettes 
at antall barn som trenger tiltak i hjemmet vil også øke. På bakgrunn av dette er 

budsjettet i Familiens Hus konsekvensjustert med vel 6,5 mill kr. 
 

T1132 SLT-koordinator - Kommunens andel av lønnsutgifter til SLT-

koordinator. 
 

Innsparingstiltak 

 

Bunt 
Innsparingstiltak/ 
strukturendr Beløp Konsekvensvurdering 

E1071 
Strukturendring -
Færre kjøp fra 
private/konsulenter 

-726 000 

Egne ansatte utfører utredninger i større enn tidligere. 
Saksbehandlerne får bedre kunnskap om egne saker og 
benytter faget sitt. Forebyggende avdeling skal brukes 
fleksibelt for å redusere saksmengden i barnevernet, samt 
være lavterskeltilbud for bekymringsmeldinger fra skoler og 
barnehager. 
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3.6 Helsehuset    

Ressurser/Om virksomheten 
 

Avdeling                                                             Stillinger  Årsverk Brukere 

2011 2012 2013 

Fysio- og ergoterapi 15 11,2 12,7 12,7 Ca 600 

Folkehelse 8 6,5 6,2 6,2 Ca 1250 

Rus og psykisk helse 11 10,9 10,5 10,5 Ca 520 

Miljøarbeid 14 12,3 11,1 11,1 Ca 70 

 
Helsehuset yter tjenester både innenfor somatisk helse, rus og psykisk helse. 
Tjenestene omfatter åpne lavterskeltilbud, tiltak individuelt og i grupper, praktisk 

bistand og oppfølging samt heldøgns omsorgstilbud for psykisk syke og/eller 
rusavhengige. 

  

Status og utfordringer  
Helsehuset er en viktig bidragsyter i det forebyggende helsearbeidet ved å 

prioritere helsefremmende og forebyggende tiltak, tidlig intervensjon og 
«hverdagsrehabilitering». Flere tjenester og tiltak i Helsehuset finansieres i stor 

grad av øremerkede statstilskudd, noe som stiller krav til gjennomføringen av 
tiltakene. 

 
Helsehuset har en kontinuerlig økning i behovet for tjenester. Dette gjelder 
særlig tjenester til funksjonshemmede barn og unge psykisk syke. Som en følge 

av Samhandlingsreformen forventes det at den kommunale helsetjenesten skal 
ta mer ansvar for faglig krevende oppgaver, både innenfor somatisk helse og rus 

og psykisk helse. Dette stiller krav til økt kompetanse, faglig spesialisering og 
samarbeid på tvers av virksomheter.  
 

Helsehuset skal videreutvikle de forebyggende og helsefremmende 
lavterskeltilbudene, stimulere til økt brukerstyring og brukerdeltakelse, samt økt 

bruk av frivillige aktører. Dette skal effektivisere og medvirke til at flere brukere 
får tilbud gjennom grupperelaterte aktiviteter og dermed får mindre behov for 
individuell oppfølging. 

 
Eidsvoll kommune kjøper i dag behandlings- og omsorgsplasser til personer med 

psykiske lidelser og rusproblemer. Det vil være et økende behov for kjøp av 
plasser frem til egne botilbud til denne gruppen er etablert. Planlegging av 
botilbudet er igangsatt med gjennomføring fra 2014/2015. 

 

Resultatmål Status Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

Arbeidsnærvær i virksomheten 92 %  93 %  94 % 95 %  95 % 

Medarbeidertilfredshet 4,8  4,8 4,9  5,0 5,0 
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Prosjekter 
 
Prosjektbeskrivelse Mål/hensikt Framdrift/status 

Romeriksprosjektet 

Samhandlingsprosjekt mellom 
7 kommuner, 3 bruker-
organisasjoner og AHUS 

Rettet mot rus/psykiatri Videreført fra 2009. 

Statlig øremerket tilskudd 
til kommunalt rusarbeid for 
voksne 1.650.000 kr årlig, 

finansierer 3 nye årsverk 

Styrking av rusarbeid. Bedre 
og mer tilgjengelige tjenester 
for kommunens rusavhengige.  

 

Oppstart 2011. Videreført 
2012. Det søkes om 
fortsettelse i 2013.  

Flerkulturelt 
samhandlingsprosjekt 

Frivilligsentralen 
Statlig øremerket tilskudd 
Tilskudd fra frivillig stiftelse.  

Bedre integrering. 

Krav om kommunal 

medfinansiering for deler av 
stilling, 50 % i 2013. 

Kommunalt 

samhandlingsprosjekt 

Forebygging 
Hverdagsrehabilitering 

Tildeling av tjenester 

Videreføres fra 2012 

 

 
Driftsbudsjett  

Nettoramme per avdeling                  (1 000)

Regnskap 

2011

Rev bud 

2012

Budsjett 

2013

Øk.plan 

2014

Øk.plan 

2015

Øk.plan 

2016

HELSEHUSET 679 768 1 152 6 969 6 969 6 969

AVD FYSIO- OG ERGOTERAPI 4 567 6 513 6 281 6 281 6 281 6 281

AVD FOLKEHELSE 2 682 3 107 5 653 5 653 5 653 5 653

AVD RUS OG PSYKISK HELSE 9 064 11 527 11 193 11 193 11 193 11 193

AVD MILJØARBEID 7 363 7 372 7 375 7 375 7 375 7 375

HELSEHUSET 24 355 29 287 31 654 37 471 37 471 37 471  
 

Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1 000) 2013 2014 2015 2016

E1008 Lønnsjusteringer 206 206 206 206

E1009 Sentrale endringer 44 44 44 44

E1028 Helsehuset - endr. økonomiplan 0 0 0 0

T1142 31 Kjøp institusjonsplass med særlig høy sikkerhet 1 000 1 000 1 000 1 000

T1143 31 Strukturendringer Helsehuset -376 -376 -376 -376

T1149 Samordning aktivitører 2 699 2 699 2 699 2 699

T1177 Omorganisering støttekontakter -718 -718 -718 -718

V1003 Ramme ihht gjeldende øk.plan 28 798 34 616 34 616 34 616

31 Helsehuset 31 654 37 471 37 471 37 471  
 
T1149 Samordning av aktivitetstilbudet innen helse og omsorg - Fra 
1.1.13 vil oppgaver knyttet til aktiviteter, mestring og trivsel for hjemmeboende 

eldre og brukere i institusjoner overflyttes fra Vilberg kompetansesenter for helse 
og omsorg og Hjemmebaserte tjenester og organiseres sammen med 

aktivitetstilbudet på Gladbakk. Virksomhetene har til sammen totalt 4,5 årsverk 
som arbeider med aktivitetstilbud til pensjonister, uføretrygdede og eldre. Dette 
etter en reduksjon på 0,8 årsverk som ble gjennomført i 2012 som en del av 

virksomhetenes innsparingskrav. 
 

Faglig vil personalet kunne dra nytte av hverandres erfaring og kunnskap. Faglig 
og økonomisk vil vi kunne prioritere tilbud til de som trenger det mest, samtidig 
som vi kan endre retning fra å reparere mindre og forebygge mer, jamfør 

kommuneplanens satsingsområder. Dette er også sentralt med tanke på at eldre 
skal gis muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig. Samordning vil kunne 
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bidra til en utvikling i retning av økt bruk av frivillige aktører og kommunen vil 
totalt sett dra nytte av dette til alle målgruppene. På sikt ser vi derfor mulighet 

for utvidelse av aktivitetstilbudet uten ytterligere kostnader. 
 
Nye tiltak 

T1142 – Institusjonsplass høy sikkerhet - Eidsvoll kommune vil i 2013 ha 
behov for denne typen plass. 

 
 
Innsparingstiltak 

 

Bunt 
Innsparingstiltak/ 
strukturendr Beløp Konsekvensvurdering 

T1143 Strukturendring Helsehuset -376 000  

Partnerskapsavtaler for folkehelse er ikke utnyttet fullt 
ut og posten kan derfor reduseres. Rusomsorg og 
ettervern i private institusjon er ikke lovpålagt og tiltak 
fjernes. Reduksjon i forebyggende tiltak rettet mot 
eldre, drift i kafeen på Gladbakk reduseres. Reduksjon 
i miljøarbeidtilbud.  
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3.7 Hjemmebaserte tjenester   

 

Ressurser/Om virksomheten 

 
 

 

Stillinger  Årsverk Brukere 

2011 2012 2013 

Virksomhetsleder og 

avdelingsledere 

5  3 3  

Støttefunksjoner 1  2 1  

Distrikt 1 +  

Hjemmehjelp 

48 

12 

 29,75 

8,6 

29,75 

8,6 

165 

         233 

Distrikt 2 + 

Servicevaktmestere 

34 

3 

 24,42 

2 

24,42 

2 

145 

Sykepleiere tilhører distrikt 2 12     

 
Hjemmebaserte tjenester skal yte pleie- og omsorgstjenester til eldre, syke og 

brukere med stort bistandsbehov, og til personer som har et særlig behov for 
praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming, 

rusmiddelmisbruk, alder eller andre årsaker.  
 
Hjemmebaserte tjenester omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand,  

trygghetsalarm, ambulerende vaktmestertjeneste, dagsenter og matombringing. 
 

Status og utfordringer 
Kostra-tallene viser at Eidsvoll har færre brukere som mottar hjemmebaserte 

tjenester enn kommunegruppe 7, men at selve tjenesten er dyrere. Dette 
skyldes delvis at kommunen har flere brukere med omfattende bistandsbehov og 
delvis behov for en større grad av samordning i tjenesten.  

 
I tråd med Samhandlingsreformen skal også hjemmebaserte tjenester ha fokus 

på mestringsperspektivet i sine tjenester. I den forbindelse skal virksomheten 
starte opp et prosjekt knyttet til «Hverdagsrehabilitering» i samarbeid med 
Helsehuset. Prosjektets mål er å øke brukernes mestringsevne gjennom 

egentrening og redusere behovet for tjenester i tråd med Fredriciamodellen. 
 

Fra 1.1.13 skal alle døgnbaserte tjenester organiseres som en del av Vilberg 
Helsetun. Dette betyr at Hjemmebaserte tjenester skal ha fokus på 
hjemmeboende brukere. I samarbeidet med tildelingsavdelingen skal det 

utarbeides nye serviceerklæringer for virksomheten. 
 

Virksomheten har over tid hatt stort merforbruk. Det vil derfor være nødvendig 
med en grundig gjennomgang av tjenesten og tjenestenivået for å få kontroll 

over ressursene og etablere gode strukturer for arbeidet. 
 
Prosjektbeskrivelse Mål/hensikt Framdrift 

Kommunalt 
samhandlingsprosjekt 

Velferdsteknologi 
Hverdagsrehabilitering 

Tildeling av tjenester 

Oppstart 2013. 
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Resultatmål Status Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

Arbeidsnærvær i virksomheten 89,9 %  89,5 %  90,0 % 90,5 % 91,0 % 

Medarbeidertilfredshet 3,7  4,2  4,2 4,4 4,5 

 

Fra 1.januar 2013 vil Pålsejordet, Vilberg Bosenter og HNV7 være organisert 
under Vilberg helsetun. Tallene vil derfor kun omfatte Hjemmebaserte tjenester 

distrikt 1 og 2.  
 

Driftsbudsjett  

 

Nettoramme per avdeling                  (1 000)

Regnskap 

2011

Rev bud 

2012

Budsjett 

2013

Øk.plan 

2014

Øk.plan 

2015

Øk.plan 

2016

HJEMMEBASERTE TJENESTER 40 14 712 11 330 11 330 11 330 11 330

HJEMMETJENESTEN 57 810 0 0 0 0 0

BOSENTRA 3 887 0 0 0 0 0

DAGSENTRA 1 422 0 0 0 0 0

PÅLSEJORDET BOKOLLEKTIV 16 688 0 0 0 0 0

HELGE NEUMANNSVEG 5 503 0 0 0 0 0

AVDELINGSLEDER 1 0 42 824 25 237 25 237 25 237 25 237

AVDELINGSLEDER 2 0 29 445 20 784 20 784 20 784 20 784

HJEMMEBASERTE TJENESTER 85 351 86 982 57 352 57 352 57 352 57 352  
 

Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1 000) 2013 2014 2015 2016

E1008 Lønnsjusteringer 2 918 2 918 2 918 2 918

E1009 Sentrale endringer -1 -1 -1 -1

E1016 Hjemmebaserte tj.-endringer øk.plan 0 0 0 0

E1052 Overføring mellom virksomheter -489 -489 -489 -489

E1060 Ikke spes. innsp.tiltak tidl øk.planer 8 900 14 900 19 167 19 167

T1149 Samordning aktivitører -1 429 -1 429 -1 429 -1 429

T1216 3 Etablering Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg -23 750 -23 750 -23 750 -23 750

V1003 Ramme ihht gjeldende øk.plan 71 203 65 203 60 936 60 936

35 Hjemmebaserte tjenester 57 352 57 352 57 352 57 352  
 
 

E1052 er overføring av saksbehandlerressurs lønn til Lønn/personal som ledd i 
innføring av nytt lønns- og personalssystem. 
 

E1060 er nullstilling av tidligere ikke-innarbeidede innsparingstiltak. 
 

T1149 Samordning av aktivitetstilbudet - overføring av driftsmidler til 
aktivitører til Helsehuset. Se kommentar under Helsehuset.  
 
T1216 Samordning av heldøgns omsorg - Fra 01.01.13 samordnes 
helgdøgns omsorg og avdelingene Helge Neumannsveg 7, Vilberg bosenter og 

Pålsejordet overføres til Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg. Se 
kommentar under Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg. 
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3.8 Bolig og fritid med bistand  

Ressurser/Om virksomheten 
 
Avdeling                                                             Stillinger  Årsverk Brukere 

2011* 2012 2013 

Virksomhetsleder og 

avdelingsledere 

4 5 4,4 3,4  

Hjelp i bolig 123  70 73,64 84 

Hjelp i bolig, kjøp fra andre     1** 

Avlastning institusjon 20  10,5 10,84 47 

Avlastning kjøp fra andre     3 

Fritid 7 

(oppdr.avt) 

   35 

BOA 10  9,29 9,29 32 

VTA (varig tilrettelagte arb.pl.)     43 

Oppmuntringslønn     19 
*Årsverk for 2011 er ikke sammenlignbare 
**Det ligger inne forslag om å videreføre tiltak i 2012 på en bruker. Det vil da bli 2 brukere. 

 

Virksomheten yter følgende tjenester: 
 Hjelp i bolig for funksjonshemmede (7 boenheter) 

 Ambulerende miljøtjeneste med nattevakt til hjemmeboende 
 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 for å gjøre tjenesten 
mer effektiv, og samtidig bedre tilpasset brukernes behov. Det vil være en 

generell målsetting å finne riktig balanse mellom selvstendighet og bistand. 
 

Unge funksjonshemmede ønsker i større grad å eie sin egen leilighet og det vil i 
planperioden prioriteres å bygge boliger tilpasset denne gruppen. 

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. 

 
Tilrettelagte arbeidsplasser med oppmuntringslønn gir arbeid til trygdede 

personer. Det er planlagt å øke dette antallet, slik at flere kan oppleve mestring 
og arbeidsglede. 
 

Det vil også i 2013 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.  
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Det er et generelt behov for å styrke fagkompetansen i hele virksomheten.  
 
Prosjektbeskrivelse Mål/hensikt Framdrift/status 

Kommunalt 
samhandlingsprosjekt 

Tildeling av tjenester Videreføres fra 2012 

 
 

Resultatmål Status Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

Arbeidsnærvær i virksomheten 89,7 % 91,0 % 91,5 % 92,0 % 92,5 % 

Medarbeidertilfredshet 4,4  4,6 4,6 4,7 4,8  

 

 
Driftsbudsjett  

Nettoramme per avdeling                  (1 000)

Regnskap 

2011

Rev bud 

2012

Budsjett 

2013

Øk.plan 

2014

Øk.plan 

2015

Øk.plan 

2016

ADMINISTRASJON 3 615 1 489 653 653 3 152 3 152

BOLIGER 40 236 40 478 38 837 38 837 38 837 38 837

AVLASTNING 6 260 14 220 13 626 13 626 13 626 13 626

BOA 6 879 7 311 7 442 7 562 7 562 7 562

AMULERENDE MILJØTJENESTE 5 988 6 629 6 325 6 325 6 325 6 325

BOLIG OG FRITID MED BISTAND 62 979 70 128 66 883 67 003 69 502 69 502  
 

Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1 000) 2013 2014 2015 2016

E1008 Lønnsjusteringer 251 251 251 251

E1009 Sentrale endringer 239 239 239 239

E1060 Ikke spes. innsp.tiltak tidl øk.planer 300 300 300 300

T1154 36 Forlengelse institusjonsplass bruker 1 000 1 000 1 000 1 000

T1155 36 Ny bruker institusjon 1 000 1 000 1 000 1 000

T1157 36 Etablering ny bolig 4 enheter 0 0 2 499 2 499

T1158 36 BOA Leasingavtale biler 85 205 205 205

T1181 36 Endring boliglederstruktur -208 -208 -208 -208

T1182 36 Boliger - bedre tjenester enn loven krever -2 727 -2 727 -2 727 -2 727

T1183 36 Reduksjon ferie- og  sykevikarer -365 -365 -365 -365

V1003 Ramme ihht gjeldende øk.plan 67 307 67 307 67 307 67 307

36 Bolig og fritid med bistand 66 883 67 003 69 502 69 502  
 

Nye tiltak 
 
T1154 Forlengelse institusjonsplass bruker - Vi har pr. i dag ikke nytt tiltak 

på plass. Flere kandidater til 2 ledige plasser i Hybelhuset 
 

T1155  Ny bruker institusjon - Mangler budsjettmidler per i dag. Beløpet kan 
gå inn i drift av ny bolig i 2015. 
 

T1157 Etablering ny bolig 4 enheter - Foreslått bygget i 2014. Bemannet fra 
2015. 
 

T1158 BOA Leasingavtaler biler – Behov for nye biler. 
 

Tildeling av støttekontakter samordnes fra 01.01.13 i Tildelingsenheten. 
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Innsparingstiltak 
 

Bunt 
Innsparingstiltak/ 
strukturendr Beløp Konsekvensvurdering 

T1181 
Endring 
boliglederstruktur 

-208 000 

Boliglederansvaret fordeles på færre boligledere. Vurdering 
av boliglederstrukturen i virksomheten, med reduksjon av 40 
% stilling. Vil bli gjennomført i samarbeid med ansatte og 
tillitsvalgte. 

T1182 
Boligene - bedre 
tjenester enn 
loven krever 

-2 727 000 

Innsparingsforslagene innebærer en reduksjon av 
tjenestetilbudet til brukerne i BFB. Fortrinnsvis til de som har 
et fast boligtilbud. Dette betyr redusert kvalitet på 
tjenestetilbudet i hverdagen, for eksempel at brukerne får 
færre muligheter til aktiviteter utenfor boligen på kveld og 
helg.  Tilbudet vil bli dårligere, men fortsatt være innenfor det 
som er faglig forsvarlig. Det betyr også at ansatte blir 
overflødige i den boligen de er og må omplasseres. 

T1183 
Reduksjon ferie- 
og sykevikarer 

-365 000 
Reduksjon sykevikarbudsjettet sentralt. Det blir en strengere 
vurdering for inntak av vikarer. Kan skape problemer i en del 
av situasjonene. Gjelder korttidsfravær. 

  Sum  -3 300 000   
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3.9 Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg 

Pleie og omsorg institusjon vil fra 2013 hete Vilberg Kompetansesenter for helse 
og omsorg. Senteret skal bestå av kommunens sykehjem og de fire 

omsorgssentrene som tilbyr heldøgns pleie. Eidsvoll kommune har gjennom flere 
år kjøpt legevakttjenester av Ahus gjennom en egen avtale. Ahus har sagt opp 

avtalen med Eidsvoll kommune.  På bakgrunn av dette etableres Eidsvoll 
kommunale legevakt som en egen avdeling. 
 

1. Vilberg Helsetun: 
 Korttidsopphold 

 Rehabiliteringsopphold 
 Langtidsopphold 
 Skjermet enhet med 8 plasser for demente 

 
2. Vilberg Bosenter er en døgnbemannet enhet med 40 omsorgsleiligheter. 

Bosenteret er tilrettelagt med 2 trygghetsplasser. 
 

3. Pålsejordet er en døgnbemannet enhet med 24 omsorgsleiligheter, spesielt 

tilrettelagt for brukere med demens, samt to hybler som benyttes til 
avlastning.  

 
4. Helge Neumannsvei 7 er en døgnbemannet enhet med 4 omsorgsleiligheter 

spesielt tilrettelagt for yngre brukere med stort pleie og omsorgsbehov og en 
hybelleilighet benyttet til korttid/avlastning.  

 

5. Eidsvoll legevakt organiseres som en avdeling under Vilberg Helsetun med 1 
person/hjelpepersonell på dag/natt og 2 på kveld i tillegg til lege på 

kveld/natt/helg. Eidsvoll kommune eier alt teknisk utstyr, inkludert 
nødnettutstyret.  

 

 

Avdeling                                                             Stillinger  Årsverk Brukere 

2011 2012 2013 

Vilberg Helsetun 197   108,45 110,4

5 

119 

Vilberg Bosenter 15  8,3 8,3 40 +2 

Pålsejordet 48  23,52 23,52 24+2 

Helge Neumannsvei 7 8  5,85 5,85 4+1 

Legevakt    6 22 000 

 
 

Status og utfordringer  
Samhandlingsreformen har medført et økt press på kommunens døgnplasser, 
noe som fører til reduksjon i tilbudet om avlastningsplasser, korttidsplasser og 

rehabiliteringsplasser. En utvidelse og omlegging av kommunens døgntilbud vil 
kunne bidra til en mer helhetlig og differensiert eldreomsorg. 

 
I forbindelse med utarbeidelse av en egen strategi for eldreomsorg foreslås 

følgende: 
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 Bygge ut Vilberg Helsesenter i 2014, med start av prosjektering i 2013. 

