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MØTEINNKALLING 

Eidsvoll kontrollutvalg 

Dato: 
Sted: 
Arkivsak: 

23.05.2016 kl. 09:00 
Rådhuset, møterom 322 
15/00012 

Arkivkode: 

Mulige forfall meldes snarest til Øystein Hagen, tlf 67 93 45 81, mobil 99 50 34 02 
eller oyshag@lorenskog.kommune.no  

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. 

SAKSKART Ca. tid for 
behandling 

Saker til behandling 

21/16 15/00109-5 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 
2015 

09:00 

22/16 
15/00247-
10 

Revisjonsbrev nr. 6 - årsregnskapet 2015 10:00 

23/16 16/00027-4 Orientering ved rådmannen 10:30 

24/16 15/00071-9 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 11:00 

25/16 
15/00076-
10 

Overordnet analyse 2017 - 2020 - foreløpig 
presentasjon 

11:10 

26/16 15/00262-7 Referater 12:00 

27/16 15/00263-7 Eventuelt 12:10 

Lørenskog, 16.05.2016 

Vegard Ellingsen 
Kontrollutvalgsleder 

  Øystein Hagen 
  Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Saker til behandling 

21/16 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2015 

Arkivsak-dok. 15/00109-5 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 23.05.2016 21/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsvoll kommunes årsregnskap 2015 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Vedlegg