 Øke andelen korttidsplasser  
 Øke andelen rehabiliteringsplasser 

 Øke andelen plasser i skjermet enhet for demente 
 Etablere tiltak som kan bidra til færre sykehusinnleggelser 
 Effektivisering og innovasjon i tjenestene 

 
Samordningen vil gi muligheter til: 

 
 Bedre pasientflyt ved større muligheter til å gi beboere et riktig tilbud. 
 Reorganisering av avdelingsstrukturen/lederstrukturen i virksomheten 

 Større muligheter for bruk av ressurser på tvers av avdelinger/mer 
fleksibel bruk av personalet 

 

 

Resultatmål Status Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

Arbeidsnærvær i virksomheten 89,9 %  89,8 %  90 %  90,5 %  91 %  

Medarbeidertilfredshet 4,4  4,5  4,5   4,5   4,5   

 

 

Prosjekter 
 
Prosjektbeskrivelse Mål/hensikt Framdrift/status 

Kommunalt 
samhandlingsprosjekt 

Spesialisering av Vilberg 
kompetansesenter for helse 
og omsorg 

Tildeling av tjenester 
Bruk av velferdsteknologi 

Videreføres fra 2012 

 

 
Driftsbudsjett  

Nettoramme per avdeling                  (1 000)

Regnskap 

2011

Rev bud 

2012

Budsjett 

2013

Øk.plan 

2014

Øk.plan 

2015

Øk.plan 

2016

VILBERG HELSETUN 3 516 6 682 -1 755 -1 755 -1 755 -1 755

VILBERG HELSETUN 1. AVD 19 509 14 967 15 214 15 214 15 214 15 214

VILBERG HELSETUN 2. AVD 14 802 12 810 13 289 13 289 13 289 13 289

VILBERG HELSETUN 3. AVD 14 665 12 482 12 248 12 248 12 248 12 248

VILBERG HELSETUN 4. AVD 14 209 13 509 14 244 14 244 14 244 14 244

HELGE NEUMANNSVEI 7 0 0 3 687 3 687 3 687 3 687

PÅLSEJORDET BOKOLLEKTIV 0 0 15 379 15 379 15 379 15 379

VILBERG BOSENTER 0 0 4 046 4 046 4 046 4 046

LEGEVAKTA 0 0 7 946 7 946 7 946 7 946

VILBERG HELSETUN VASKERI OG KJØKKEN 11 453 10 191 8 537 8 537 8 537 8 537

VILBERG KOMPETANSESENTER FOR HELSE OG 

OMSORG 78 154 70 641 92 836 92 836 92 836 92 836  
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Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1 000) 2013 2014 2015 2016

E1008 Lønnsjusteringer 1 161 1 161 1 161 1 161

E1009 Sentrale endringer 148 148 148 148

E1033 38 Pleie og omsorg institusjon - endr øk.plan 0 0 0 0

E1060 Ikke spes. innsp.tiltak tidl øk.planer 1 000 1 000 1 000 1 000

T1135 38 Samordn.gevinst/strukturendr Vilberg kompetansesenter -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

T1149 Samordning aktivitører -1 270 -1 270 -1 270 -1 270

T1150 38 Økte priser matombringing -168 -168 -168 -168

T1187 38 Reduksjon vikarbruk sykdom/ferie -871 -871 -871 -871

T1188 38 Effektivisering kjøkkentjenesten -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

T1193 38 Reduksjon medisinsk forbruksmateriell/medikamenter -350 -350 -350 -350

T1216 3 Etablering Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg 31 696 31 696 31 696 31 696

V1003 Ramme ihht gjeldende øk.plan 66 490 66 490 66 490 66 490

38 Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg 92 836 92 836 92 836 92 836  
 
E1060 er tidligere ikke innarbeidede innsparingstiltak. 
 

T1216 er overføringer av driftsmidler fra HBT og legevakt på 19. Se innledning. 
 

T1149 er overføring av driftsmidler aktivitører til Helsehuset. Se kommentar 
under Helsehuset. 
 

Innsparingstiltak 
 

Bunt 
Innsparingstiltak/ 
strukturendr Beløp Konsekvensvurdering 

T1187 Reduksjon vikarbruk -871 000 

Reduksjon av vikarbruk ved sykdom/ferie. Tosengsrom er 
avviklet og dette innebærer mindre press på ansatte. Kan gi 
større risiko for feilbehandling og avvik knyttet til 
pasientbehandling. Samordning av heldøgns omsorg vil 
imidlertid gi større muligheter for fleksibel bruk av ansatte 
ved sykdom. 

T1193 

Reduksjon 
medisinsk 
forbruksmateriell/me
dikamenter 

-350 000 

Reduksjon i forbruk av medisinsk materiell og 
medikamenter. Endring av rutiner knyttet til nødvendig 
bruk/bytte av utstyr. Ikke bytte av velværebehov, men ved 
medisinsk behov.  
En prioritering i hvem som skal motta kostbar 
demensmedisinering. Redusere svinn ved endring av 
medikamenthåndtering. 

T1188 
Effektivisering 
kjøkkentjenesten 

-1 000 000 
Effektivisering av kjøkkentjenesten. Nødvendige måltider.  
Dessert og frukt 3 dager i uken.. Vi arrangerer ikke sosiale 
årsfester med mat for beboere og pårørende.  

T1135 
Samordningsgevinst
/strukturendr Vilberg 
kompetansesenter 

-4 000 000 

Fra 0.1.01.13 vil virksomheten få overført Vilberg bosenter, 
Helge Neumans veg og Pålsejordet bokollektiv med alle 
ressurser i tillegg til legevakt.  Ved samordningen vil Vilberg 
kompetansesenter for helse og omsorg ha et totalt budsjett 
på nærmere 94 mill kr. Samordningen vil gi muligheter til: 

 Bedre pasientflyt ved større muligheter til å gi 
beboere et riktig tilbud. 

 Reorganisering av 
avdelingsstrukturen/lederstrukturen i virksomheten 

 Større muligheter for bruk av ressurser på tvers av 
avdelinger/mer fleksibel bruk av personalet 

 

  Sum  -6 221 000   
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Bunt Økte inntekter Beløp Konsekvensvurdering 

T1150 
Matombringing 
til 
hjemmeboende 

-168 000 
Økte priser på mat hjemkjørt til hjemmeboende fra kr. 62 til 70 kr. 
Vi kjører ut ca 21.000 måltider i året. Akseptabel prisøkning i f.h.t. 
andre kommuner og reell kostnadsdekning. 
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3.10 NAV  

Ressurser/Om virksomheten 
 
Avdeling                                                             Stillinger  Årsverk Brukere 

2011 2012 2013 

NAV Eidsvoll sosialtjenesten    7,5  

Øk.rådg/ Forvaltn.avtaler    2,8  

KVP    1,0  

Flyktn.tjenesten    2,0  

Statlig tilsatte    17,8  

Sum tilsatte ved NAV Eidsvoll    31,2  

 
NAV Eidsvoll er sammenslått av tidligere arbeidsformidling, trygdekontor og deler 
av kommunens sosialkontor.  Stat og kommune samarbeider om tjenestene 

gjennom partnerskapsavtale. Den kommunale delen av NAV har følgende 
oppgaver: 

 
 økonomisk sosialhjelp/råd, veiledning 
 økonomisk rådgivning, forvaltningsavtaler  

 flyktningetjenesten  
 tiltak i forhold til arbeid og trygd   

 
Nav har i 2012 ca 28 faste årsverk + ca 2 årsverk engasjementer.  Av disse er ca 

13 kommunale. 
 

Status og utfordringer  
Ca 2,3 % av innbyggerne har hatt behov for sosialhjelp gjennom de to siste år, 
og dette er på samme nivå som øvrige kommuner i kommunegruppe 7.   

 
Unge arbeidsledige mellom 16 – 24 år 
NAV vil i 2013 ha et særlig fokus på unge arbeidsledige.  Andelen med høyere 

utdanning er bare halvparten så stor i Øvre Romerike som i Asker og Bærum. 
 Økende andel gutter som ikke fullfører videregående utdanning 

 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 
 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 
 

Område Periode Eidsvoll 

Arbeidsledighet – antall helt ledige Sep 2012 320 

Arbeidsledighet i % Sep 2012 2,9 % 

Sykmeldte 2.kvartal 2012 8,5 % 

 

Flyktningetjenesten 
Det er vedtatt å bosette 15 flyktninger i 2012. noe som foreslås videreført. Totalt 
følger flyktningetjenesten opp tilsammen 90 flyktninger, bosatt fra 2007 til 2012. 

Den største utfordringen knyttet til etablering av flyktninger, er å finne ledige 
boliger, noe som beskrives i utredning av bolig for vanskeligstilte. 

 
Status disponeringsavtaler og økonomisk rådgivning 
Ca 70 personer har disponeringsavtaler, men dette skal reduseres i forbindelse 

med at kommunen skifter bankavtale. Målet er at flere benytter ordinære 
banktjenester, slik at disponeringsavtaler forbeholdes de med størst behov.. 

 
Økonomisk rådgivning har 45 saker under behandling og ventetid er ca. 6 mnd. 
Det er nylig endret praksis, slik at alle nye som henvender seg får samtale raskt. 

En del benytter også NAV`s økonomitelefon 800GJELD. 

 

 
Resultatmål 
 

Resultatmål  Status 2013 2014 2015 2016 

Andel i kvalifiseringsprogram 

med overgang til arbeid 
15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 

Antall deltakere i 

kvalifiseringsprogrammet 
17 17 17 17 17 

Andel mottakere av 

sosialhjelp 6 mnd eller mer, i 

prosent av totalt antall 

mottakere av øk sosialhjelp 

22% 18% 17% 17% 17% 

Antallet mottakere av 

sosialhjelp 6 mnd eller mer 

(2011: ca 

190) 
150 140 130 120 

Antallet ungdommer <= 24 

år som mottar sosialhjelp i 

kortere eller lengre tid 

(2011: ca 

130) 
100 90 80 70 

Antallet ungdommer <= 24 

år som mottar sosialhjelp i 

mer enn 6 mnd 

(2010: Ca 

30) 
10 10 10 10 

Gjennomføre 

brukerundersøkelse med 

bedre resultat enn 

tilsvarende i 2010 

Bedring Stabilt Stabilt Stabilt Stabilt 

Målinger gjennom 

HumanKapitalIndeks (HKI-

indersøkelser) som går to 

ganger i året 

Bedring Stabilt Stabilt Stabilt Stabilt 
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Resultatmål  Status 2013 2014 2015 2016 

Sykefravær (antall sykedager 

i prosent av antall 

arbeidsdager)  

< 4% < 4% < 4% < 4% < 4% 

 
 

 

Driftsbudsjett  

 

Nettoramme per avdeling                  (1 000)

Regnskap 

2011

Rev bud 

2012

Budsjett 

2013

Øk.plan 

2014

Øk.plan 

2015

Øk.plan 

2016

NAV 22 918 22 319 24 229 24 229 24 229 24 229

NAV 22 918 22 319 24 229 24 229 24 229 24 229  
 

Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1 000) 2013 2014 2015 2016

E1008 Lønnsjusteringer 797 797 797 797

E1009 Sentrale endringer 20 20 20 20

E1013 NAV - endringer øk.plan 0 0 0 0

T1152 41 Omstrukturering NAV -500 -500 -500 -500

V1003 Ramme ihht gjeldende øk.plan 23 912 23 912 23 912 23 912

41 NAV  24 229 24 229 24 229 24 229  
 
Innsparingstiltak 
 

Bunt 
Innsparingstiltak/ 
strukturendr Beløp Konsekvensvurdering 

T1152 Omstrukturering NAV -500 000 
NAV skal gjennomgå organisasjonen og se på fordeling av 
ressurser og oppgaver. Det legges til grunn en innsparing 
på 0,5 mill.  
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3.11 Kulturhuset 

 
Ressurser/Om virksomheten 
Virksomheten omfatter følgende tjenester: 
 

 ● Eidsvoll bibliotek 
● Eidsvoll kulturskole (herunder Den kulturelle skolesekken og noe 

ungdomsarbeid) 
 ● Allmennkultur (Kino, kulturprogram, 17. mai, den kulturelle spaserstokk) 
 ● Ungdom og fritid 

 ● Råholt svømmeanlegg 
 ● Idrett 

 ● Tilskuddsordninger 
 ● Eidsvoll museum 
 ● Kantine/Kafé Kilden 

● Kulturminnevern 
● Digitalisering billedarkiv  

 

Avdeling                                                             Stillinger  Årsverk Brukere 

2011 2012 2013 

Virksomhetsadministrasjon 1 1 1 1  

Stab (idrett, billedarkiv, 

prosjekt grunnlovsjubileet) 

3 0,9 2,65 2,65  

Eidsvoll bibliotek 12 6,53 6,53 6,53 70 000 

Eidsvoll kulturskole  23 11,4 11,9 11,9 470 

Allmennkultur 7 2,1 1,99 1,99 8 500 

Ungdom/fritid/kantine  17 7,94 6,53 6,53  

Råholt Bad 21  14,53 14,53 100 000 

 

Status og utfordringer  
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. Dette gjelder især forebyggende arbeid rettet mot barn og 
unge. 
 

Kultur skal være for alle aldersgrupper, for folk flest og for avgrensede grupper 
med særskilte interesser og behov. Biblioteket skal være en 

kunnskapsallmenning, et møtested og en kulturarena i en digital tid. 
Utfordringen ligger i en kontinuerlig oppdatering og innføring av nye digitale 
medier, i tillegg til å synliggjøre biblioteket som arena for demokrati og 

ytringsfrihet.  
 

Eidsvoll kulturskole skal gi tilbud av god kvalitet og til en rimelig pris til alle barn 
som ønsker det. Skolen har 550 faste elevplasser og kursplasser og tilbyr 
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tjenester til kor og korps, helseinstitusjoner, dagsenter og musikklek tilknyttet 
SFO. Videre er det en utfordring å tilby aktiviteter som favner både bredde og 

dybde for å nå barn og ungdom med ulike interesser. Kulturskolen har opprettet 
teaterkurs for yngre og musikkteknologi for ungdom. I 2013 gjennomføres kurs i 
animasjonsfilm, tekstskriving og annet, etter innspill fra ungdommen selv. 

Kulturskolen vil i planperioden søke å etablere et enda tettere samarbeid med 
ungdomsklubbene i Eidsvoll, samt utvikle et tettere nordisk samarbeid.  
 

Innen allmennkultur er Panorama kulturhus en viktig arena. Kinoen har innført 
3D format og i 2012 har salen fått nye stoler og gulv. I 2013 vil Camilla 

Collettjubileet og stemmerettsjubileet markeres. Utfordringen innen 
allmennkultur er å skape tilbud som favner både bredde og særlige interesser 

uavhengig av alder, funksjonsevne og etnisk tilhørighet. 
 
Den kulturelle skolesekken har et særlig lokalt fokus hvor flere av tilbudene er 

utviklet og utført av lokale aktører. Dette, samt et omfangsrikt og godt kvalitativt 
tilbud generelt, har gjort at Eidsvoll er en av to kommuner i Akershus som har 

fått anledning til å disponere de statlige midlene selv. Utfordringen ligger i å 
ivareta de godt utviklede prosjektene samtidig med en videreutvikling av nye 
prosjekt. Skolesekken vil fremover ha et særlig fokus på stemmerett og 1814-

historien. 
 

Fritidsklubbene ble evaluert i 2011. Det er viktig å se forebyggende kulturtiltak til 
barn og ungdom i sammenheng med forebyggende tjeneste ved Familiens Hus, 
oppvekst og det frivillige. Utfordringen ligger i å nå ungdom i risikosonen og på 

bakgrunn av dette er det lagt til grunn at tilbudet til barn og unge samordnes i 
Familiens Hus fra 2013. 

 
Råholt Bad har siden åpningen den 14. november 2011 vært en suksess.  
Besøkstallet anslås til 100.000 per år.  Badet er åpent syv dager i uken, og vil i 

2013 tilby badegleder på enda flere offentlige fridager enn tilfellet har vært i 
2012. Råholt Bad og Råholthallen fikk felles inngang sommeren 2012 slik at også 

publikum til og fra idrettshallen kan benytte kafeen. Badet brukes som skolebad 
og som treningsbase for blant annet Eidsvoll dykkeklubb og Eidsvoll 
svømmeklubb. Råholt Bad har foruten et seksbaners 25-metersbasseng, et topp 

moderne og HC-tilpasset varmtvannsbasseng med massasjebenker og 
motstandsdyser.  Bassenget brukes av et titalls aktører som tilbyr både bading, 

trening og opptrening for ulike brukergrupper.  Av brukergrupper er blant annet 
frisklivssentralen, bolig og fritid med bistand, og avdeling for fysio- og 

ergoterapi. Varmtvannsbassenget leies primært ut i sin helhet utenom publikums 
badetider.  Det er noe utleie også i publikumstiden, men da kun i den ene 
halvdelen. Utfordringen er å finne en løsning som passer alle brukergrupper.  

 
Grunnlovsjubileet 2014 
 

Grunnlovsjubileet er et satsningsområde for Eidsvoll kommune. Feiringen starter 
allerede 8. juni 2013 med åpningen av Carsten Ankers bolig og 

administrasjonssted i Feiring. Kommunen samarbeider med Stortingets 
hovedkomité i forbindelse med den rollen Eidsvoll får som vertskap for nasjonale 
arrangement i jubileumsåret. Eidsvoll kommune har videre inngått partnerskap 

med Eidsvoll 1814, Akershus fylkeskommune og Akershusmuseet og hvor det nå 
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er utarbeidet regionale tiltak og arrangement. Når det gjelder lokale tiltak og 
arrangement har disse fått sin prioritering gjennom politiske vedtak. Første 

planfase er med dette gjennomført og i 2013 skal de politisk vedtatte tiltakene 
forberedes med tanke på gjennomføring.  
 

Resultatmål Status Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

Arbeidsnærvær i virksomheten 90,3  90,5 %  91 %   91,2 %   91,4 %   

Medarbeidertilfredshet 4,7  4,7  4,8   4,8  4,8   

 
 
Driftsbudsjett  

Nettoramme per avdeling                  (1 000)

Regnskap 

2011

Rev bud 

2012

Budsjett 

2013

Øk.plan 

2014

Øk.plan 

2015

Øk.plan 

2016

KULTURHUSET 901 424 6 345 4 828 1 962 1 962

EIDSVOLL BIBLIOTEK 4 416 4 550 3 784 3 784 3 784 3 784

EIDSVOLL MUSEUM 579 722 745 745 745 745

ALLMENNKULTUR 1 711 2 296 1 754 1 754 1 754 1 754

IDRETT 2 247 470 627 627 627 627

UNGDOM OG FRITID 1 450 2 095 0 0 0 0

TILSKUDD 2 634 2 615 2 615 2 615 2 615 2 615

KULTURSKOLEN 5 463 6 308 6 901 6 861 6 821 6 821

KULTURLOKALER 468 467 462 462 462 462

KAFE KILDEN 1 761 1 920 0 0 0 0

KULTURHUSET 21 631 21 865 23 234 21 676 18 771 18 771  
 

Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1 000) 2013 2014 2015 2016

E1008 Lønnsjusteringer 1 694 1 694 1 694 1 694

E1009 Sentrale endringer 63 63 63 63

E1019 Kulturhuset - endringer økonomiplan 0 0 0 0

E1072 50 Skisse og forprosjektarbeid Mago B 250 0 0 0

T1173 50 Omstrukturering Kulturhuset -3 638 -3 638 -3 638 -3 638

T1174 50 Nedleggelse Råholt bibliotekfilial -600 -600 -600 -600

T1189 50 Indeksregulering Akershusmuseet 24 24 24 24

T1221 50 Grunnlovsjubileum inkl koordinator 4 133 2 865 0 0

V1003 Ramme ihht gjeldende øk.plan 21 309 21 269 21 229 21 229

50 Kulturhuset  23 234 21 676 18 771 18 771  
 
Nye tiltak 
 

E1072 50 Skisse og forprosjektarbeid Mago B - Både Eidsvoll kommune og 
Akershus fylkeskommune har gjennom vedtak gitt uttrykk for at de vil bidra til å 

utvikle Eidsvoll Verk til en opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn. En vil i første 
omgang igangsette et skisse- og forprosjektarbeid med tanke på istandsetting av 
Mago B. Intensjonen er at Mago B skal stå ferdig som kunsthall til 

grunnlovsjubileet i 2014. Kostnadene til forprosjektet er anslått til 1 million 
kroner, Eidsvoll kommunes andel av kostnadene utgjør kr. 250 000.  

 
T1221 Grunnlovsjubileum – Utgifter til lokale tiltak og Eidsvolls andel av 
regionale tiltak til grunnlovsjubileet iht sak 4/12 i Grunnlovskomiteen, samt 

utgifter til koordinator. 
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Innsparingstiltak 
 

Bunt Innsparingstiltak/ 
strukturendr 

Beløp Beskrivelse av tiltak og konsekvensvurdering 

T1173 

Samordning av 
tilbudet for barn og 
unge  
 
Endring av 
kantinedriften 

-3 638 000 

Tiltaket gjelder samordning av forebyggende tiltak og fritidstilbud 
til barn og unge i Familens Hus. Fritidsklubbene er i dag plassert 
under Kulturhuset. Det er foretatt en vurdering av dagens tilbud. 
Politiet har kommet med en uttalelse hvor også de gjør en 
vurdering av kommunens tilbud. Kort oppsummert viser denne 
uttalelsen at især ungdomsklubbene er dårlig besøkt med ned 
mot ca. 3-4 per kveld. Politiet stiller spørsmål ved om tilbudet har 
noen ønsket effekt, de mener videre at det ikke er kommunen, 
men Cornerstone og til dels Håpet som i dag har tilbudene som 
fanger ungdom i risikosonen og også de som er langt forbi denne 
risikosonen. Disse klubbene har besøk på opp mot 50-60 på en 
kveld.  
Politiet peker på at kommunen er godt i gang med å tilpasse 
skoleundervisning for de som sliter, det samme i forhold til å 
tenke samarbeid på tvers av virksomheter og helhetlig tenkning 
om forebyggende arbeid når det gjelder rus og kriminalitet. I 
tillegg har Råholt Bad vært et positivt tilskudd. Politiet mener det 
bør legges ned en innsats i å få barn og unge til å være lenger i 
organisert aktivitet og at e dagens fritidsklubbtilbud bør 
organiseres på en annen måte og samordnes med det øvrige 
forebyggende arbeid mot barn og unge i Familiens Hus. 
 
Med politiuttalelsen som bakgrunn, samt den helhetlige vurdering 
som nå er foretatt, er konklusjonen som følger: 
● Forebyggende tjeneste ved Familiens Hus har menneskelige 
ressurser som utekontakt, SLT-koordinator og rusmiddelkontakt, 
men ikke midler ut over dette for å igangsette forebyggende tiltak 
overfor målgruppen barn og ungdom i risikosonen. 
● Ungdom/fritid ved Kulturhuset har en tjeneste med lavt besøk 
på ungdomsklubb og som ikke fanger opp ønsket målgruppe. 
 
Rådmannen tilrår at tilbud til barn og unge samordnes under 
Familiens Hus. Forebyggende ungdomsarbeid bør organiseres 
slik at man når flere barn og unge og især de som er i 
risikosonen. Dette ved blant annet å organisere tilbud på ulike 
arenaer, ulike tidspunkt som rett etter skoletid, kvelder og helger, 
samt lage prosjekt og arrangement med et variert innhold som 
skapes ut fra de signaler som mottas ute i miljøet. Videre ser 
rådmannen det som naturlig og viktig å støtte opp om de tilbud 
som allerede eksisterer, deriblant Cornerstone og Håpet. 
Kommunen kan bidra ved å være en tilrettelegger og bruke 
administrative ressurser så vel som økonomiske, for å støtte opp 
om det frivillige arbeidet som gjøres for barn og unge. Det legges 
med dette opp til et tett samarbeid mellom frivillige, Familiens 
Hus, Oppvekst og Kulturhuset. Mye ungdomsarbeid vil fremdeles 
utføres av Kulturhuset, gjennom blant annet kulturskolen og 
samarbeid med lag/foreninger som innebærer å stimulere til 
videreutvikling av arbeid rettet mot barn og unge. Støtte til det 
frivillige kulturliv gjennom kommunens tilskuddsordninger, er 
også ett av tiltakene i så måte. Kulturhuset er sterkt involvert i de 
kommunale tilbudene som gjelder Ungdommens kulturmønstring 
og ferietilbud, dette har vært populære tilbud og en ser for seg en 
videreutvikling av denne typen tiltak/arrangement. 
 
Fritidsklubbene har i dag 2,6 årsverk og 6 ansatte, hvor 20 % i 
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dag står vakant. I forslaget legges det opp til at 1 årsverk, samt 
driftsmidler overføres Familiens Hus. Resterende stillingsprosent 
på 1,6 årsverk er fordelt på fire ansatte i 20 % stillinger, en 60 % 
stilling, samt en ubesatt stilling i 20 %. 
  
Rådmann legger opp til at det i løpet av 1. tertial gjennomføres 
en utredning av Kafé kilden/kantina for å se hvilke muligheter 
man har for å drive kantinevirksomhet til selvkost, samt hvorvidt 
kommunen skal drifte kafétilbud slik det gjøres i dag. Kafé 
Kilden/kantine har i dag et årsverk på 3,94 og 5 ansatte. 
Driftsutgifter ekskl. lønn dekkes inn av inntekter. Kafé 
Kilden/kantine overføres økonomi- og personalavdelingen fom. 
1/1-13. 

T1174 
Nedleggelse 
Råholt filial 

-600 000 

Eidsvoll har i dag både et hovedbibliotek og en filial. I 
rådmannens forslag legger en opp til å avvikle driften av filialen 
på Råholt. Flere skoler har i dag egne skolebibliotek og en vil 
legge opp til et nært samarbeid mellom skolene og 
hovedbiblioteket i Sundet både når det gjelder utlån av bøker og 
ved bibliotekbesøk. Eidsvoll bibliotek har i dag en 100 % vakant 
stilling som gjør at nedleggelse vil få betydelig mindre 
konsekvenser enn dersom alle stillinger var besatte. 

  Sum -2 611 000   
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4 Fokusområde næringsutvikling 

4.1 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. 

 

Hva må vi lykkes 

med? 

Hvordan måle? Status Mål Aktuell  for 

virksomhet/ 

resultatansvarlig: 

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 

Gi mulighet for 

etablering av 

næringsvirksomhet 

Ledig næringsareal i 

tilknytning til 

eksisterende 

infrastruktur 

Totalt nå ca. 

1300 da 

-Minnesund 

-Ormlia 

-Dal 

1500 da 

fordelt  

Stab 

Kommunal drift 

Godt samarbeid med 

eksisterende 

næringsliv/markedsf

øring 

 

 

Flere nyetableringer 

 

 

Regelmessige 

kontaktmøter med 

næringslivet 

NHO’s 

attraktivitetsbarometer 

Eidsvoll kommune 

 

Øvre Romerike 

 

Antall nye 

etableringslån 

 

 

Registrere avholdte 

møter 

 

 

10.plass i 11 

 

1.plass i -11 

 

Hittil i 2012: 

4 søknader 

3 innvilget 

0 i 2012 

 

 

8. pl. 

 

1. pl. 

 

 

4 

 

 

4 

 

Stab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeid i ØRU om 

tilrettelegging av 

næringsarealer, 

infrastruktur samt 

markedsføring 

 

 

NHOs 

attraktivitetsbarometer 

ØRU; 1.pl 

 

Eidsv.;10.pl 

 

1 

 

8 

Stab 

Måldokument 

Grunnlovsjubileet  

Utarbeidet  

Kap 3.11    
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4.2 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. 

 
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 
 

4.3 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. 
 Kontakten med kommunens eksisterende næringsliv utvikles gjennom 

samarbeid med lokalt næringsliv om etablering av ny næringsforening 

og, faste møtearenaer for informasjon og dialog. Kommunestyret har 
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vedtatt å utarbeide en strategisk næringsutviklingsplan. Dette arbeidet 
vil starte i 2013 og gjennomføres i samarbeid med næringslivet. 

 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 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. Det vises til omtale under kap. 3.11 Kulturhuset. 
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5 Fokusområde arealbruk og utbyggingsmønster 

5.1 Kommuneplanens hovedmål og delmål 

 

Eidsvoll kommune skal vektlegge et langsiktig, robust, trygt og miljøvennlig 
utbyggingsmønster i all arealplanlegging 

 

 

5.2 Arealbruk og boligbygging  

Boligbyggingen i Eidsvoll kommune har gjennom flere år vært relativt stabil med 
ca. 200 nye boligenheter i året. 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. 

 
Områdereguleringsplan for Lundsjordet ved Eidsvoll verk stasjon som legger til 

rette for en bymessig bebyggelse og høy utnyttelse. Her vil det på lang sikt 

Hva må vi lykkes 
med? 

Hvordan måle? Status Mål 
Aktuell  for 
virksomhet/ 
resultatansvarlig: 

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 
kommunikasjonssystem innad i regionen 

Redusere 
energiforbruk/med 
fokus på bilbruk-
utnytte arealene 

effektivt. 

Antall boenheter i 
tettstedene-Årlig 
rapportering 

Registrere 
boenheter i 
tettstedene 

 

Økning 

 

STAB 

Unngå/redusere 
nedbygging av 
landbruksjord 
Utnytte 
eksisterende 
infrastruktur 

Antall 

dispensasjonssaker i 
LNF områder 

25 

 
Reduksjon av 

antall saker 
omdisponert 

på 
dispensasjon. 

 
STAB 

KOMMUNAL 
FORVALTNING 

Tilrettelegging for at 
flere kan gå eller 
sykle i et 
trafikksikkert miljø 

Antall km gang-/ 
sykkelvei? 

26 km Økning KOMMUNAL DRIFT 
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kunne komme opp i mot 1000 nye boenheter. De første boligene vil komme i 
denne planperioden, men den store veksten antas å komme noe senere. 

 
Samfunnsdelen til kommuneplanen legger til rette for vekst i knutepunktene og i 
tilknytning til jernbanestasjonene. Samfunnsdelen peker på vern av dyrket og 

dyrkbar jord som viktig. 
 

Oversikt over utbygging av boliger i perioden 2008 – 2011 
 

 2008 2009 2010 2011 

Godkjente 264 173 258 221 

Tatt i bruk 201 205 164 160 

 

Befolkningsveksten innebærer behov for ekstra fokus på tilrettelegging av 
tilstrekkelige arealer til utbyggingsområder. Dette gjelder arealer til 

boligbygging, utvidelse/nybygg av skoler og barnehager, boliger for personer 
med spesielle behov, flyktningeboliger og selvsagt næringsarealer. 
 

Arbeidet med arealdelen til kommuneplanen skal ferdigstilles i 2013. 
 

Pågående og planlagte arealplaner i planperioden 

Private reguleringsplaner 

Bønsdalen 

Holmenga, del av gbnr 91/1 

Bøn parsellen 

Deponi Mork gård 

Deponi Sneisrud 

Detaljplan Franshagan, felt B6 og B7 

Ladderudåsen, gbnr 96/419 1 og 2 

Tærudvegen, gbnr 128/53 

Nedrevegen 18 

Øvrevegen 10 

Martin Johansens veg, gbnr 95/74 og 130 

Doyen Mork, endring 

Bjørnsrud skog, felt B1C 

Holhagan Feiring 

Nordeng, gbnr 95/156 

Sessvollvegen, gbnr 92/54 

Anton Nilsens veg, gbnr 95/18 

Bårliåsen, felt B1-2, mindre endring 

Døgnhvileplass for langtransport, Ormlia 

Dal leir 

Småbåthavn Feiring 

ØRN sydøstre hjørne 

ØRN nordvestre hjørne 

Tømmerterminal Moelven Eidsvold Værk 

 

Privat og kommunal reguleringsplan 

Lundsjordet 
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Kommunale reguleringsplaner 

Bårlidalen renseanlegg 

Veg V1 Tærudåsen 

Andre offentlige reguleringsplaner 

Dovrebanen, Kommesrud – Kråkvål 

Dovrebanen, Eidsvoll vending 

Endring av Dovrebanen Dal – Minnesund 

Fylkesveg 33, Byrudberga 

Rv 181, gang-/sykkelveg 

 
 
Oversikt over inngåtte utbyggingsavtaler som vil medføre igangsetting 

av boligbygg i 4-årsperioden 
 

Det er for perioden 2009 til 2015 inngått utbyggingsavtaler med utbyggere som 
innebærer bygging av ca 950 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. 

 

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 
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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 

Olstad 2012-2015  12  02.12.11 

Råholtgården 2012-2015  28  16.11.11 

Statsrådhagen 2012-2015  30  29.06.12 

Statsrådtunet 2012-2015  32  17.10.11 
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5.3 Kommunal forvaltning 

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. 

 
 

Ressurser/Om virksomheten 
 
Avdeling                                                             Stillinger  Årsverk Brukere 

2011 2012 2013 

Landbruk og geodata 9 8,4 8,4 8,4 
13 000 

eiendommer 

Regulering og byggesak 9 9 9 9 
13 000 

eiendommer 

Stab/støtte og ledelse 2 2 2 2 

Interne og 

eksterne 

brukere 

 

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.  

 
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.  
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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. 
 

Resultatmål Status Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

Arbeidsnærvær i virksomheten 90,1 %  96,2 %  96,4 % 96,5 % 96,5 % 

Medarbeidertilfredshet 4,4  4,7 4,7 4,7 4,7 

 

 
Driftsbudsjett  

Nettoramme per avdeling                  (1 000)

Regnskap 

2011

Rev bud 

2012

Budsjett 

2013

Øk.plan 

2014

Øk.plan 

2015

Øk.plan 

2016

KOMMUNAL FORVALTNING 778 800 793 793 793 793

BYGGESAK -73 -228 -232 -232 -232 -232

OPPMÅLING 1 442 2 003 1 804 1 804 1 804 1 804

REGULERING 1 611 1 811 1 704 1 704 1 704 1 704

LANDBRUK 1 681 1 692 1 637 1 637 1 637 1 637

KOMMUNESKOGEN -342 -163 -163 -163 -163 -163

KOMMUNAL FORVALTNING 5 098 5 916 5 542 5 542 5 542 5 542  
 

Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1 000) 2013 2014 2015 2016

E1008 Lønnsjusteringer 376 376 376 376

E1009 Sentrale endringer -21 -21 -21 -21

T1190 64 Redusert utgifter regulering/oppmåling -50 -50 -50 -50

T1191 64 Økte inntekter regulering/oppmåling -260 -260 -260 -260

V1003 Ramme ihht gjeldende øk.plan 5 498 5 498 5 498 5 498

64 Kommunal forvaltning 5 542 5 542 5 542 5 542  
 
Innsparingstiltak 

 

Bunt 
Innsparingstiltak/ 
strukturendr Beløp Konsekvensvurdering 

T1190 
Reduserte utgifter 
regulering/oppmåling 

-50 000 
Reduserte driftsmidler. Bør kunne gjenomføres uten 
negative konsekvenser. 

 
Bunt Økte inntekter Beløp Konsekvensvurdering 

T1191 
Økte inntekter 
regulering/oppmåling 

-260 000 

For regulering ligger kommunens regulativ ca 19 % 
under sammenlignbare nabokommuner. Økningen er 
foreslått i gebyrregulativet. Gebyrene for oppmåling er 
foreslått økt med 4 %. 
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6 Fokusområde miljø 

6.1 Kommuneplanens hovedmål og delmål 

 

Eidsvoll kommune skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, 
kultur- og miljøkvaliteter. 

 
 

 

6.2 Miljø og klima 

Regjeringens klimamelding fra 2007 og klimaforliket i stortinget i 2008, 

forutsetter en reduksjon i de norske klimagassutslippene i perioden fram mot 
2020 
 

 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 
 

Hva må vi 

lykkes med? 

Hvordan måle? Status Mål Aktuell  for 

virksomhet/ 

resultatansvarlig: 

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 

Redusere 

energiforbruket 

pr. innbygger 

Antall boenheter i 

sentrumsområdene 

og i tilknytning til 

jernbane, Samt i 

områder med 

mulighet for 

fjernvarme 

 Økning 

STAB 

EIENDOMSFORVALTNING 

KOMMUNAL DRIFT  

Redusere 

energiforbruket 

pr. innbygger 

Bruk av ikke 

fornybar energi i 

kommunale bygg 

8,2 % 
2020: 

5 % 
ENDOMSFORVALTNING 

Redusere 

energiforbruket 

pr. innbygger 

Drivstofforbruk i 

kommunale 

biler/kjøretøy 

   

Badevannskvalitet 

i alle vassdrag 
Vannprøver 90 % 92 % KOMMUNAL DRIFT 

Redusere avfall til 

deponi 

Avfallsmengde pr. 

innbygger 

255 

kg/innbygger 

251 

kg/innbygger 
KOMMUNAL DRIFT 
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Kommunene spiller en vesentlig rolle i arbeidet med å oppnå nasjonale og 
internasjonale mål knyttet til utslipp av klimagasser. Ca 30 %  prosent av de 

totale Norske klimagassutslippene er knyttet til kommunal sektor. 
 
Eidsvoll kommune vedtok 21.06.11 Klima- og energiplan for perioden 2011-2020 

Denne planen 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 plandokumenter. 
 

Målsettingene i vedtatt Samfunnsdel til kommuneplanen innenfor fokusområde 
Miljø, må ses i sammenheng med vedtatte mål i klima- og energiplanen. 
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6.3 Kommunal drift 

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, tilbud 

til næringsdrivende om innsamling av næringsavfall, septiktømming 
til alle boliger med septiktanker og ”herreløst avfall 

 
Kommunal drift har totalt 40 ansatte og har i dag 2 ubesatte stillinger.  

 

Ressurser/Om virksomheten 
 
Avdeling                                                             Stillinger  Årsverk Brukere 

2011 2012 2013 

Avløp 20 14,3 14,3 14,3 21.500 

Vann 18 12,0 11,5 11,5 15.500 

Drift 18 12,4 12,4 12,4 18.000 

Avfall 2 1,1 11,1 1,1 21.500 

Septik 2 1,2 1,2 1,2 4.700 

Virksomhetsleder 1 1 1 1  

 Sum 42,0 41,5 41,5  

 

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 kommuner v/kommunal drift fortsetter arbeidet med å bli den første 

energinøytrale VA kommunen i Norge. Som en del av dette arbeidet var Eidsvoll 
den første kommunen som søkte om el-sertifikater og det legges til grunn at 

dette er på plass for vår vannkraftturbin i Minneåsen i løpet av 2014.  
 
Rehabilitering av Bårlidalen kloakkrenseanlegg, som er den største 

enkeltsatsningen i vår energinøytrale prosess, vil ha oppstart i desember 2012 
og i løpet av planperioden vil anlegget ombygges fra et kloakkrenseanlegg til et 
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miljø og energianlegg. Bårlidalen Miljø- og energianlegg vil sette en ny norsk 
standard for mellomstore avløpsanlegg ved at ikke bare avløpsvannet renses til 

en høy miljøstandard, men også ved at avfallsproduktene fra avløpsbehandlingen 
utnyttes til å produsere et energioverskudd ved virksomheten og ved at 
restproduktet kan lokalt utnyttes som et jordforbedringsprodukt. Bårlidalen Miljø- 

og energianlegg vil etter rehabilitering biologisk rense avløpsvannet, produsere 
egenvarme til oppvarming av bygg og elektrisitet som utnyttes i egen virksomhet 

og som kan tilføres det lokale elnettet. 
 
Avdeling avløp vil i planperioden få store utfordringer i forbindelse med 

oppgradering av Bårlidalen Avløpsrenseanlegg ved at renseanlegget vil være en 
byggeplass de neste to årene samtidig som man skal drifte anlegget og 

overholde utslippstillatelsen.  
 

Klimaforandringer har resultert i mer intensiv og større nedbørsmengder. Faren 
for oversvømmelse og tilbakeslag i overvanns- og avløpsnettet har økt betydelig 
og det er en større fare for redusert råvannskvalitet i drikkevannskilde. Dette er 

utfordringer som omfatter alle virksomhetens avdelinger.  
 

Nytt høydebasseng, som vil bli koblet i serie med det eksisterende bassenget i 
Tærudåsen, vil bli drifts satt i løpet 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. 

 
Dagens veglys i Eidsvoll kommune har et høyt energiforbruk og er svært ustabilt. 
I planperioden starter oppgradering av veglyset til energieffektive LED lamper og 

Ex-linjer. Veglyset vil etter oppgradering fremstå som energieffektivt, med mer 
enn 50 % redusert energiforbruk, gi langt større lysutbytte og ha en høy 

driftsstabilitet. Det er vedtatt handlingsplaner for oppgradering av kommunale 
veger og veglys. Det vil bli en stor utfordring for virksomheten å gjennomføre de 
omfattende planene for veger og veglys i planperioden.  

 

Resultatmål Status Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

Arbeidsnærvær i virksomheten 97 % 95 % 95 % 95 % 95 % 

Medarbeidertilfredshet 4,9 4,5  4,5  4,5   4,5   

  

 
Driftsbudsjett  

Nettoramme per avdeling                  (1 000)

Regnskap 

2011

Rev bud 

2012

Budsjett 

2013

Øk.plan 

2014

Øk.plan 

2015

Øk.plan 

2016

AVLØP -2 869 -2 804 -5 583 -14 383 -13 083 -13 783

VANN -2 021 -2 501 -3 659 -3 659 -3 659 -3 659

DRIFT 18 604 17 512 16 895 16 895 16 895 16 895

RENOVASJON -186 -1 277 -234 -234 -234 -234

SEPTIK -153 371 185 185 185 185

ADMINISTRASJON 856 1 033 1 000 1 000 1 000 1 000

KOMMUNAL DRIFT 14 231 12 334 8 604 -196 1 104 404  
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Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1 000) 2013 2014 2015 2016

E1008 Lønnsjusteringer 879 879 879 879

E1009 Sentrale endringer 896 896 896 896

E1010 61 Selvkost vann endr. øk.plan 112 355 -453 -453

E1015 Kommunal drift - endringer øk.plan 0 0 0 0

E1074 61 Selvkost renovasjon - endr øk.plan 1 054 1 054 1 054 1 054

E1075 61 Selvkost Avløp endr øk.plan 3 993 -1 661 -7 068 -7 768

E1076 61 Selvkost septik - endr øk.plan -673 -673 -673 -673

T1170 61 Skiløypekjøring Minneåsen 50 50 50 50

T1171 61 Innsparing 5 % kommunal drift -351 -351 -351 -351

T1172 61 Avvikle leie av badeplass Hurdal -35 -35 -35 -35

T1222 61 Vassdragsteknisk ansvarlig 225 225 225 225

V1003 Ramme ihht gjeldende øk.plan 2 454 -935 6 580 6 580

61 Kommunal drift  8 604 -196 1 104 404  
 

Nye tiltak 
 

Vassdragsteknisk Ansvarlig (VTA) - Eidsvoll kommune er lovpålagt til å ha en 
Vassdragsteknisk Ansvarlig (VTA) for sine klassifiserte dammer. Vi har hatt dette 
oppdraget ute på anbudet uten å få respons og pr. i dag så gjennomfører vi ikke 

denne lovpålagte oppgaven og risikerer straffegebyr. Vi er nå i kontakt med et 
aktuelt firma og vi har muligheter til å få iverksatt avtale fra 1.1.2013. 

 
T1170 Skiløypekjøring Minneåsen - Eidsvoll kommune er en viktig 
samarbeidspartner for skiløypenettet på Minneåsen og har bidratt økonomisk 

gjennom flere år. Skiløypenettet på Minneåsen har behov for kr 500.000 pr. 
driftssesong. Det kan løses ved at kommunene hver bidrar med kr 100.000, 

brukerne med kr 100.000 og næringslivet med kr 200.000. Hurdal Hele året har 
derfor søkt Eidsvoll kommune om kr 100.000 i støtte for sesongen 2012/2013. 
Rådmannen har i sitt forslag lagt inn kr 50 000. 

 
Innsparingstiltak 

 

Bunt 
Innsparingstiltak/ 
strukturendr Beløp Konsekvensvurdering 

T1172 Leie av badeplass -35 000 

Avvikle leieavtale for Langton i Hurdal kommune. Badeplassen 
Langton i Hurdal kommune er i privat eie og Eidsvoll kommune 
betaler årlig leie og er ansvarlig for inngjerding av området. Det 
finnes to andre badeplasser i Hurdalsjøen; Prestsand og 
Statens vegvesen nye badeplass ved Andelva 

T1171 5 % innsparing -351 428  

61 Innsparing 5 % kommunal drift. Vi mener at for 2013 så er 
det mulig å redusere de totale driftskostnader for avdeling drift 
uten at dette får vesentlige konsekvenser for driften. 
Kostnadsreduksjon er i form av reduserte verkstedskostnader 
og forventede lavere energipriser i 2013 og avdelings inntekter, 
dvs. salg av tjenester og varer, er økt. 

  Sum  -386 428   
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7 Samfunnssikkerhet og beredskap 
 

7.1 Kommuneplanens hovedmål og delmål 

 
 

 

7.2 Beredskapsplanlegging 

 

Lovfestet plikt til helhetlig beredskapsplanlegging 
 
Ny lov om kommunal beredskapsplikt trådte i kraft1. januar 2011 

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. 
Risiko- og sårbarhetsanalysen vil bli utarbeidet i samarbeid med øvrige ØRU-
kommuner. 

 
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, vedtatt av 
kommunestyret for neste planperiode, er det lagt opp til å gjennomføre en 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), samt utarbeide ny beredskapsplan.  
Arbeidet skal omfatte hele kommunens ansvar som planmyndighet, forvalter og 

tjenesteyter og vil danne grunnlaget for en ny beredskapsplan.  

Eidsvoll kommune skal arbeide for å redusere sannsynligheten for at uønskede 

hendelser eller kriser kan oppstå, samt redusere konsekvenser av slike 
hendelser 

Hva må vi 

lykkes med 

Hvordan måle Status Mål Aktuell  for 

virksomhet/ 

resultatansvarlig: 

Kommunen skal i samarbeid med overordnede myndigheter, nabokommuner og andre 

naturlige samarbeidspartnere forebygge uønskede hendelser og kunne begrense 

konsekvensene om slike oppstår 

Redusere 

risiko 

ROS-analyse og 

beredskapsplaner 

Høy Middels SUM/TUF/ØRBR/KD/KF 
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Det gjennomføres samarbeid med de øvrige ØRU-kommunene om overordnet 
ROS-analyse. 

 
I det pågående arbeid med kommuneplanens arealdel skal alle innspill til ny 
arealbruk konsekvensutredes i forhold til samfunnssikkerhet og beredskap. 

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. Kriseteamet er organisert under Helsehuset 

 

7.3 Brann og redning 

Eidsvoll kommunestyre vedtok 19.06.12 at skal etableres et felles brannvesen 

Øvre Romerike Brann og redning IKS for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, 
Nannestad, Nes og Ullensaker. Et interimstyre med 5 medlemmer og 2 ansatte 
representanter er på plass. Etter forslag fra interimstyret skal det nye 

brannvesenet etableres 01.05.13. Brann og redning vil være en virksomhet i 
Eidsvoll kommune fram til denne dato. 

 
Feie- og tilsynsgebyr og øvrige betalingssatser 
Feie- og tilsynsgebyrene skal fortsatt innkreves av den enkelte kommune, og 

skal derfor fortsatt være med de andre gebyrene til Eidsvoll kommune i det 
samlede gebyrregulativet. 

 
Betalingssatsene for de ikke lovpålagte tjenestene som brann og redning utfører 
må også være med i kommunens gebyrregulativ for 2013.  

 
Avvik fra tilsynet med DSB 

Begge avvik gitt i tilsyn fra DSB lukkes fra 2013 gjennom etableringen av felles 
brannvesen for ØRU kommunene. Dette er følgende avvik: 
 

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

beredskapsavdelingen lukkes 
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Driftsbudsjett 
 

Nettoramme per avdeling                  (1 000)

Regnskap 

2011

Rev bud 

2012

Budsjett 

2013

Øk.plan 

2014

Øk.plan 

2015

Øk.plan 

2016

BRANN OG REDNING 9 581 9 277 10 761 10 699 10 699 10 699

BRANN OG REDNING 9 581 9 277 10 761 10 699 10 699 10 699  
 

Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1 000) 2013 2014 2015 2016

E1008 Lønnsjusteringer 393 393 393 393

E1009 Sentrale endringer 91 91 91 91

T1218 65 Etablering Øvre Romerike Brann og Redning IKS 1 367 1 304 1 304 1 304

V1003 Ramme ihht gjeldende øk.plan 8 910 8 910 8 910 8 910

65 Brann og redning 10 761 10 699 10 699 10 699  
 

T1218 Etablering av Øvre Romerike Brann og redning IKS – det vises til 
omtale under kap 1.4 Eierstyring.  
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8 Organisasjon og medarbeidere 

8.1 Kommuneplanens hovedmål og delmål 

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

 

 

 

Status og utfordringer 
 
En tydelig og målrettet arbeidsgiverpolitikk er viktig for å nå kommunestyrets 

mål for utvikling av organisasjonen. Viktige strategier i planperioden er: 
 

Kontinuerlig kompetanseutvikling 
Strategisk kompetanseutvikling 
Hovedutfordringer er å øke endringskompetansen og videre utvikle 

fagkompetansen i hele organisasjonen. Strategisk kompetanseplan ble utarbeidet 
i 2012 og skal implementeres i 2013.  Arbeidet med virksomhetenes 

delkompetanseplaner videreføres.  
 
Lærlinger 

Lærlingeordningen er en viktig bærebjelke i undervisningssystemet i den 
videregående skolen og en viktig arena for rekruttering av arbeidstakere til 

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 

medarbeidere 

 

Hva må vi 

lykkes med? 

Hvordan måle? Status Mål Aktuell for 

virksomhet/ 

resultat-

ansvarlig: 

Implementering 

av verdiplattform 

og etisk 

reglement. 

Profesjonalitet i 

møte med 

innbyggeren. 

Innbyggerundersøkelse 

gjennomføres i 2014 
4,5 4,7  

Beholde 

arbeidskraft og 

god oppfølging 

av alle ansatte. 

Totalt arbeidsnærvær 91,3 % 91,5 %  

Medarbeiderundersøkelse 4,4 4,5  
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kommunen. 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. 
 

Per november 2012 har 10 læringer kontrakt fordelt mellom helsearbeiderfaget, 
aktivitørfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.  En lærling er i ulønnet 

permisjon. En lærlingekontrakt ble brutt i 2012. For 2013 er målet fire til seks 
nye læringer. 

 
Livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk 
Hovedutfordringen innen livsfaseorientert arbeidsgiverpolitikk 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 vestregion 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 ble evaluert i 2012.   

I 2013 vil det på bakgrunn av resultatet av evalueringen bli utarbeidet nye mål 
og tiltak i seniorpolitikken. 

  
Ledelse og myndiggjøring av medarbeidere 
I perioden 2013-2015 fortsetter utviklingsarbeidet for helhetlig ledelse, styring 

og oppfølging i kommunen med grunnlag i kommunestyrets målsettinger for 
organisasjonen.  I 2012 startet et to-årig lederutviklingsprogram med 

hovedfokus på lederrollen, etikk og endringsledelse. 
 
Medarbeidertilfredshet og arbeidsnærvær 

Medarbeidertilfredshet 
I 2011 ble den første medarbeidertilfredshetsundersøkelsen gjennomført.  For 

kommunen som helhet var medarbeidertilfredsheten på 4,4, marginalt under 
landssnittet.  Undersøkelsen er fulgt opp gjennom tiltaksplaner.  
Medarbeiderundersøkelsen skal gjennomføres annethvert år, i 2013 og i 2015. 

Mål for kommunen som helhet for 2013 settes til 4,5 på en skala fra 1 til 6.  
 

Nærvær 
Hovedutfordringer innen nærværsarbeidet er å forebygge og redusere 
sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting 

og frafall fra arbeidslivet. Eidsvoll kommune har siden 2002 hatt 
samarbeidsavtale med NAV om et mer inkluderende arbeidsliv. Ny 

samarbeidsavtale er inngått for perioden fram til 31.12.13. Tett samarbeid med 
NAVs arbeidslivssenter og HMS-senteret videreføres. Tiltak og virkemidler fra 
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NAV benyttes for de tilfellene det er aktuelt. Det vil bli utarbeidet aktivitetsmål til 
alle de tre delmålene i samarbeidsavtalen for 2013. 

 
Målet for arbeidsnærvær i 2012 var 91,4 for kommunen totalt.  Per september 
2012 er nærværet 91,3 %. Målet for 2013 settes til 91,5 %. 

 
«Saman om ein betre kommune» – forsøk med alternativ turnus 

Eidsvoll kommune deltar i det nasjonale utviklingsprogrammet «Saman om ein 
betre kommune» med prosjektet «Alternativ turnus». «Saman om ein betre 
kommune» er et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, KS 

og organisasjonene i arbeidslivet. Eidsvoll er en av 52 kommuner som deltar. 
Eidsvoll har deltatt på to nettverkssamlinger i 2012 og det gjennomføres en 

samling i 2013. Overordnet målsetning for nettverket innen heltid/deltid er å 
«Etablere en helhetskultur og prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig 

deltid og øker gjennomsnittlig stillingsstørrelse». Det skal i 2013 gjennomføres 
en temadag om dette i kommunen. 
 

Prosjektet «Alternativ turnus» prøver i perioden 2011-2013 ut alternative 
turnusordninger ved to prosjektenheter i kommunen. Hovedmålet er å prøve ut 

om alternative arbeidstidsordninger kan ha positive effekter på trivsel, 
sykefravær og reduksjon i antall deltidsstillinger. Nullpunktmålingene fra 2011 er 
fulgt opp med en midtevaluering i 2012. Det gjennomføres nye målinger i 2013 

for å kunne måle prosjektets grad av måloppnåelse. Foreløpige resultater viser 
positiv utvikling i måltall. 

 
Riktig lønnspolitikk 
Eidsvoll kommunes lokale lønnspolitikk må revideres. Det tas sikte på få vedtatt 

en revidert lokal lønnspolitikk innen utgangen av mai. 
 

Kontinuerlig utvikling av organisasjonen  
Organisasjonen må være i kontinuerlig utvikling og til enhver tid tilpasses nye 
utfordringer, oppgaver og teknologiske endringer. Dette gjelder både stabs- og 

støttefunksjoner og lederstrukturen i organisasjonen. 
 

Stabs- og støttefunksjonene 
På bakgrunn av innføring av nytt lønns- og personalsystem, samt endringer i 
oppgaver/utfordringer er den tidligere Organisasjons- og personalavdelingen 

høsten 2012 samordnet med lønnsenheten i Økonomiavdelingen.  Etablering av 
nytt helhetlig kvalitetssystem vil videre i stor grad forenkle arbeidet med 

revidering av retningslinjer og rutiner og vil fra 2013 gi effektiviseringsgevinster i 
hele organisasjonen.  
 

Nes kommune er en kommune på samme størrelse som Eidsvoll.  Nedenfor er 
årsverk til ulike funksjonene i Nes og Eidsvoll sammenlignet. 

 
Årsverk til støttefunksjoner(lønn/personal/økonomi/fellestjenester) 

Nes og Eidsvoll kommuner 

Årsverk Nes kommune Eidsvoll kommune 

Lønn og personal 8 7,9 (9,9)** 

Dokumentsenter/pol.sekr 7,6 7,8* 

Regnskap 4 5 
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Skatt 5 7,39 

Plan og budsjett 4 3 

Totalt 28,6 31,09 (33,9) 
*Eidsvoll kommune har sentralisert faktureringstjenestene i en fakturaenhet med 2 

årsverk.  Disse kommer i tillegg. 

**Fram til 01.7.12 var det 5 årsverk til personalfunksjonen, 2 årsverk mer enn Nes. 

 

 

 
Årsverk til stabsfunksjoner(saksbehandling/rådgivning/planlegging og 

utredning) 

Nes og Eidsvoll kommuner 

Årsverk Nes kommune Eidsvoll kommune 

Totalt 6 7 

 
 
Lederstruktur 

 
Årsverk til ledelse 

Nes og Eidsvoll kommuner 

Årsverk Nes kommune Eidsvoll kommune 

Rådmann og kommunalsjefer 6 5 

Virksomhetsledere/enhetsleder 24* 13 

*I Nes kommuner er skolene egen virksomheter/enheter og barnehage en egen 
virksomhet.  I Eidsvoll er skoler og barnehager organisert i to virksomheter. 

Korrigert for oppvekst er antall ledere på enhets/virksomhetsnivå det samme i 
Nes som i Eidsvoll. 

 
Rådmannen vil sammen med ansatte og tillitsvalgte gjennomføre en vurdering av 
dagens virksomhetsstruktur. 

 
 

Effektivisering ved bruk av IKT 
 
Nytt lønns- og personalsystem og nytt turnussystem 

Agresso lønn og personal innføres i 2013 i samarbeid med de øvrige ØRU-
kommunene. Gjennom det nye systemet vil ansatte og ledere få gode 

selvbetjeningsløsninger.  Mange manuelle rutiner og prosesser vil erstattes av 
elektroniske løsninger i en «elektronisk arbeidsflyt». Nytt turnussystem er 
planlagt satt i drift i løpet av våren 2013. Rådmannen legger til grunn at 

elektronisk system vil gi gevinstrealisering i form av anslagsvis 2 årsverk. 
 

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 
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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, 
legge til rette for elektronisk saksbehandling og gjøre arkivet søkbart og lett 

tilgjengelig for saksbehandlere og publikum. I tillegg hindrer man slitasje på- og 
tap av papirdokumenter. Prosjektet ble forutsatt startet i 2011, men av 

kapasitetsmessige årsaker ble prosjektet ikke igangsatt. Digitalisering av Eidsvoll 
kommunes arkiver er svært tids- og kompetansekrevende, og må gjennomføres 

ved ekstern bistand. Prosjektet vil gi store effektiviseringsgevinster og 
rådmannen har på denne bakgrunn satt av ressurser i 2012 for å gjennomføre 
prosjektet. 

 
«Orden i eget hus» – etikk og betryggende internkontroll 

Kommunen skal i henhold til kommuneloven ha «betryggende kontroll».  Eidsvoll 
kommune har i 2012 deltatt i nettverk for styrket internkontroll i regi av KS og 
Kommunal- og regionaldepartementet.  Gjennom nettverket har kommunen fått 

økt kompetanse innen området. 
 

Helhetlig kvalitetssystem 
Eidsvoll kommune er opptatt av å ha et godt omdømme blant innbyggere, 
ansatte og samarbeidspartnere. Dette krever kontinuerlig fokus på kvalitet i 

forvaltningen og i tjenesteyting. Gjennom systematisk kontrollarbeid ønsker 
kommunen forbedring og utvikling.  Anskaffelse og innføring av elektronisk 

kvalitetsstyringssystemet gir kommunen et verktøy som bidrar til nettopp dette, 
og til å oppfylle kravene i kommuneloven § 23 om «betryggende kontroll». 

Kvalitetsstyringssystemet inneholder modul for dokumentstyring, for 
avviksbehandling, for risiko- og sårbarhetsanalyse, mulighet for å generere 

statistikk og rapporter. Modulen for dokumentstyring er et arkiv som beskriver 
arbeidsprosesser og hvordan disse skal utføres. Hensikten er å skape oversikt og 

å holde «orden i eget hus» og gjennom det redusere risiko og sårbarhet. 

Kvalitetsstyringssystemet skal brukes av alle ansatte og det er et viktig ledelses- 
og styringsverktøy for kontinuerlig forbedring. 

Som en del av implementering av Kvalitetsstyringssystemet er arbeidet med en 

kvalitetspolitikk basert på kommunens verdigrunnlag godt i gang. Et omfattende 
opplæringsprogram for alle ansatte er under planlegging. 

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. 
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Eidsvoll kommune har etter søknad til Datatilsynet fått godkjent opprettet 
funksjon som personvernombud. Personvernombudet 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 

personvernombud, 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. 
 

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.  

 
 
 

 

http://www.bedrekommune.no/
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8.2 Administrativ ledelse, stabs og støttefunksjoner 

Rådmannen har to stabsavdelinger og en avdeling for støttefunksjoner (økonomi, 
personal/lønn og fellestjenester). Hovedoppgavene for stabsavdelingene er 

utredning, saksbehandling for politiske organer, samt veiledning og bistand til 
virksomhetene i utviklingsarbeid samt ivareta interne og eksterne driftsoppgaver.  

Kommuneoverlegen er organisert under rådmannen og budsjetteres under 
sentrale forvaltningsområder. 
 

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 

Samfunnsutvikling og miljø 4 4 4 

Tjenesteutvikling og forvaltning 5 5 5 

Økonomi, personal og støtte 37           34,1         37 

Frikjøpte tillitsvalgte og 

hovedverneombud 

6 2,8 6 

 

Resultatmål Status Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

Arbeidsnærvær i virksomheten 93,8 %  94 %  94 % 94 % 94 % 

Medarbeidertilfredshet 4,7  5 5 5 5 
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Driftsbudsjett  
 

Nettoramme per avdeling                  (1 000)

Regnskap 

2011

Rev bud 

2012

Budsjett 

2013

Øk.plan 

2014

Øk.plan 

2015

Øk.plan 

2016

RÅDMANN 3 032 1 313 1 286 1 286 1 286 1 286

ØKONOMIKONTORET 2 750 2 216 3 377 3 377 3 377 3 377

KEMNEREN 3 963 5 235 5 157 5 212 5 212 5 212

REGNSKAPSKONTORET 2 906 3 018 3 077 3 077 3 077 3 077

LØNN OG PERSONAL 12 071 10 340 10 466 9 827 9 827 9 827

FELLESTJENESTEN 22 962 29 366 34 197 33 190 31 409 31 404

STAB 151 749 9 571 8 199 7 399 6 756 6 756

RÅDMANN MED STAB/STØTTE 199 432 61 058 65 759 63 369 60 945 60 939  
 

Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1 000) 2013 2014 2015 2016

E1008 Lønnsjusteringer 1 114 1 114 1 114 1 114

E1009 Sentrale endringer -1 223 -1 223 -1 223 -1 223

E1027 Endringer Stab/støtte 134 134 135 129

E1052 Overføring mellom virksomheter 827 827 827 827

E1060 Ikke spes. innsp.tiltak tidl øk.planer 1 981 1 981 1 981 1 981

T1116 Konsekvensjusteringer 2 945 3 000 3 000 3 000

T1160 12 Arkiv 2 794 1 787 6 6

T1173 50 Omstrukturering Kulturhuset 639 0 0 0

T1184 11 Strukturendr. virksomhet/stab/støtte -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

T1185 11 Innsparing kurs/annonser fellestjenesten -70 -70 -70 -70

T1186 11 Økning husleie bedriftshytte -20 -20 -20 -20

T1192 11 Bedrekommune.no 400 400 400 400

T1196 11 Adm gebyr betalingsavtale/Utleggstrekk -25 -25 -25 -25

T1197 11 Norsk helsenett - innføring/drift 156 156 156 156

T1209 11 Gevinstrealisering samordning lønn/personal -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

T1217 14 Planmyndighet 1 330 780 180 180

T1221 50 Grunnlovsjubileum inkl koordinator -748 -1 123 0 0

V1003 Ramme ihht gjeldende øk.plan 59 026 59 151 57 984 57 984

11 Rådmannen med stab/støtte 65 759 63 369 60 945 60 939  
 
 

Nye tiltak 
 

T1160 Arkiv - Kommunene er av Riksarkivet pålagt å ha en deponeringsordning 
for sine arkivalier innen 1.1.12. Eidsvoll kommune har tegnet avtale med 
Statsarkivet på dette, og avlevert Feiring kommune sine arkiver i år. Det 

gjenstår å avlevere Eidsvoll kommunes arkiver (ikke tekniske arkiv) fra ca. år 
1820 og frem til 1987. Disse arkivene må gjennomgås, ryddes og pakkes i 

henhold til Statsarkivets regler før de kan avleveres. En stor mengde av 
arkivaliene oppbevares ikke i henhold til arkivlov og –forskrift fordi kjellerarkivet 
er fullt. Riksarkivet har varslet tilsyn med kommunenes arkiver i 2013. Se punkt 

2 under. 
 

1. Digitalisering av tekniske arkiv 
Det er gjennomført 2-dagers workshop for å avdekke omfang og 
kostnadsoverslag. Det viser seg at hele arbeidet kan utføres av profesjonelle i 

løpet av 1 – 2 år, og til en kostnad på ca. 2.850.000 + mva.   
 

2. Ordning av eldre papirarkiv 
Dette er arkivmateriale fra ca. 1830 og frem til 1987 som skal ordnes og 
avleveres til Statsarkivet. Arbeidet er stipulert til ca. 1000 timer, og er ikke mulig 
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å gjennomføre uten ekstern bistand. Kostnaden er stipulert til ca. 644.000 + 
mva., og anskaffelsen er lagt ut på Doffin med svarfrist 1.10.12. Det er i 

kravspesifikasjonen forutsatt at arbeidet avsluttes og faktureres i 2013.  
 
3. Vikar for fagleder arkiv 

Disse to prosjektene (1 og 2) krever mye ressurser fra dokumentsenteret selv 
om det er eksterne aktører som gjennomfører oppdraget. For ikke å ligge for 

langt etter med postføring er det nødvendig med en vikar i 80 % som har som 
hovedoppgave å føre post mens prosjektene pågår.  
 

T1116 Konsekvensjustering - Økning IKT iht budsjett fra DGI og eStab. 
 

T1173  Omstrukturering Kulturhuset - Rådmann legger opp til at det i løpet 
av 1. tertial gjennomføres en utredning av Kafé kilden/kantina for å se hvilke 

muligheter man har for å drive kantinevirksomhet til selvkost, samt hvorvidt 
kommunen skal drifte kafétilbud slik det gjøres i dag. Kafé Kilden/kantine har i 
dag et årsverk på 3,94 og 5 ansatte. Driftsutgifter ekskl. lønn dekkes inn av 

inntekter. Kafé Kilden/kantine overføres økonomi- og personalavdelingen fom. 
1/1-13.  

 
E1060 Ikke spesifiserte innsparingstiltak tidl øk.planer - Lønns- og 
personalssystem og korreksjon av feil ifm ressursbanken. 

 
 

Innsparingstiltak 
 

Bunt 
Innsparingstiltak/ 
strukturendr Beløp Konsekvensvurdering 

T1185 
Kurs/annonser 
Fellestjenesten 

-70 000 

Kunnskap kan tilegnes på andre måter, men man 
mister muligheten for å pleie nettverk og utveksle 
erfaringer med andre. Ingen planlagte aktiviteter som 
krever annonsering. 

T1184 
Strukturendring 
virksomheter/stab/støtte 

-1 500 000 

Gevinstrealisering ved sentralisering av 
fellesfunksjoner, vurdering av organisering av stab og 
virksomhetsstruktur.  Gjennomføres uten oppsigelser 
ved naturlig avgang og vakanser. 

T1209 
Samordning 
støttefunksjoner 

-2 000 000 

Gevinstrealisering ved samordning av lønn/personal. Vil 
skape større fagmiljø og bedre samordning. Reduksjon 
på til sammen 3 stillinger. Gjennomføres uten 
oppsigelser ved naturlig avgang og vakanser. 

  Sum -3 570 000   
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Bunt Økte inntekter Beløp Konsekvensvurdering 

T1186 Bedriftshytte -20 000 
Økning leie bedriftshytte. Vil bli dyrere for ansatte å leie 
bedriftshytta. Alternativt må bedriftshytteordningen 
avvikles. 

T1195 Økning renteinntekter -365 000 

Uttak av forskudd periodisk oppgjør forskuddstrekk. 
Inntekt ført på ansvar 90.  Etter omleggingen av Sofie 
med daglig oppdatering av "clearingoppgjøret" RAFT 
(Regnskapsføring av forskuddstrekk) til fordel for det 
gamle FLT (Forenklet lønns- og 
trekkoppgaveregistrering) medfører at vi allerede f.o.m. 
den 17. eller 18. i oppgjørsmåneden kan ta ut forskudd 
på periodisk oppgjør. Vi har etter at dette kom, nå tatt ut 
forskudd på september på 71 mill. kroner. Ordinært 
oppgjør skal foretas senest den 10. i måneden etter. Å 
foreta en systematisk forskuddsutbetaling 6 ganger i 
året, vil gi en stor økning i renteinntektene. 

T1196 
Adm. gebyr 
betalingsavtaler 
/utleggstrekk 

-25 000 

Innføre et administrativt gebyr for å få en 
betalingsavtale/utleggstrekk. Å følge opp 
betalingsavtaler krever en del ressurser av kontoret. 
Flere misligholder avtalene og enkelte arbeidsgivere 
gjennomfører ikke utlegget som blir iverksatt. Kostnad: 
1/10 av rettsgebyrer (samme beløp som gebyret på et 
inkassovarsel.) 

  Sum  -410 000   
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8.3 Innbyggersenteret 

Ressurser/Om virksomheten 
 
Avdeling                                                             Stillinger  Årsverk Brukere 

2011 2012 2013 

Innbyggersenteret / leder 1 1 1 1  

Innbyggertorget 4 4 4 4  

Tildelingsenheten 11 12 13,5 11  

 

Overformynderiet overføres til Fylkesmannen 01.07.2013. 1,5 årsverk er derfor 
tatt ut av Tildelingsenheten i 2012 

 

Status og utfordringer  
 
Innbyggertorget 
Kommunens internettside skal gi informasjon om kommunen og om kommunens 

tjenestetilbud. Kommunene på Øvre Romerike har i løpet av 2012 gjennomført 
rullet ut nye internettsider. Det er pr. 1. juli 2012 ingen «nye» elektroniske 

tjenester til publikum. Målet er å implementere flere elektroniske tjenester og 
selvbetjeningsløsninger til publikum. Kommunens internett side skal også legge 
til rette for samhandling og kommunikasjon med innbyggerne i form av sosiale 

medier og chat. 
 

Intranett 
Kommunene på Øvre Romerike skal i løpet av 2013 lansere nye intranettsider til 
ansatte. Dette skal være den ansattes startside og arbeidsflate. Det skal legges 

til rette for enklere samhandling, prosjektrom og informasjon for ansatte i 
Eidsvoll kommune. Det skal også legges til rette for samhandling på tvers av 

fagavdelinger og også kommunene på Øvre Romerike. Alle ansatte skal ha enkel 
og rask tilgang til sitt arbeidsverktøy og aktuell og oppdatert informasjon, som 
håndbøker, rutiner, kalendere, kurs etc. Intranettet skal ha integrasjoner med de 

fleste fagsystemene (på intern sone) i kommunen. 
 

Elektronisk helsenett 
Norsk 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 omsorgssektoren. 
 

Kommunene på Øvre Romerike har i 2012 testet og implementert e-meldinger 
på deler av tjenestene. Nes kommune har vært pilot på legevakttjenesten. 

Ullensaker kommune skal være pilot på Cos Doc og meldinger mellom kommune 
og fastlege. Nannestad kommune skal være pilot på HSPro – helsestasjoner.  
I løpet av 2013 skal det legges til rette for samhandling mellom fagsystemet Cos 

Doc og kommunens fastleger og NAV.Det skal også legges til rette for meldinger 
mellom sykehus og kommune. Rutiner og gode prosedyrer som ivaretar Norm for 

Informasjonssikkerhet og IKT-sikkerhet i kommunene, skal være på plass for at 
disse meldingene skal kunne tas i bruk. Disse meldingene skal overta store deler 
av henvendelser som i dag gjøres pr. brev, telefon og faks.  
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Tildelingsenheten 
 
Også i 2013 vil arbeidet med tildelingspraksis med tanke på omfang og kvalitet 
ha stort fokus. Samhandlingsreformen har gitt kommunen nye og store 

utfordringer. Det er derfor en prioritert oppgave å ha en tildelingspraksis som 
sikrer at tjenestemottakere med omfattende hjelpebehov skal få riktige tjenester 

og at vi derigjennom sørger for en effektiv ressursutnyttelse. Den koordinerende 
enheten skal sikre en sammenhengende tjenestekjede. 

 

Resultatmål 

Resultatmål Status Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

Arbeidsnærvær i virksomheten 93,8 %  94 %  94 % 94 % 94 % 

Medarbeidertilfredshet 4,4  4,8 4,8 4,8 4,8 

 

Prosjekter 
 

Prosjektbeskrivelse Mål/hensikt Framdrift/status 
Innarbeidet 
budsjett/nytt tiltak 

Nye Intranettsider 

Enklere 

samhandling , 
arbeidsflate og info 
til de ansatte 

Prosjektet ledes av E-Stab 

Eidsvoll kommunes 
representant i prosjektet 
Sissel Beate Wiik 

 

Samhandlings –  

prosjektet. 
Delprosjekt: Tildeling 
med basis i 
serviceerklæringer  

Helse og 
omsorgstjenester 

skal innrettes mot 
de som har de 
mest omfattende 
behov  

Startet 2012 vil sluttføres i 
2013 
Tverrfaglig deltagelse i 
delprosjektet 

 

Samhandlings- 

prosjektet 
Delprosjekt: 
Forebyggende tiltak 
til innbyggere 75+ 

Tidlig innsats for at 
den eldre skal 

kunne bo hjemme 
lengt mulig uten 
omfattende 
tjenester 

Startet 2012, vil sluttføres i 

2013 
Tverrfaglig deltagelse i 
delprosjektet 

 

 

Driftsbudsjett  

Nettoramme per avdeling                  (1 000)

Regnskap 

2011

Rev bud 

2012

Budsjett 

2013

Øk.plan 

2014

Øk.plan 

2015

Øk.plan 

2016

INNBYGGERSENTERET 1 228 2 648 1 206 1 181 1 181 1 181

INNBYGGERTORGET 2 114 2 005 2 242 2 242 2 242 2 242

TILDELINGSENHETEN 5 730 6 723 8 036 7 566 7 566 7 566

INNBYGGERSENTERET 9 072 11 376 11 483 10 988 10 988 10 988  
 

Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1 000) 2013 2014 2015 2016

E1008 Lønnsjusteringer 1 143 1 143 1 143 1 143

E1009 Sentrale endringer 21 21 21 21

E1017 Innbyggersenteret - endringer øk.plan 0 0 0 0

T1116 Konsekvensjusteringer -640 -1 135 -1 135 -1 135

T1177 Omorganisering støttekontakter 718 718 718 718

T1178 18 Bil til tildelingsenheten 67 67 67 67

V1003 Ramme ihht gjeldende øk.plan 10 174 10 174 10 174 10 174

18 Innbyggersenteret 11 483 10 988 10 988 10 988  
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T1116 Konsekvensjusteringer - Overformynderiet overføres til fylkesmannen 
fom 01.07.13. Utgiftene til overformynderiet nullstilles. 

 
T1178  Bil tildelingsenheten - Tildelingsenheten er avhengige av å ha en bil til 
bruk på vurderingsbesøk.  

 
T1177 Tildeling støttekontakter - Tildeling av støttekontakter planlegges nå 

organisert under Tildelingsenheten. Budsjettet til støttekontakter er overført fra 
Helsehuset. Effektiviseringsgevinst er en reduksjon på 40 % rådgiverstilling. Det 
forutsettes en strengere tildeling av støttekontakter. Innsparingen dekker opp 

merbehov på godtgjørelser til støttekontakter. 
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8.4 Eiendomsforvaltningen 

Ressurser/Om virksomheten 
 
Avdeling                                                             Stillinger  Årsverk Brukere 

2011 2012 2013 

Eiendomsadministrasjon 3,5 2 2,5 3,5  

Prosjekt-/planavdeling 3 2 2 3  

Drift & Vedlikeholdsavdeling 0 25,4 25,4 0  

Driftsavdeling 16,4 0 0 16,4  

Vedlikeholdsavdeling 7 0 0 7  

Renholdsavdeling 53,2 58 58 53,2  

Flaggheisere (9) (9) (9) (9)  

  
Eiendomsforvaltningen omfatter følgende tjenester: 

- Drift og vedlikehold av kommunens eiendomsmasse med utearealer: 
 Teknikertjenester 

 Renholdstjenester 
 Vedlikeholdstjenester 

 Flaggheising offentlige bygg 
 Tilstandsvurdering ved inn/utflytninger 

- Prosjektering av nybygg og ombygninger/oppgraderinger inkl byggherre 

funksjonen 
- Overordnet brannvern 

- Energioppfølging 
- Kjøp og salg av eiendommer (tomter og bygninger) 
- Forvaltning av eiendommene inklusive grunnarealer. 

 
Omorganiseringen av Eiendomsforvaltningen er i hovedsak gjennomført. 

 

Status og utfordringer  
Tilstandsanalysen for kommunale bygg viste et stort vedlikeholdsetterslep. 
Rådmannen har lagt tilstandsanalysen til grunn for prioritering av vedlikehold i 
planperioden 

 
I rapporten fra 2011 fremgår at strakstiltakene ble fordelt etter følgende 

prioritet: 
 

Pri 1: Antall tiltak: 23 Kr 0,8 mill 

Pri 2: Antall tiltak: 35 Kr 3,2 mill 

Pri 3 Antall tiltak: 42 Kr. 10,4 mill 

 

For 2012 blir alle 23 tiltak i Pri 1 og alle 35 tiltak i Pri 2 utført. De resterende 42 
tiltakene i Pri 3, som ble satt inn i forslag til «Videre tiltak», forutsettes at en 
arbeider videre med i 2013. Sett i lys av den totale økonomiske situasjonen, 

reduseres opprinnelig ramme på 6 mill til ekstra vedlikehold fra økonomiplan 
2012 med 2 mill. Dette vil medføre at vedlikeholdsetterslepet øker. 

Salg av eiendommer vil være en prioritert oppgave i planperioden. 
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Resultatmål 

Resultatmål Status Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

Arbeidsnærvær EFO unntatt 
renhold 

91 %   
(2. tertial)  

92 %  92 % 92 % 92 % 

Arbeidsnærvær renhold 
85,8 %  

(2. tertial) 
88 %  89 % 90 % 90,5 % 

Medarbeidertilfredshet 4,1 (2011)  4,4    4,6   

 
 

Driftsbudsjett  

Nettoramme per avdeling                  (1 000)

Regnskap 

2011

Rev bud 

2012

Budsjett 

2013

Øk.plan 

2014

Øk.plan 

2015

Øk.plan 

2016

EIENDOMSFORVALTNING 757 17 475 4 091 4 091 4 091 4 091

PROSJEKT 1 541 -420 828 828 828 828

VEDLIKEHOLD 9 523 4 361 12 956 12 956 12 956 12 956

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 43 684 26 472 27 838 27 689 27 689 27 689

ENERGI / ENØK 558 16 970 19 623 19 623 19 623 19 623

BRANNVERN 218 298 1 760 1 760 1 760 1 760

RENHOLD 24 995 27 905 25 130 25 075 25 075 25 075

FORVALTNING AV EIENDOMMER -5 035 -2 570 -6 758 -7 577 -7 577 -7 577

EIENDOMSFORVALTNINGEN 76 240 90 490 85 468 84 446 84 446 84 446  
 

Bunt Forutsetninger for tildelt ramme (1 000) 2013 2014 2015 2016

E1008 Lønnsjusteringer 698 698 698 698

E1009 Sentrale endringer 2 759 2 759 2 759 2 759

E1024 Eiendomsforvaltning - endringer øk.plan 0 0 0 0

E1052 Overføring mellom virksomheter -338 -338 -338 -338

T1116 Konsekvensjusteringer -318 -636 -636 -636

T1163 67 Kjøkkenbytte kommunale boliger 400 400 400 400

T1165 67 Økning Energi 3 500 3 500 3 500 3 500

T1166 67 Reduksjon drift og vedlikeholdsmidler -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

T1167 67 Økning leieinntekter -625 -1 250 -1 250 -1 250

T1168 67 Reduksjon bemanning renhold -1 351 -1 351 -1 351 -1 351

T1210 2 Nedlegging Stenshoel fom 010813 -62 -266 -266 -266

T1218 65 Etablering Øvre Romerike Brann og Redning IKS -387 -581 -581 -581

V1003 Ramme ihht gjeldende øk.plan 83 193 83 511 83 511 83 511

67 Eiendomsforvaltningen 85 468 84 446 84 446 84 446  
 
Nye tiltak 

 
T1165 Økning Energi - Beregnet energibehov 2013 er 18,2 GWh som gir 
beregnede energikostnader på 20,2 mill.kr. Energibehovet dekkes av olje, 

fjernvarme og elektrisitet. Det er flere faktorer som påvirker prisene på disse 
komponentene, som klima og tilbud/etterspørsel i markedet, og det knytter seg 

stor usikkerhet til disse prisene.  
 
Det er i 2012 inngått ny ØRU-avtale med Hafslund om handelsmandat for strøm 

med en fordeling 1/3 prissikret over 3 år, 1/3 NorPool spotpris og 1/3 prissikres 
etter modell fra Hafslund. Modellen er valgt for gi en balanse mellom 

forutsigbarhet og lavest mulig strømkostnader.  
 
Prisen lagt til grunn i budsjettet er basert på prognoser fra våre leverandører 

egne estimater på forbruk og utgjør en vekst på 3,5 mill.  
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T1163 Kjøkkenbytte kommunale boliger – Ny årlig bevilgning for skifte av 
kjøkken. 

 
Innsparingstiltak 
 

Buntnr 
Innsparingstiltak/ 
strukturendr Beløp Konsekvensvurdering 

T1166 
Reduksjon av drift 
og 
vedlikeholdsmidler 

-2 000 000 

Tilstandsrapporten fra 2011 viste et vedlikeholdsetterslep på 
100 mill. Det er forutsatt avsatt kr. 6 mill kr årlig i tillegg til 
budsjetterte vedlikeholdsmidler for å redusere etterslepet.  
 
I rådmannens grunnlagsdokument er det avsatt 4 mill i 
tillegg til det ordinære vedlikeholdsbudsjettet. Dette 
innebærer at det vil ta lengre tid å ta igjen etterslepet.                                                                         

T1168 
Redusere 
bemanning 
Renhold 

-1 351 000 
5 % reduksjon på budsjett tilsvarer 300 % stilling. Redusert 
standard i alle bygg med unntak av sykehjem og 
barnehager. Vask av toaletter prioriteres. 

  Sum  -3 351 000   

 
 
Buntnr Økte inntekter Beløp Konsekvensvurdering 

T1167 
Økning av 
leieinntekter 

-625 000 

I tillegg til justering ift konsumprisindeks økes leien med 5 
% årlig inntil den er på markeds verdi. Det har gått flere år 
uten at husleien har blitt justert ift prisstigning og 
markedsleie. Det er ett potensiale i å innhente dette gapet. 
Økning på 5 % i 2013, utgjør en inntektsøkning 1,25 mill. Vi 
antar at økning av husleie første år, kun vil kunne gjelde 50 
% av boligmassen.  
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9 Investeringsprogrammet i planperioden 
Rev budsjett 2012 inneholder ikke justerte investeringer iht vedtak i 2. tertial 
2012 – Ksak 96/12. 
 

Budsjett Ø-plan Ø-plan Ø-plan

nr Prosjekt 2013 2014 2015 2016 Sum

1 Egenkapitalinnskudd KLP 1 850 1 900 1 900 1 900 1 900 7 600

2 Ny barneskole Langset 37 107 76 639 70 500 0 156 000

Utstyr og inventar Langset skole 6 000 6 000

3 Økt skolekapasitet sørbygda 2 000 31 000 38 000 69 000

Ombygging og støydempende tiltak Råholt u skole (Rusk) 4 000 2 000 2 000

4 Utbygging og rehab Vilberg U Skole (Vusk) 500 10 500 39 500 50 000

5 Vilberg barneskole utbygging/renovering 4 000 46 000 50 000

6 Vilberg barneskole sprinkling 1 250 1 250

Ny kledning Dal skole 447 0

7 Dal skole Ramme 1 800 2 000 3 800

Rehabilitering Bønsmoen Skole 8 027 0

Bønsmoen skole løst inventar 910 0

8 Råholt skole, tidligere helsestasjon 2 000 2 000

9 Råholt skole  SFO 0 2 000 11 000 13 000

Handicaptilpasning Ås skole 750 0

10 Ås skole Sfo og klasserom 1 000 9 000 10 000

11 Eidsvoll verk SFO + 1 trinn 0 1000 14000 15 000

Ombygging for funksjonshemmede Feiring skole 200

12 Utvidelse Bønsmoen barnehage 5 000 13 000 9 000 22 000

Ny Barnehage Hasler 2 000 0

Vognskjul Råholtbråtan Barnehage 200 0

Kjøp av Stensby Barnehage 7 000 0

Stensby Barnehage  oppgradering 1 300 0

13 Stensby bhg - vognskjul 300 300

14 Innkjøp av  nye pc'er pga ny versjon windows oppvekst 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

15 Inventar Bønsmoen ressurssenter 300 200 200

Utstyr og inventar Bønsmoen skole 1 000 0

16 HMS skoler og barnehager 1 753 1753 1 753

Inventar Bønsmoen helsestasjon 300 0

17

Vilberg kompetansesenter for Helse og Omsorg 

(Helstun, bosenter, HN7, Pålsejordet) 10 000 50 000 33 500 0 93 500

18 Bolig til funksjonshemmede (12 stk) 2 000 12 000    12 000   26 000

19 Ramme oppgradering boliger (BFB) 400 100         100        600

20 Balkongrekkverk Råholt bosenter 1 500             2250 2 250

21 Bolig til vanskeligstilte 3 stk årlig 6000 6 000 6 000 6 000 24 000

22 Bygging rus psykiatriboliger 13 000 15 000 28 000

Myhrer Vest, Rehabilitering Solsiden 157 0

Hybelhuset Fagerhøy, ombygging 2 stk leiligheter 1 500 0

Omsorgsboliger Feiring aldershjem 4 000 0

Utstyr pleie og omsorg samhandlingsreformen 2 700 0

2 Nye enheter Helge Neumansveg 7 483 0

Ny heis Gladbakk -374 0

Sprinkleranlegg Gladbakk 924 0

Bygging personalbase Råholt bosenter 100 0

Utvidelse Pålsejordet 3 873 0

Flytting av skjerme avdeling Vilberg Helsetun 500 0

Kjøkkenutstyr Vilberg Helsetun 42 0

Rev budsjett 

2012
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Budsjett Ø-plan Ø-plan Ø-plan

nr Prosjekt 2013 2014 2015 2016 Sum

Råholt svømmeanlegg, unntatt utleieareal 2 etg 16509 0

Utstillingsmontre Panorama/ Rådhuset 150 0

Nye stoler Panorama 1500 0

Infotavler Dal og Minnesund 300 0

23 Råholthallen nytt tak 6000 6 000

24 Brannsikring og sd anlegg kommunale bygg 1500 1 500 1 500 1 500 6 000

25 Investering i toalettfasiliteter, Carsten Ankers lysthus 200 200

26 Grunnerverv 9000 6 000 7 000 7 000 29 000

27 Maskiner, utstyr FDV 1 004 1004 500 500 500 2 504

28 Garasje Feiring brann 1 500 1 500

Verneutstyr Brann og redning 0

29 Feiring kirke 200 100 100

29 Råholt kirke 0 200 550 1 000 1 750

Råholt kirke, Rehab 385 0

29 Langset kirke 800 1300 350 2 450

29 Eidsvoll kirke 0

Tilskudd Råholt kirke hc toalett og rampe 130 0

Tilskudd Råholt kirke utvendig HC rampe 200 0

Tilskudd Råholt kirkegård utvidelse 200 0

Langset kirkegård, utvidelse 978 0

Tilskudd kirker oppgradering av lydanlegg 100 0

29 Tilskudd utstyr kirkegårdene 300 150 150 150 150 600

30 Ramme for trafikksikkerhet 4 823 4 000 5 900 15 700 6 000 31 600

31 Ramme for oppgradering av veglyset 600 3 155 3 155 3 155 3 155 12 620

Registering av veglysanlegget 114 0

Målerskap for veglys 1 148 0

32 Ramme for grunnerverv KD 3 024 300 200 200 200 900

33 Veg Tærudåsen 1 589 500 2 500 3 000

34 Bønsdalen Bru 0 3 000 3 000

35 Ramme for opprustning bruer/kulverter m.m 1 076 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

36 Vegsystem Myrer 0 1 000 1 000

Skjoldnestangen 4 827 0

37 Gater i Sundet 0 5 000 5 000

38 Oppgradering dammer 1000 1 000 1 000 1 000 4 000

Stensbydammen 126 0

Dam Øvre Holsjø 5 843 0

Feierbil 250 0

39 Biler/maskiner veg 3 300 600 3 000 500 7 400

40 Toaletter Prestsand og i Sundet 1 000 1 500 1200 0 0 2 700

Kommunale veger opprustning 1 000 0

Elevepromenaden bankplassen - Eidsvoll Brygge 1 455 0

Fortau Haugvegen 22 0

41 Ramme opprustning av kommunale veger 10 321 16 548 6 816 4 512 38 197

42 Ramme for oppgradering av vannledningsnettet 6 000 8 000 8 000 8 000 30 000

43 Rehabilitering vannledn Løytnant Møllers veg 1 000 1 000 1 000

44 Oppgradering Tisjøen UV anlegg 4 000 4 000

Utvidelse av høydebassenget på Tærudåsen 8 498 0

Mindre omlegging vannverket 6 613 0

Vannledning Røysi 574 0

Omlegging vannledning Lynes 80 0

Smestadguta-Dokken omlegging vannledning 683 0

45 Biler/mask iner vannverk 400 250 650

Rev budsjett 

2012
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Budsjett Ø-plan Ø-plan Ø-plan

nr Prosjekt 2013 2014 2015 2016 Sum

46 Ramme for oppgradering av avløpsnettet 2 500 4 000 4 000 4 000 14 500

Kloakksanering 4 572 0

47 Oppgradering av driftsovervåkning 2 312 3 000 3 000

48 Rehabilitering avløpsnettet Vestvang 2 809 480 480

49 Oppgradering av Feiring og Minnesund RA 943 943

Utskifting av pumpestasjonen 3 024 0

50 Ramme for oppgradering av pumpestasjoner 2 700 1 200 1 200 1 500 6 600

Oppgradering av renseanlegget 1 443 0

51 Rehabiltering av pumpestasjon i Bønsdalen 500 4 000 4 500

52 Nyanlegg ihht saneringsplan avløp 4 000 4 000 4 000 12 000

53 Biler/mask iner avløp 0 3 900 3 900

0

54 Rehabilitiering renseanlegg Bålidalen 107 983 117 000 30 000 147 000

55 Rehabilitering Feiring RA 0 25 000 25 000

56 Utstyr byggesak og oppmåling 100 100 100 100 100 400

57 Skilting/adressering veger 120 120 120 120 480

58 Innkjøp av nye pc'er i kommunens nettverk pga ny versjon windows 625 625

59 Bord og stoler kommunestyresalen 400 195 195

Sum investeringer 278 994 362 785 367 423 175 841 92 137 998 186

60 Avsetning til fond 34 000

61 Overføring fra fylkeskommunen (bidrag trafikksikkerhetstiltak) -1 050     -1 050      -1 050     -1 050       -4 200      

K sak 71/12 rest pr. 6224 og 6238 380

62 MVA inntekter investering 1 000             -40 000    -10 000   -8 000       -58 000    

63 Salg av eiendom -10 000    -10 000    -10 000   -10 000     -40 000    

64 Spillemidler -4 536     -          -         -            -4 536      

65 Bruk av lån (låneopptak) -260 524        -345 299  -280 473  -152 891 -71 187     -849 850  

66 Bruk av disposisjonsfond -4 000            -          

66 Bruk av ubundne investeringsfond -8 000            -          -34 000    -         -34 000    

67 Overføring fra driftsregnskapet -7 850            -35 900    -1 900      -1 900     -1 900       -41 600    

Sum finansiering -278 994        -362 785  -367 423  -175 841 -92 137     -998 186  

68 Startlån 30 000           30 000     30 000     30 000    30 000      120 000   

Avdrag formidlingslån 6 000             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 -6 000            -6 000     -6 000      -6 000     -6 000       -24 000    

Sum 0 0 0 0 0 0

Rev budsjett 

2012
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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 Ny barneskole Langset 

Totalrammen for barneskole og flerbrukshall er 156 millioner. Det er 

forutsatt 7 millioner i tippemidler til finansiering av flerbrukshall. 
Kostnader til løst inventar er i tillegg beregnet til 6 millioner. Rådmannen 

tilrår bygging av barneskole for 280 elever. Ny barneskole vil stå ferdig 
høsten 2014. 

 

 

3 Økt skolekapasitet sørbygda 
Befolkningsprognosen viser at det er behov for økt skolekapasitet i 

sørbygda i løpet av planperioden. På bakgrunn at behovet, samt 
kartlegging av kapasitetsutnyttelsen ved dagens skolestruktur har 

rådmannen vurdert mulighetene for økt ungdomsskole-kapasitet i 
sørbygda fra 2013. Det eneste reelle alternativet innenfor denne 
tidsrammen er utbygging av Råholt ungdomsskole. Rådmannen foreslår 

derfor å bygge ut Råholt ungdomsskole i planperioden for å sikre 
tilstrekkelig ungdomsskolekapasitet i sørbygda.  

 
Råholt ungdomsskole har i dag 22 klasser fordelt på 18 baser/klasserom. 
Innføring av valgfag og arbeidslivsfag gir økt behov for ytterligere 

gruppeinndelinger og bidrar til et økt behov for ombygginger, slik at man 
får utnyttet eksisterende arealer/kapasitet fullt ut. En ombygging må 

sees i sammenheng med støydempende tiltak, anslått til 2 millioner. 
 

 

4 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. Prosjektet er noe 

framskjøvet i forhold til økonomiplan 12-15. Tallene er avhengig av 
skolebruksplanen og det er foreløpig ikke kalkulerte kostnader til 
ombygging og nybygg, da skolestørrelse pt. ikke er kjent.  

 
5 Utbygging og renovering Vilberg barneskole 

Vilberg barneskole har behov for renovering og det vil i slutten av 
planperioden være behov for å øke kapasiteten.  
 

6 Vilberg barneskole sprinkling 
Det eldste bygget har en begrensning på 150 elever.  Det er i budsjettet 

for 2013 lagt inn sprinkling; dette anses som et strakstiltak som vil øke 
kapasiteten noe og løse avvik i forhold til brann.  
 

7 Dal skole  

Bytte av kledning. Arbeidet er påbegynt og ferdigstilles i 2013. 

 
Justering av trinnarealer 
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Dal skole har i dag 400 elever og en kapasitet på 450 elever iberegnet 
paviljong. Variasjon i størrelsen på årskull gjør at det er delt inn i 3 

grupper på fem trinn, og 4 grupper på to trinn. Skolen er for det meste 
bygd med åpne trinnareal; dvs to klasserom med stor åpning til et 
fellesareal. Klasserommene har kapasitet til maksimalt 28 elever pr rom 

og 56 elever totalt pr trinn. I dag har de fleste trinn mer enn 60 elever, 
og det er behov for å ta i bruk fellesarealene også til 

innlæringssituasjoner. Den åpne løsningen fører til at støy og visuelt 
innsyn forstyrrer læringssituasjonen for de elevene som bruker 
fellesarealet. Det er dermed behov for å tette igjen disse åpningene ved 

hjelp av fleksible foldedører eller lignende. 
 

Kjøp av eksisterende brakker Dal Skole 
Foreslås utsatt fra 2013 til 2014. Leies i dag. Kontrakten har klausul om 

rett til kjøp av brakker der innbetalt leie trekkes fra kjøpesummen.   
 

8 Råholt skole – tidligere helsestasjon 

Foreslås ombygget til lærerrom og kontorer. Eksisterende lærerrom og 
kontor, kan tas i bruk til undervisning. Ses i sammenheng med bygging 

av desentraliserte innganger i underetasjen. 
 

9 Råholt skole – SFO 
SFO foreslås lagt til underetasjen i hovedbygget sammen med 
klassetrinnene 1 til 4. Ved å bygge desentraliserte innganger reduseres 

trykket på hovedinngangene, og korridorer kan brukes til 
læringsaktiviteter. Ombyggingen vil føre til at brakker kan fjernes, og 

utgifter til leie og vedlikehold kan dermed reduseres. 
 

10 Ås skole – SFO og klasserom 
Ny SFO og økt kapasitet. SFO holder i dag til i den gamle lærerboligen, 
den egner seg ikke til formålet og vil være for liten om elevtallet øker. 

Det er tidligere planlagt å etablere heis i bygget, noe som utgår ved 
ombygging. Skolen mangler to klasserom for å bli full to-parallell skole. 

Det foreslås å bygge to nye klasserom for 1.-4. trinn og SFO i tilknytning 
til dette. 
 

11 Eidsvoll Verk SFO + 1. og 2. trinn 
2 til 4 nye klasserom og SFO. Skolen mangler 2 klasserom for å bli en 

fullverdig to-parallell skole. Ved ombygging og utvidelse vil dagens små 
klasserom bli et mer funksjonelt for både skole og SFO. 

Skolekapasiteten økes, og ved å justere opptaksområdet mellom Eidsvoll 
verk og Bønsmoen skole vil denne ombyggingen kunne avhjelpe den 
store elevtallsveksten som forventes på Bønsmoen skole i løpet av 

planperioden. 
 

12 Utvidelse Bønsmoen barnehage 
Befolkningsprognosene viser 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. Nytt krav til arbeidsplasser for pedagogisk personale i 

barnehagene medfører at arealet blir noe større enn tidligere forutsatt. 
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Bygges som passivhus og kan påregne tilskudd fra Enova, kr. 350.000,- 
 

13 Stensby barnehage, vognskjul 
Med nedleggelse av Stenshol Barnehage planlegges det å utvide Stensby 

barnehage ved å ta i bruk den 4. avdelingen. Flere barn gir økt behov for 
lagringsplass av vogner, og et vognskjul vil dermed frigjøre noe areal til 
oppholdsareal. 

 
 

 
 

14 Kjøp av Pc’er i Oppvekst 
Ved innføring av Windows 7 vil flere elevmaskiner og lærermaskiner ha 

for dårlig kapasitet.  
 15 Inventar Bønsmoen ressurssenter 
Det planlegges å etablere et ressurssenter på Bønsmoen skole for elever 

med store, sammensatte vansker. Ressurssenteret skal være en 
integrert del av Bønsmoen skole, og forutsetter drift innenfor 
eksisterende økonomisk ramme.  

Kostnad for elever med store, sammensatte vansker det kjøpes plasser 
til i andre kommuner beregnes til ca. kr 600 000,- pr elev, eksklusive 

skysskostnader. Ved å gi disse elevene tilbud i egen kommune kan 
ansatte med spesialkompetanse for denne elevgruppen samles og 
styrkes. Ved også å gi tilbud til elever med moderate sammensatte 

vansker reduseres behovet for slik spesialkompetanse på de resterende 
skoler. På sikt kan ressurssenteret bistå de andre skolene og barnehager 

med faglig veiledning for elever og ansatte. 

Det er beregnet et investeringsbehov ved etablering for innkjøp av mobil 

løfteanordning, stellebord og soveplass. 

 
16 HMS skoler og barnehager 

Pågående prosjekt. Herunder finner vi solavskjerming etc. 
 

 17 Vilberg kompetansesenter for eldre 

For å få helhet og sammenheng i tjenestene forslås det at alle 
døgnbaserte tjenester til eldre organiseres som avdelinger under Vilberg 

Helsetunet allerede fra 1.1.13. På sikt bør hjemmebaserte tjenester 
samlokaliseres med Vilberg Helsetun for å få en bedre samordning av 
tjenestene. 

 
Behovet for å øke antall korttidsplasser er stort og Vilberg Helsetun bør 

derfor bygges ut raskt. I forbindelse med en utbygging bør sykehjemmet 
bygges om til å imøtekomme behovene for skjerming til den stadig 
økende andel demente pasienter i sykehjem. 

18 Bolig til funksjonshemmede 
I  henhold til kommunestyrets vedtak planlegges å bygge 12 boliger til 

funksjonshemmede i 2014 og 2015. I 2013 starter prosjekteringen. 
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19 Ramme oppgradering boliger 
Herunder ligger kjøp av stellebord, sikring av veranda, nytt og utvidet 

kontor/overbygg, nytt kjøkken på Fagerhøy B, solavskjerming samt 2 
carporter i Torg Bønsdalens vei. 

20 Balkongrekkverk Råholt bosenter 

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

Prosjektet hadde oppstart i 2011 og ferdigstilles i 2013. 

21 Bolig for vanskeligstilte 
I  henhold til kommunestyrets vedtak  planlegges bygning av tre boliger, 

herunder flyktningeboliger årlig. 
  22 Bygging rus/ psykiatriboliger 
Det tas sikte på å bygge 14 tilrettelagte boliger med nødvendig heldøgns 

bemanning for psykisk syke/rusavhengige i 2013/2014. Kommunen 
kjøper i dag dyre bo- og omsorgsplasser fra private for å ivareta 

kommunalt ansvar. 
 

23 Råholthallen nytt tak 
Tiltaket ansees helt nødvendig for å ivareta bygget 

24 Brannsikring og Sd anlegg kommunale bygg 

Ivareta nødvendig brannsikring av bygg.  

Sentral driftskontroll (SD) er et rasjonelt styrings- og kontrollverktøy. 
Med dagens datateknologi kan alle tekniske anlegg drives og syres av en 

felles datasentral.  
 

 
25 Toalettfasiliteter Carsten Ankers lysthus 

Toaletter i Feiring Jernverk (Carsten Ankers lysthus). Det vil være behov 
for å bore etter vann. 

 26 Grunnerverv Eiendomsforvaltningen 
Eiendomsforvaltningen har behov for rammer til å kunne kjøpe aktuelle 
tomter til bruk for kommunale formål. 

27 Maskiner/utstyr Eiendomsforvaltningen /FDV 
Gjelder nødvendig utstyr til drift og vedlikehold av kommunens bygg. 
 

28 Garasje Feiring brann, Brann og redningsbil Feiring, Verneutstyr 
Innkjøp av brannbil utgår i påvente av felles Iks. Garasje for IKS’et tas 

inn i 2013, da denne vil generere leieinntekter for kommunen. 
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29 Tilskudd kirker 
Kommunen har ansvar for kirker og kirkegårder. Eidsvoll kirkelige 

fellesråd har utarbeidet eget forslag til investeringsbudsjett. 
Budsjettforslaget er vedlagt saken. Noen av forslagene anses som 

driftstiltak og dekkes av driftsbudsjettet. 
 
I rådmannens forslag til investeringsbudsjett for kirkene i planperioden, 

er følgende nye investeringer lagt inn: 
 

Feiring kirke:  
100.000 i 2014 til elektrisk åpning av 3 tårnluker. 
Råholt kirke: 

200.000 i 2014 til utbedringer av kapellet. Dette for å tilrettelegge for 
livssynsnøytrale seremonier, 500.000 til kobbertekking av tårnet i 2016. 

Kirkegård; kr. 200.000 til utvidelse i 2015 og 500.000 i 2016 
Eidsvoll kirke:  
Ingen nye investeringer i perioden. 

Langset kirke: 
800.000 til reparasjon av kirketårnet i 2013 og 800.000 til det samme i 

2014, 350.000 til lynavleder i 2015. 
Til alle kirkegårdene: 150.000 hvert år i planperioden til utstyr. 

 
I tillegg til dette inneholder investeringsbudsjettet overførte bevilgninger 
fra forrige handlingsplan.  

Dette gjelder: 
350.000 til lynavleder i Råholt kirke i 2015, 350.000 til lynavleder i 

Langset kirke i 2015, 500.000 til utvidelse av Langset kirkegård flyttet 
fra 2012 til 2014 
 

30 Ramme for trafikksikkerhet 

Videreføring av tiltak vedtatt av i gjeldende trafikksikkerhetsplan. 
 

31 Ramme for oppgradering av veglys 
Oppstart av vedtatt oppgraderingsplan for det kommunale veglyset. 

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. 
 

Videre ligger det i rammen, oppgradering og investering på stolper og 
energieffektive lysarmatur som kommunen eier, og som er i dårlig 

sikkerhetsmessig stand og er svært energikrevende.  
 

32 Ramme for grunnerverv 
Er i hovedsak videreføring av gjeldende trafikksikkerhetsplan. Både der 
statens vegvesen og kommunen står som utbygger av 

gang/sykkelveger, må kommunen sørge for grunnerverv. 
I tillegg benyttes denne investeringen til grunnerverv ved andre 

vegprosjekter.  
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33 Veg Tærudåsen 
Etablering av veg ihht gjeldende utbyggingsavtale og reguleringsplan. 

 

34 Bønsdalen Bru 

Nødvendig oppgradering av bro for å sikre tilkomst til næringsområde i 
Bønsdalen. 

 

35 Ramme for opprustning bruer/kulverter m.m 

Mange av installasjonene har nådd sin forventede levetid og det legges 
opp til oppgradering ihht tilstandsrapport. 
 

36 Vegsystem Myrer 
Det avsettes midler til oppgradering av vegsystemet på Myrer i 2014. 

 

37 Gater i Sundet 

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

38 Oppgradering dammer 
Det vil bli utarbeidet en tilstandsrapport for kommunale dammer, på 

samme måte som for veger, i løpet av 2013. Tilstandsanalysen vil bli 
lagt til grunn ved prioriteringer. 

 
39 Biler/ maskiner veg 

Det er kontinuerlig behov for å skifte ut maskinparken 
 

40 Toaletter i Prestsand og Sundet 

Kommunestyret har bedt om utredning/kostnader til toalettanlegg i 
Sundet, spesielt tilpasset båtfolket. Anlegget forutsettes bygd i 

tilknytning til Kommunens avløpspumpestasjon og skal inneholde 
toaletter, dusj og tømmestasjon for båt/campingtoaletter. 
 

Toalettanlegget ved den kommunale badeplassen på Prestsand, 
Hurdalsjøen, brant i 2010 og det er stort behov et nytt anlegg.  

 
41 Ramme opprustning kommunale veger 

Foreslått investeringsplan for kommunale veger baserer seg på 

tilstandsanalysen (som er vedlagt saken) 
 

42 Ramme for oppgradering av vannledninger 
Investeringer ihht vedtatt hovedplan vann. Er nødvendig for å sikre 
kontinuerlig oppgradering av vårt hovedledningsnett for vann. 

 
43 Rehabilitering av vannledning i Løytnant Møllers veg 

Denne asbest vannledningen har hatt mange vannlekkasjer over en kort 
periode og ble prioritert oppgradert. 
 

44 Oppgradering Tisjøen UV anlegg 
Råvannskvaliteten har gradvis blitt forverret og det er behov for å utrede 

utvidelse av behandlingsanlegget. 
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45 Biler/maskiner vannverk 
Vaktbil vannverket 

 
46 Ramme for oppgradering av avløpsnettet 

Videreført fra gjeldende handlingsplan. Økes fra 2,5 til 4 mill fra 2014. 

 
47 Oppgradering av driftsovervåking 

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

48 Rehabilitering av avløpsnettet i Vestvang (Etappe 1 av 2) 
Rehabilitering av avløpsnettet hadde oppstart i 2012 og vil bli avsluttet i 

2013. Dette er etappe 1 og etapper 2 vil ha oppstart i 2013. 

49 Oppgradering av Feiring og Minnesund RA 
Begge avløpsrenseanleggene har passert 30 år og det er behov for å 

oppgradere forbehandlingen i anleggene. 
 

50 Ramme for oppgradering av pumpestasjoner 
Kommunen har 50 pumpestasjoner med forventet levetid på 30 år og 

det er derfor et årlig oppgraderingsbehov på 1,5 stasjon i året. 
 

51 Rehabilitering av pumpestasjon i Bønsdalen 
Dette er en stor stasjon, som pumper avløpet fra hele Sørbygda til 
Bårlidalen, med et stort energiforbruk og stor behov for oppgradering. 

 

52 Nyanlegg ihht saneringsplan avløp 

Sanering av områder uten offentlig avløp ihht krav i Vannforskriften. 
 

53 Biler/maskiner avløp 
Det er behov for å anskaffe spyle/sugebil innen avløpsområdet og det er 

behov for å anskaffe mannskapsbil avløp. 

54 Rehabilitering av hovedrenseanlegg Bårlidalen 

Prosjektet er tidligere vedtatt og er igangsatt ihht gjeldene planer. 
Anlegget er mer enn 30 år og det er stort behov for oppgradering 
både med hensyn til renseeffekt og arbeidsmiljø. 

 
55 Rehabilitering Feiring RA og oppgradering renseanleggene 

Anlegget passerer 30 år i 2016 og har behov for omfattende 
rehabilitering. Oppgradering er en fast sum som har ligget inne i 
økonomiplanen i mange år. Kuttes fra 2013 når nytt renseanlegg er i 

drift. 
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56 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. 

 
57 Skilting/adressering veger 

Statens kartverk har satt seg et mål å få adressert alle landets 
kommuner med gateadresse innen utgangen av 2015. Kommunal 
forvaltning har et prosjekt internt for å følge opp dette målet. Behov for 

midler til skilt i adresseprosjektet antas å være ca. 
(30+70)(skogsbilveier + vanlige boligveger) som har behov for nye skilt 

til en pris av ca. kr 360 000,-. Det vil si kr 120 000,- pr år i 
treårsperioden. Utover treårsperioden kommer det behov for kr 

100 000,- pr år til utbytting av gamle skilt samt jevnlig behov for nye 
skilt til nye veger. 
 

58 Innkjøp av 200 nye pc’er i kommunens nettverk  
Ved innføring av Windows 7 vil flere av kommunens pc-er ha for dårlig 

kapasitet.  
 

59 Bord og stoler kommunestyresalen/Ombygging podiet  

Bord og stoler er levert i 2012. Ombygging av podiet i 
kommunestyresalen gjennomføres i 2013. 

  
60 Avsetning til fond 

Overføringer fra driftsregnskapet (pkt 67) 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). 
 

61 Overføring fra fylkeskommunen  

Gjelder fylkeskommunens bidrag til trafikksikkerhetstiltak (pkt 30). 
 

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

 
63 Salg av eiendom 

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

64 Spillemidler 
Gjelder spillemidler Råholt bad  

 
65 Bruk av lån 

Låneopptak til investeringer.  

 
66 Bruk av ubundne investeringsfond 

Bruken av ubundne investeringsfond kommer fra avsetninger fra mva-
inntekter - investering, det foregående år (pkt 62).  
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67 Overføring fra driftsregnskapet 
Mva-inntekter fra investeringer og midler til å dekke 
egenkapitalinnskudd KLP skal overføres fra drift- til 

investeringsregnskapet (pkt 1, 60 og 66). 
 

68 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. 
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Investeringer lang sikt 
 
Prosjekt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Egenkapitalinnskudd KLP 1 900     1 900     1 900     1 900     1 900     1 900     1 900     1 900     1 900        

Rehabilitering skoler 30 000   30 000   30 000   

Økt skolekapasitet 150 000  150 000  

Ny barneskole Vilberg 50 000      

Nye barnehager 40 000   40 000   40 000   

Rehabilitering Barnehager 5 000     5 000     

Lekeapparater skoler/ brnh erstatter fjernet av 

sikkerhetshensyn 1 500     

Ny barnehage Hasler 50 000   

Økt kapasitet institusjonsplasser 60 000   10 000      

Omsorgsboliger eldre 60 000   60 000   

Boenhet funksjonshemmede 10 000   

Ramme nødvendig oppgradering kommunale bygg 6 000     6 000     6 000     6 000     6 000     6 000     6 000     6 000     6 000        

Maskiner/utstyr Eiendomsforvaltningen 2 000     2 000     2 000     2 000     2 000     2 000     2 000     2 000     2 000        

Ramme grunnerver Eindomsforvaltning 5 000     5 000     5 000     5 000     5 000     5 000     5 000     5 000     5 000        

Lynavleder kirkebygg 350        

Tilskudd utstyr kirkegårdene 150        150        150        150        150        150        150        150        150           

Ramme for trafikksikkerhet 3 200     3 200     3 200     3 200     3 200     3 200     3 200     3 200     3 200        

Ramme oppgradering av veglys 1 000     1 000     1 000     1 000     1 000     1 000     1 000     1 000     1 000        

Ramme Grunnerverv KD 200        200        200        200        200        200        200        200        200           

Ramme for opprustning bruer, kulverter m.m 1 000     1 000     1 000     1 000     1 000     1 000     1 000     1 000     1 000        

Ramme opprustning av 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     2 000        

Oppgradering dammer 1 000     1 000     1 000     1 000     1 000     1 000     1 000     1 000     1 000        

Bidrag etablering IKS'er 1 000     1 000     1 000     1 000     1 000     1 000     1 000     1 000     1 000        

Verneutstyr 200        200        200        200        200        200        200        200        200           

Ramme oppgradering av vannledningsnettet 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        6 000        

Ramme oppgradering av avløpsnettet 4 000     4 000     4 000     4 000     4 000     4 000     4 000     4 000     4 000        

Ramme oppgrading av 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 140 400  218 550  50 550   153 550  108 550  188 550  100 550  113 550  105 950     

Sum 1 180 200  
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10 Tallbudsjett 

10.1  Økonomisk oversikt drift 
ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

Regnskap 

2011

Just budsj 

2012 Budsjett 2013 HP 2014 HP 2015 HP 2016

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -43 338 -41 698 -41 536 -41 554 -41 594 -41594179,86

Andre salgs- og leieinntekter -107 763 -118 062 -121 296 -120 691 -120 691 -120 691

Overføringer med krav til motytelser -102 315 -70 106 -88 805 -45 388 -45 338 -45 288

Rammetilskudd fra staten -439 781 -499 541 -545 954 -545 954 -545 954 -545 954

Andre statlige overføringer -31 577 -28 239 -25 686 -25 312 -25 312 -25 312

Andre overføringer -2 891 -1 586 -1 586 -1 586 -1 586 -1 586

Inntekts- og formuesskatt -388 723 -422 815 -432 649 -432 649 -432 649 -432 649

Eiendomsskatt -22 000 -22 000 -22 000

Andre direkte og indirekte skatter -352 -310 -310 -310 -310 -310

Sum driftsinntekter -1 116 740 -1 182 356 -1 257 822 -1 235 445 -1 235 435 -1 235 385

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 548 550 558 315 550 950 552 988 550 248 548 036

Sosiale utgifter 141 675 146 967 176 878 166 907 167 446 167 411

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tj.pr 126 682 162 391 132 407 129 301 126 499 126 207

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.pr 217 803 230 000 256 062 256 021 252 621 252 596

Overføringer 52 046 35 690 49 606 48 395 48 114 48 039

Avskrivninger 30 504 34 498 32 304 32 304 32 304 32 304

Fordelte utgifter -1 365 -704 -705 -705 -705 -705

Sum driftsutgifter 1 115 895 1 167 157 1 197 503 1 185 212 1 176 527 1 173 888

Brutto driftsresultat -846 -15 199 -60 320 -50 232 -58 907 -61 497

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte -9 341 -4 452 -4 699 -4 699 -4 699 -4 699

Gevinst finansielle instrumenter -7 578 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000

Mottatte avdrag på utlån -283 -300 -300 -300 -300 -300

Sum eksterne finansinntekter -9 624 -12 330 -10 999 -10 999 -10 999 -10 999

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 24 918 27 865 34 979 44 610 50 540 50 873

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter 24 226 24 253 29 479 39 852 47 015 50 770

Utlån 749 300 300 300 300 300

Sum eksterne finansutgifter 49 893 52 418 64 758 84 762 97 856 101 944

Resultat eksterne fin.trans 40 269 40 088 53 759 73 763 86 857 90 945

Motpost avskrivninger -30 504 -34 498 -32 304 -32 304 -32 304 -32 304

Netto driftsresultat 8 920 -9 609 -38 865 -8 773 -4 354 -2 856

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk -26 972

Bruk av disposisjonsfond -16 077 -1 315 -9 067 -441 -441 -441

Bruk av bundne fond -1 906 -1 993 -5 400 -4 100 -4 800

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -44 954 -3 308 -9 067 -5 841 -4 541 -5 241

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 18 132 7 949 35 900 1 900 1 900 1 900

Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 4 973 619 8 556 12 639 6 920 6 122

Avsatt til bundne fond 12 929 4 348 3 475 75 75 75

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 36 034 12 917 47 931 14 615 8 896 8 097

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk  
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10.2  Rammer per tjenesteområde 

Virksomhet

Regnskap 

2011

Rev bud 

2012

Budsjett 

2013

Øk.plan 

2014

Øk.plan 

2015

Øk.plan 

2016

10 POLITISK LEDELSE 7 333 8 199 9 642 8 768 9 452 8 768

11 RÅDMANN MED STAB/STØTTE 199 432 61 058 65 759 63 369 60 945 60 939

18 INNBYGGERSENTERET 9 072 11 376 11 483 10 988 10 988 10 988

19 SENTRALE FORVALTNINGSOMRÅDER 0 183 909 179 075 177 075 175 075 175 075

20 OPPVEKST SØR 115 168 120 877 119 276 120 697 119 768 119 768

25 OPPVEKST NORD 112 870 113 866 113 301 113 903 110 253 108 303

30 FAMILIENS HUS 42 139 46 380 49 925 49 975 50 025 50 075

31 HELSEHUSET 24 355 29 287 31 654 37 471 37 471 37 471

35 HJEMMEBASERTE TJENESTER 85 351 86 982 57 352 57 352 57 352 57 352

36 BOLIG OG FRITID MED BISTAND 62 979 70 128 66 883 67 003 69 502 69 502

38

VILBERG KOMPETANSESENTER FOR HELSE 

OG OMSORG 78 154 70 641 92 836 92 836 92 836 92 836

41 NAV 22 918 22 319 24 229 24 229 24 229 24 229

50 KULTURHUSET 21 631 21 865 23 234 21 676 18 771 18 771

61 KOMMUNAL DRIFT 14 231 12 224 8 604 -196 1 104 404

64 KOMMUNAL FORVALTNING 5 098 5 916 5 542 5 542 5 542 5 542

65 BRANN OG REDNING 9 581 9 277 10 761 10 699 10 699 10 699

67 EIENDOMSFORVALTNINGEN 76 240 90 490 85 468 84 446 84 446 84 446

89 AØR 0 0 0 0 0 0

90 FINANS -886 552 -964 795 -955 025 -945 832 -938 457 -935 168

1 0 0 0 0 0  
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10.3  Økonomisk oversikt investering 
Økonomisk oversikt investering

Regnskap 

2011

Just budsj 

2012

Budsjett 

2013 HP 2014 HP 2015 HP 2016

INVESTERINGSINNTEKTER
Salg av driftsmidler og fast eiendom -3 063 -5 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Andre salgsinntekter -86

Overføringer med krav til motytelse -702 -1 050 -41 050 -11 050 -9 050

Statlige overføringer

Andre overføringer -11 351 -7 030 -4 536

Renteinntekterog utbytte

Sum inntekter -15 202 -12 030 -15 586 -51 050 -21 050 -19 050

INVESTERINGSUTGIFTER
Lønnsutgifter 813

Sosiale utgifter 261

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 99 731 286 190 360 885 365 523 173 941 90 237

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 17

Overføringer 17 004 2 293

Renteutgifter og omkostninger 2

Fordelte utgifter

Sum utgifter 117 828 288 483 360 885 365 523 173 941 90 237

FINANSUTGIFTER
Avdrag på lån 14 638 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Utlån 29 542 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Kjøp av aksjer og andeler 1 782 1 850 1 900 1 900 1 900 1 900

Dekning av tidligere års udekket 225

Avsetninger til ubundne investeringsfond 10 219 6 000 34 000

Avsetninger til bundne fond 3 105

Avsetninger til likviditetsreserve

Sum finansieringstransaksjoner 59 511 43 850 71 900 37 900 37 900 37 900

Finansieringsbehov 162 137 320 303 417 199 352 373 190 791 109 087

FINANSUTGIFTER
Bruk av lån -131 142 -290 524 -375 299 -310 473 -182 891 -101 187

Mottatte avdrag på utlån -8 003 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000

Salg av aksjer og andeler -96

Bruk av tidligere års udisponert

Overføringer fra driftsregnskapet -18 132 -7 850 -35 900 -1 900 -1 900 -1 900

Bruk av disposisjonsfond -4 475 -7 448

Bruk av ubundne investeringsfond -8 000 -34 000

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum finansiering -161 848 -319 821 -417 199 -352 373 -190 791 -109 087

Udekket / udisponert 289 481  
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10.4  Budsjettskjema 2A – investeringsregnskapet 

Budsjettskjema 2A - investeringsregnskapet

Regnskap 

2011

Just budsj 

2012

Budsjett 

2013 HP 2014 HP 2015 HP 2016

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 117 828 288 483 360 885 365 523 173 941 90 237

Utlån og forskutteringer 31 324 31 850 31 900 31 900 31 900 31 900

Avdrag på lån 14 638 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Avsetninger 13 549 6 000 34 000

Årets finansieringsbehov 177 338 332 333 432 785 403 423 211 841 128 137

FINANSIERING

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler -131 142 -290 524 -375 299 -310 473 -182 891 -101 187

Inntekter fra salg av anleggsmidler -3 159 -5 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Tilskudd til investeringer -11 351 -7 030 -4 536

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -8 704 -6 000 -7 050 -47 050 -17 050 -15 050

Andre inntekter -86

Sum ekstern finansiering -154 443 -308 554 -396 885 -367 523 -209 941 -126 237

Overført fra driftsregnskapet -18 132 -7 850 -35 900 -1 900 -1 900 -1 900

Bruk av avsetninger -4 763 -15 929 -34 000

Sum finansiering -177 338 -332 333 -432 785 -403 423 -211 841 -128 137

Udekket/udisponert  
 

10.5  Hovedoversikt anskaffelse og anvendelse 
Regnskap 

2011

Just budsj 

2012 Budsjett 2013 HP 2014 HP 2015 HP 2016

Anskaffelse av midler

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) -1 116 740 -1 182 356 -1 257 822 -1 235 445 -1 235 435 -1 235 385

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) -15 202 -12 030 -15 586 -51 050 -21 050 -19 050

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -148 865 -308 854 -392 298 -327 472 -199 890 -118 186

Sum anskaffelse av midler -1 280 807 -1 503 240 -1 665 706 -1 613 966 -1 456 374 -1 372 620

Anvendelse av midler

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1 085 391 1 132 659 1 165 199 1 152 909 1 144 224 1 141 584

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 117 826 288 483 360 885 365 523 173 941 90 237

Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 95 857 90 268 102 658 122 662 135 756 139 844

Sum anvendelse av midler 1 299 074 1 511 410 1 628 741 1 641 093 1 453 920 1 371 665

Anskaffelse - anvendelse av midler 18 267 8 170 -36 965 27 127 -2 454 -956

Endring i ubrukte lånemidler

Endring i arbeidskapital 18 267 8 170 -36 965 27 127 -2 454 -956

Avsetninger og bruk av avsetninger

Avsetninger 31 451 10 968 46 031 12 715 6 996 6 197

Bruk av avsetninger -49 718 -19 237 -9 067 -39 841 -4 541 -5 241

Til avsetning senere år

Netto avsetninger -18 267 -8 269 36 965 -27 127 2 454 956  
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11 Vedlegg 

11.1 Dekningsgrader selvkost 

 

Gebyrgrunnlag for kommunale vann – og avløpsgebyrer 
I henhold til Forurensningsforskriftens §16-1 skal det før det vedtas vann- og 

avløpsgebyrer fremlegges et overslag over kommunens antatte direkte, indirekte 
og kapitalkostnader for de neste tre til neste fem årene. 
Den største usikkerheten i det budsjetterte selvkostregnskapet er knyttet til 

kalkulatorisk rente. Vi er i vårt selvkostregnskap pålagt å benytte Norges Banks 
3 års statsobligasjonsrente + 1 % uavhengig av hvilken rente kommunen har på 

sine langsiktige lån. I planperioden har vi benyttet en flat rente på 3,5 %. 
 
Gebyrgrunnlag avløp 

Selvkostregnskapet for avløp er gitt i tabell 1 der 2011 er regnskapstall, 2012 er 
prognose med grunnlag i regnskap pr. 2.tertial og planperioden 2013-2016 er 

budsjettall. 
Årstall 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inntekter

Årsgebyrer 22 629 146 24 266 726 27 161 994 28 618 602 30 436 375 30 541 195

Tilknytningsgebyrer 1 592 876 1 800 000 2 071 938 2 134 096 2 198 119 2 264 062

Andre inntekter 912 736 789 470

Sum årets inntekter 25 134 758 26 856 196 29 233 932 30 752 698 32 634 494 32 805 257

+/- Kalkulert renteinntekt/-tap (fond) 119 357 245 864 412 627 392 883 239 880 90 489

-/+ Bruk av / avsatt til selvkostfond eks. renter 3 483 873 4 276 151 3 444 354 -5 397 868 -4 130 917 -4 885 453

Inntekter etter justering med fond eks. renter 21 650 885 22 580 045 25 789 578 36 150 566 36 765 411 37 690 710

Kostnader

Driftsutgifter, kjerneprodukt 15 428 814 16 085 104 16 646 319 16 505 098 16 540 331 17 125 025

Kapitalkostnader, kjerneprodukt 5 355 287 5 593 486 8 205 746 18 670 454 19 211 065 19 511 110

Indirekte kostnader, interntjenester 866 784 901 455 937 514 975 014 1 014 015 1 054 575

Renter på fast eiendom 0 0 0 0 0 0

Sum årets kostnader 21 650 885 22 580 045 25 789 578 36 150 566 36 765 411 37 690 710

Finansiell dekningsgrad 116,09 % 118,94 % 113,36 % 85,07 % 88,76 % 87,04 %

Dekningsgrad etter justering med fond 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Benyttet kalkylerente 3,24 % 3,20 % 3,50 % 3,50 % 3,50 % 3,50 %

Selvkostfond VANN - endring i året

Selvkostfond pr. 01.01. 1 941 930 5 545 160 10 067 175 13 924 155 8 919 170 5 028 133

+/- avsetning til / bruk av fond 3 483 873 4 276 151 3 444 354 -5 397 868 -4 130 917 -4 885 453

Selvkostfond pr. 31.12. (inkl. renter) 5 545 160 10 067 175 13 924 155 8 919 170 5 028 133 233 169  
Tabell 1 Selvkostregnskap for avløp 

 
Avløpsdelen står fremfor store investeringer ved at hovedrenseanlegget 
Bårlidalen RA skal rehabiliteres for om lag 150 millioner, med en avskrivningstid 

på 20 år, fra høsten 2012 til utgangen av 2013. Dette vil resultere i at de 
budsjetterte kapitalkostnadene vi øke fra 8,2 millioner i 2013 til 18,7 millioner i 

2014. 
Avløpsdelen har de senere årene hatt en finansiell dekningsgrad på over 100 % 
for å bygge opp et selvkostfond. Det er budsjettert med et selvkostfond på 14 

millioner i 2013 som raskt vil reduseres til 0 i løpet av planperioden. 
I hele planperioden er det forutsatt en jevn gebyrøkning på 5 %. I det fremlagte 

gebyrregnskapet i det budsjettert med en jevn økning på om lag 3 % i 
driftsutgiftene for kjerneproduktet. Etter oppstart av det rehabiliterte 
renseanlegget er det et vesentlig potensiale i reduserte driftskostnader. 
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Dersom vi får etablert et mellomlager for slam i Eidsvoll kommune har 
slamhåndtering et innsparingspotensial omlag 1,5 millioner. I tillegg så forventer 

vi reduserte energi- og kjemikaliekostnader. 
 
Gebyrgrunnlag vann 

Selvkostregnskapet for vann er gitt i tabell 2 der 2011 er regnskapstall, 2012 er 
prognose med grunnlag i regnskap pr. 2.tertial og planperioden 2013-2016 er 

budsjettall. 
Årstall 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inntekter

Årsgebyrer 14 867 550 15 542 201 14 740 846 16 026 055 16 830 144 17 659 078

Tilknytningsgebyrer 917 796 996 614 891 990 909 830 928 026 946 587

Vannmålerleie 650 212 671 054 698 164 726 370 755 716

Andre inntekter 2 123 261 1 500 000 1 560 000 1 622 400 1 687 296 1 754 788

Sum årets inntekter 17 908 607 18 689 027 17 863 890 19 256 449 20 171 837 21 116 168

+/- Kalkulert renteinntekt/-tap (fond) 49 627 103 178 127 575 140 088 159 939 192 016

-/+ Bruk av / avsatt til selvkostfond eks. renter 2 715 865 570 058 64 998 394 872 459 289 1 053 826

Inntekter etter justering med fond eks. renter 15 192 742 18 118 970 17 798 892 18 861 578 19 712 548 20 062 343

Kostnader

Driftsutgifter, kjerneprodukt 11 002 898 13 525 033 11 968 116 12 401 570 12 851 004 13 317 017

Kapitalkostnader, kjerneprodukt 3 389 196 3 769 269 4 981 368 5 585 118 5 960 407 5 817 156

Indirekte kostnader, interntjenester 800 648 824 667 849 407 874 890 901 136 928 170

Renter på fast eiendom 0 0 0 0 0 0

Sum årets kostnader 15 192 742 18 118 970 17 798 892 18 861 578 19 712 548 20 062 343

Finansiell dekningsgrad 117,88 % 103,15 % 100,37 % 102,09 % 102,33 % 105,25 %

Dekningsgrad etter justering med fond 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Benyttet kalkylerente 3,24 % 3,20 % 3,50 % 3,50 % 3,50 % 3,50 %

Selvkostfond VANN - endring i året

Selvkostfond pr. 01.01. 173 778 2 939 271 3 612 506 3 805 080 4 340 040 4 959 268

+/- avsetning til / bruk av fond 2 715 865 570 058 64 998 394 872 459 289 1 053 826

Selvkostfond pr. 31.12. (inkl. renter) 2 939 271 3 612 506 3 805 080 4 340 040 4 959 268 6 205 110  
Tabell 2 Selvkostregnskap for vann 
 
Planlagt investering for avdeling vann følger vedtatt Hovedplan for plan der det 

årlig er budsjettert med 8 millioner til utskifting av gamle eternitt 
hovedledninger. Vannledninger har en avskrivningstid på 40 år så det gir ikke så 

svært store årlige utslag i kapitalkostnadene. 
I planperioden er det lagt til grunn en årlig gebyrøkning på 3 % og tilnærmet 
100 % finansiell dekningsgrad. Foruten utviklingen på kalkulatorisk rente så er 

den største usikkerheten knyttet til vannkvaliteten i råvannskilden Tisjøen.  I 
likhet med et stort antall ferskvanns drikkevannskilder så har fargetallet i Tisjøen 

hatt en negativ utvikling og tallet er nå på grensen til at vannbehandlingen må 
utvides med et nytt rensetrinn. I planperioden er det ikke lagt inn investeringer 
til et utvidet rensetrinn. 
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11.2 Politiuttalelse vedr kommunale fritidsklubbtilbud 

 
Fra: Espen Sandvold [mailto:espen.sandvold@politiet.no]  

Sendt: 12. september 2012 12:54 
Til: Bjørg Kårstad 
Kopi: Karl Vidar Solberg 
Emne: SV: Ungdom 
 
Hei  
  

Skal forsøke å svare på din henvendelse.  
  
1. Generelt om ungdomsmiljøet i Eidsvoll kommune:  
Ungdomsmiljøene i kommunen er som samfunnet ellers- komplekst. Vi har hele spekteret fra flott 
idrettsungdom/ungdom innen kultur etc, vi har mange ungdommer som vi ser ikke bedriver 
organiserte aktiviteter men som likevel er flott ungdom, vi har mange unge som er veldig opptatt 
av spill/gaming men som likevel klarer seg fint og vi har dessverre noen unge som velger å ruse 

seg. Vi har innenfor dette segmentet også hele spekteret (under 18 år) av ungdom som enten 
"bare" bruker cannabis til de mer "tyngre" som bruker amfetamin og som således er inne i tung 
kriminalitet. Disse er det heldigvis ikke mange av. Utfordringen vil likevel alltid være at disse 
ekstreme vil rekruttere yngre- dette skjer, også her i kommunen.  
 
Det er dessverre veldig mange unge som bruker cannabis- langt flere enn det folk flest tror og hva 

politiet avdekker. Vi ser at det brukes cannabis innen alle typer miljøer- også blant ungdom som 
driver med idrett.  
 
Generelt vil jeg si at status for ungdommen pr i dag er bedre enn for et par år siden. Dette varierer 
jo fra kull til kull. Vi har færre hendelser med skadeverk, uønsket atferd og ikke mange nye under 
18 år som vi har tatt for kriminalitet hittil i 2012. Alt i alt er det mye positivt å si. Det mest 
negative er nok i forhold til rusmisbruk.  

  
2. Ungdomsklubbene 
Vi har siste to år sett at det har vært svært dårlig besøk på klubben på Søndre Samfunn på 
onsdager. Vi kjører ungd.patrulje hver tredje onsdag- og er innom klubbene. I snitt er det 3-4 

ungdommer inne på Søndre Samfunn, og to ansatte. De som er der har vært faste på et 
bandprosjekt og står inne i et lokale hele kvelden og spiller i band. Det har vært tilfeller hvor det 
har vært flere andre innom - men dette har vært ungdom som bare stikker kjapt innom. Så derfor 

kan en stille spørsmål om klubben har ønsket effekt. På Cornerstone opplever vi at det er fullt hver 
onsdag med alt fra 30 til 50-60 og kanskje flere innom. Når det gjelder klubben på Badet torsdager 
har vi ikke full oversikt annet enn at vi har registrert at det der også er lite besøk.  
  
3. Når/treffer kommunen risikoungdommen med dagens tiltak? 
Sett fra vårt perpektiv er det Cornerstone som har denne rollen. De fanger hver onsdag opp mange 

av de vi ser på som unge i/langt forbi risikosonen. Det samme gjelder forsåvidt også Håpet på 
fredager. Kommunen har derfor ikke lykkes med dette med sine tiltak sett fra politiets ståsted om 
man måler dette opp mot besøk på ungdomsklubbene.  
  
4. Hva bør kommunen satse på? 
Vanskelig spørsmål! Målt opp mot hvordan de kommunale klubbene drives og besøkes er det ikke 
mye positivt å melde- kanskje man bør erkjenne at det ikke er plass til både godt besøkte 

Cornestone (ungd fra hele kommunen drar dit) og de kommunale på onsdager. Kanskje man bør 

finne en annen dag i uka for klubben på Råholt?!  
  
Videre ser vi at skolene med skateparker er godt besøkt på kveldene- dette er ikke alltid like 
heldig. Skatemiljøet drar ofte med seg uheldige elementer og hendelser av uønsket art. Vi mener 
at flere skateparker ikke er hva kommunen trenger. Aktiviteter som samler ungdom og som er 
positive er bra- som f.eks kino, bibliotek, bowlinghall (som jo koster mye penger å etablere). 

 Svømmehallen på Råholt har således vært et positivt bidrag.  
  
Nes kommune har et tilbud etter skoletid i Årnes sentrum- en slags kafè, hvor ungdom samles til 
lekser, til spill og prat- dette er ansett som et godt tilskudd og fanger opp ungdom som ellers ville 

mailto:espen.sandvold@politiet.no
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reist hjem til tomt hus og gaming/spill/tull og tøys, så et liknende tilbud f.eks i Sundet ville kanskje 
vært positivt, kanskje også på Råholt.  

  
Mange unge som er i risikosonen har det til felles at de har sluttet med organisert idrett/aktiviteter. 
Mange sliter også på skolen. Så en innsats for å beholde de lengre innen idrett/kultur er nok nyttig. 

Det samme gjelder skole. Tilpasse skolesituasjonen for de som sliter med spesielt teori- her har vel 
allerede kommunen gjort en innsats jfr Brensmork.  
  
En helhetlig tenkning knyttet til forebyggende arbeid mot rus og kriminalitet- her er man jo godt i 
gang, også i forhold til tverretatlig samarbeid.  
  
5. Organisering 

Å samle all type tenkning rundt ungdom i Forebyggende avdeling bør jo være den mest 
hensiktsmessige måten og organisere dette arbeidet på.  
  
Håper dette ga svar på noen av spørsmålene. 
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11.1 Hovedoversikt drift per virksomhet 
ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Politisk ledelse

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -15 -1

Overføringer med krav til motytelser

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -15 -1

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 2 730 3 504 3 956 3 694 3 956 3 694

Sosiale utgifter 738 792 1 151 1 116 1 151 1 116

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 814 1 237 1 516 1 230 1 516 1 230

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 2 183 2 020 2 108 1 892 1 917 1 892

Overføringer 887 647 911 836 911 836

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 7 352 8 200 9 642 8 768 9 452 8 768

Brutto driftsresultat 7 337 8 199 9 642 8 768 9 452 8 768

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 7 337 8 199 9 642 8 768 9 452 8 768

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 7 333 8 199 9 642 8 768 9 452 8 768  
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Rådmann med stab/støtte

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brukerbetalinger -84

Andre salgs- og leieinntekter -1 340 -1 081 -1 571 -1 126 -1 126 -1 126

Overføringer med krav til motytelser -7 673 -188 -197 -197 -197 -197

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -10 298

Andre overføringer -956 -285 -285 -285 -285 -285

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -20 351 -1 553 -2 053 -1 607 -1 607 -1 607

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 27 186 24 200 23 296 22 802 22 778 22 778

Sosiale utgifter 8 009 8 366 8 445 8 281 8 262 8 262

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 14 900 7 760 7 969 6 716 6 117 6 111

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 161 230 21 630 26 780 26 091 24 666 24 666

Overføringer 10 226 542 1 209 973 617 617

Avskrivninger 667 455 455 455 455 455

Fordelte utgifter 10

Sum driftsutgifter 222 229 62 954 68 155 65 318 62 895 62 889

Brutto driftsresultat 201 878 61 400 66 102 63 711 61 287 61 282

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån -84

Sum eksterne finansinntekter -84

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 18

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån 100

Sum eksterne finansutgifter 118

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 34

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 201 912 61 400 66 102 63 711 61 287 61 282

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond -3 526 -399 -399 -399 -399 -399

Bruk av bundne fond -1 276

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -4 802 -399 -399 -399 -399 -399

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 63

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 555

Avsatt til bundne fond 1 703 57 57 57 57 57

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 2 322 57 57 57 57 57

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 199 432 61 058 65 759 63 369 60 945 60 939  
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Innbyggersenteret

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -204 -220 -220 -220 -220 -220

Overføringer med krav til motytelser -548 -94 -140

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -8 043 -700 -700 -700 -700 -700

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -8 795 -1 013 -1 060 -920 -920 -920

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 12 622 8 425 8 417 7 959 7 959 7 959

Sosiale utgifter 2 650 2 561 2 664 2 537 2 537 2 537

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 832 554 612 562 562 562

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 304 150 150 150 150 150

Overføringer 1 028 700 700 700 700 700

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 17 436 12 390 12 544 11 908 11 908 11 908

Brutto driftsresultat 8 641 11 376 11 483 10 988 10 988 10 988

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 8 641 11 376 11 483 10 988 10 988 10 988

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 432

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 432

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 9 072 11 376 11 483 10 988 10 988 10 988  
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Sentrale forvaltningsfunksjoner

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brukerbetalinger -350

Andre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelser -3 885 -3 345 -3 345 -3 345 -3 345

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -8 235 -7 345 -7 345 -7 345 -7 345

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 3 560 5 113 5 113 5 113 5 113

Sosiale utgifter 885 1 703 1 703 1 703 1 703

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 25 635 8 153 7 903 7 903 7 903

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 153 239 162 228 160 228 158 228 158 228

Overføringer 9 075 9 472 9 472 9 472 9 472

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 192 394 186 670 184 420 182 420 182 420

Brutto driftsresultat 184 159 179 325 177 075 175 075 175 075

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 184 159 179 325 177 075 175 075 175 075

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 183 909 179 075 177 075 175 075 175 075  
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Oppvekst sør

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brukerbetalinger -12 607 -13 473 -12 959 -12 959 -12 959 -12 959

Andre salgs- og leieinntekter -727

Overføringer med krav til motytelser -7 601 -1 177 -1 877 -1 877 -1 877 -1 877

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -1 089

Andre overføringer -9

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -22 034 -14 650 -14 836 -14 836 -14 836 -14 836

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 98 002 97 224 94 990 96 432 95 532 95 532

Sosiale utgifter 26 695 29 096 29 671 29 671 29 671 29 671

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 8 852 7 836 8 080 8 060 8 030 8 030

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 855 270 270 270 270 270

Overføringer 1 238

Avskrivninger 1 044 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 136 686 135 527 134 112 135 533 134 604 134 604

Brutto driftsresultat 114 652 120 877 119 276 120 697 119 768 119 768

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 1

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter 1

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 1

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 114 653 120 877 119 276 120 697 119 768 119 768

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond -50

Bruk av bundne fond -26

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -76

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 299

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond 292

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 591

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 115 168 120 877 119 276 120 697 119 768 119 768  
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Oppvekst nord

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brukerbetalinger -9 686 -10 242 -10 357 -10 357 -10 357 -10 357

Andre salgs- og leieinntekter -374

Overføringer med krav til motytelser -5 852 -413 -713 -713 -713 -713

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -4 400 -4 400 -4 400 -4 400 -4 400

Andre overføringer -28

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -15 941 -15 056 -15 471 -15 471 -15 471 -15 471

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 94 163 91 206 90 472 91 244 87 594 85 644

Sosiale utgifter 25 409 27 731 28 088 27 917 27 917 27 917

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 7 055 9 208 9 440 9 440 9 440 9 440

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 545 235 230 230 230 230

Overføringer 946

Avskrivninger 321 542 542 542 542 542

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 128 439 128 922 128 772 129 373 125 723 123 773

Brutto driftsresultat 112 499 113 866 113 301 113 903 110 253 108 303

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 112 499 113 866 113 301 113 903 110 253 108 303

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond -50

Bruk av bundne fond -187

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -237

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 609

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 609

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 112 870 113 866 113 301 113 903 110 253 108 303  
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Familiens hus

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brukerbetalinger -153 -28 -31 -31 -31 -31

Andre salgs- og leieinntekter -18 -15 -15 -15 -15 -15

Overføringer med krav til motytelser -4 356 -4 442 -4 945 -4 895 -4 845 -4 795

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -1 864 -1 965 -319 -319 -319 -319

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -6 391 -6 450 -5 310 -5 260 -5 210 -5 160

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 28 715 33 321 32 514 32 514 32 514 32 514

Sosiale utgifter 6 069 7 535 7 471 7 471 7 471 7 471

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 2 189 3 069 3 202 3 202 3 202 3 202

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 8 412 7 481 9 764 9 764 9 764 9 764

Overføringer 2 459 1 923 2 284 2 284 2 284 2 284

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 47 844 53 329 55 235 55 235 55 235 55 235

Brutto driftsresultat 41 452 46 879 49 925 49 975 50 025 50 075

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 41 452 46 879 49 925 49 975 50 025 50 075

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -44 -499

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -44 -499

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond 730

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 730

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 42 139 46 380 49 925 49 975 50 025 50 075  
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Helsehuset

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brukerbetalinger -251 -260 -332 -332 -332 -332

Andre salgs- og leieinntekter -894 -968 -968 -968 -968 -968

Overføringer med krav til motytelser -3 271 -1 070 -1 145 -1 145 -1 145 -1 145

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -2 120

Andre overføringer -197

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -6 732 -2 298 -2 445 -2 445 -2 445 -2 445

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 19 989 19 672 19 998 24 257 24 257 24 257

Sosiale utgifter 5 526 6 461 6 493 8 052 8 052 8 052

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 1 758 2 015 2 314 2 314 2 314 2 314

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 2 853 4 187 5 048 5 048 5 048 5 048

Overføringer 317 207 208 208 208 208

Avskrivninger 11 36 36 36 36 36

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 30 454 32 579 34 098 39 916 39 916 39 916

Brutto driftsresultat 23 722 30 281 31 654 37 471 37 471 37 471

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 9

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter 9

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 9

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 23 731 30 281 31 654 37 471 37 471 37 471

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond -22

Bruk av bundne fond -276 -994

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -298 -994

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond 915

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 915

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 24 348 29 287 31 654 37 471 37 471 37 471  
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Hjemmebaserte tjenester

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brukerbetalinger -1 902 -1 615 -1 515 -1 515 -1 515 -1 515

Andre salgs- og leieinntekter -3

Overføringer med krav til motytelser -3 996 -7 665 -1 975 -1 975 -1 975 -1 975

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -310

Andre overføringer -19

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -6 230 -9 280 -3 490 -3 490 -3 490 -3 490

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 64 225 64 405 41 350 41 350 41 350 41 350

Sosiale utgifter 17 667 19 923 12 578 12 578 12 578 12 578

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 5 687 3 845 2 615 2 615 2 615 2 615

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 2 309 7 900 4 277 4 277 4 277 4 277

Overføringer 1 587 125 2 2 2 2

Avskrivninger 64 64 21 21 21 21

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 91 539 96 262 60 842 60 842 60 842 60 842

Brutto driftsresultat 85 310 86 982 57 352 57 352 57 352 57 352

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 1

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter 1

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 1

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 85 311 86 982 57 352 57 352 57 352 57 352

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 60

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 60

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 85 371 86 982 57 352 57 352 57 352 57 352  
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Bolig og fritid med bistand

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brukerbetalinger -140 -128 -128 -128 -128 -128

Andre salgs- og leieinntekter -222 -160 -160 -160 -160 -160

Overføringer med krav til motytelser -18 640 -9 965 -9 965 -9 965 -9 965 -9 965

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -19 001 -10 253 -10 253 -10 253 -10 253 -10 253

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 56 316 51 820 49 595 49 595 51 471 51 471

Sosiale utgifter 15 051 17 811 15 494 15 494 16 118 16 118

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 1 688 1 519 1 729 1 849 1 849 1 849

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 8 582 8 713 9 799 9 799 9 799 9 799

Overføringer 204 379 379 379 379 379

Avskrivninger 139 139 139 139 139 139

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 81 980 80 381 77 136 77 256 79 755 79 755

Brutto driftsresultat 62 979 70 128 66 883 67 003 69 502 69 502

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 62 979 70 128 66 883 67 003 69 502 69 502

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 62 979 70 128 66 883 67 003 69 502 69 502  
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brukerbetalinger -17 145 -14 528 -15 146 -15 146 -15 146 -15 146

Andre salgs- og leieinntekter -161 -234 -235 -235 -235 -235

Overføringer med krav til motytelser -5 645 -1 686 -3 651 -3 651 -3 651 -3 651

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer -619

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -23 570 -16 447 -19 031 -19 031 -19 031 -19 031

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 62 454 58 021 73 162 73 162 73 162 73 162

Sosiale utgifter 18 073 19 895 24 973 24 973 24 973 24 973

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 10 100 7 129 6 879 6 879 6 879 6 879

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 9 007 410 5 116 5 116 5 116 5 116

Overføringer 1 493 1 029 1 088 1 088 1 088 1 088

Avskrivninger 601 605 648 648 648 648

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 101 728 87 088 111 866 111 866 111 866 111 866

Brutto driftsresultat 78 158 70 641 92 836 92 836 92 836 92 836

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 78 158 70 641 92 836 92 836 92 836 92 836

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -29

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -29

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 78 128 70 641 92 836 92 836 92 836 92 836  
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT NAV

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelser -1 721 -500 -500 -500 -500 -500

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -9 798 -9 500 -9 500 -9 500 -9 500

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -1 721 -10 298 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 3 619 12 288 12 418 12 418 12 418 12 418

Sosiale utgifter 828 1 767 1 804 1 804 1 804 1 804

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 1 792 1 612 1 632 1 632 1 632 1 632

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 1 229 794 1 019 1 019 1 019 1 019

Overføringer 16 723 16 156 17 356 17 356 17 356 17 356

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 24 191 32 617 34 229 34 229 34 229 34 229

Brutto driftsresultat 22 470 22 319 24 229 24 229 24 229 24 229

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte -2

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån -199 -300 -300 -300 -300 -300

Sum eksterne finansinntekter -201 -300 -300 -300 -300 -300

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån 649 300 300 300 300 300

Sum eksterne finansutgifter 649 300 300 300 300 300

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 448

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 22 918 22 319 24 229 24 229 24 229 24 229

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 22 918 22 319 24 229 24 229 24 229 24 229  
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Kulturhuset

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brukerbetalinger -1 368 -1 009 -1 046 -1 086 -1 126 -1 126

Andre salgs- og leieinntekter -3 854 -14 728 -15 052 -15 052 -15 052 -15 052

Overføringer med krav til motytelser -1 108 -455 -455 -455 -455 -455

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -508 -446 -446 -446 -446 -446

Andre overføringer -69 -1 -1 -1 -1 -1

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -6 907 -16 639 -16 999 -17 039 -17 079 -17 079

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 13 917 15 856 16 350 16 198 15 894 15 894

Sosiale utgifter 3 975 6 010 5 615 5 565 5 464 5 464

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 6 537 12 987 13 760 12 925 10 465 10 465

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 211 165 155 155 155 155

Overføringer 3 058 3 839 4 457 3 602 3 602 3 602

Avskrivninger 238 271 271 271 271 271

Fordelte utgifter -25

Sum driftsutgifter 27 912 39 127 40 608 38 716 35 850 35 850

Brutto driftsresultat 21 005 22 489 23 609 21 676 18 771 18 771

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 21 005 22 489 23 609 21 676 18 771 18 771

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond -623 -375

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -623 -375

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 471

Avsatt til bundne fond 142

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 613

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 21 618 21 865 23 234 21 676 18 771 18 771  
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Kommunal drift

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -64 362 -64 371 -66 544 -66 544 -66 544 -66 544

Overføringer med krav til motytelser -1 246 -75

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -65 609 -64 446 -66 544 -66 544 -66 544 -66 544

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 17 080 17 073 17 368 17 368 17 368 17 368

Sosiale utgifter 5 178 6 119 5 748 5 748 5 748 5 748

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 21 335 19 396 17 217 17 217 17 217 17 217

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 18 189 20 637 21 000 21 000 21 000 21 000

Overføringer 1 865 155 995 995 995 995

Avskrivninger 9 466 10 146 10 124 10 124 10 124 10 124

Fordelte utgifter -1 307 -704 -705 -705 -705 -705

Sum driftsutgifter 71 805 72 822 71 748 71 748 71 748 71 748

Brutto driftsresultat 6 197 8 376 5 204 5 204 5 204 5 204

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 6 197 8 376 5 204 5 204 5 204 5 204

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond -600

Bruk av bundne fond -500 -5 400 -4 100 -4 800

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -600 -500 -5 400 -4 100 -4 800

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 370

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 107 75

Avsatt til bundne fond 8 157 4 273 3 400

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 8 635 4 348 3 400

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 14 231 12 224 8 604 -196 1 104 404



 

Handlingsplan 2013-2016 – Budsjett 2013 

Rådmannens grunnlagsdokument 

 

147 

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Kommunal forvaltning

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -7 774 -8 425 -8 685 -8 685 -8 685 -8 685

Overføringer med krav til motytelser -1 122 -670 -670 -670 -670 -670

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer -5

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -8 901 -9 095 -9 355 -9 355 -9 355 -9 355

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 8 633 9 278 9 362 9 362 9 362 9 362

Sosiale utgifter 2 754 3 237 3 081 3 081 3 081 3 081

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 1 017 1 236 1 193 1 193 1 193 1 193

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 380 490 490 490 490 490

Overføringer 824 752 752 752 752 752

Avskrivninger 40 20 20 20 20 20

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 13 649 15 013 14 899 14 899 14 899 14 899

Brutto driftsresultat 4 748 5 917 5 543 5 543 5 543 5 543

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 4 748 5 917 5 543 5 543 5 543 5 543

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond -28 -42 -42 -42 -42 -42

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -28 -42 -42 -42 -42 -42

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 98 41 41 41 41 41

Avsatt til bundne fond 280

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 378 41 41 41 41 41

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 5 098 5 916 5 542 5 542 5 542 5 542  
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Brann og redning

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brukerbetalinger -65 -22

Andre salgs- og leieinntekter -2 970 -2 934 -978

Overføringer med krav til motytelser -809 -681 -227

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -3 778 -3 680 -1 227

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 8 389 7 919 3 005

Sosiale utgifter 2 067 1 892 691

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 1 241 1 331 437

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 1 130 1 498 7 577 10 441 10 441 10 441

Overføringer 172 60 20

Avskrivninger 272 257 257 257 257 257

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 13 270 12 957 11 988 10 699 10 699 10 699

Brutto driftsresultat 9 491 9 277 10 761 10 699 10 699 10 699

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

Netto driftsresultat 9 483 9 277 10 761 10 699 10 699 10 699

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 62

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond 35

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 98

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 9 581 9 277 10 761 10 699 10 699 10 699  
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Eiendomsforvaltning

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. HP HP HP HP

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -24 731 -24 825 -26 869 -27 688 -27 688 -27 688

Overføringer med krav til motytelser -2 650 -901 -1 001 -1 001 -1 001 -1 001

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -27 380 -25 726 -27 870 -28 689 -28 689 -28 689

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 28 163 30 139 29 583 29 520 29 520 29 520

Sosiale utgifter 8 609 10 186 9 735 9 715 9 715 9 715

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 40 123 55 028 45 506 45 412 45 412 45 412

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 229 50 50 50 50

Overføringer 8 895 9 773 9 748 9 748 9 748

Avskrivninger 17 632 20 863 18 690 18 690 18 690 18 690

Fordelte utgifter -43

Sum driftsutgifter 103 609 116 216 113 338 113 135 113 135 113 135

Brutto driftsresultat 76 228 90 490 85 468 84 446 84 446 84 446

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 11

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter 11

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 11

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 76 240 90 490 85 468 84 446 84 446 84 446

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 76 240 90 490 85 468 84 446 84 446 84 446  


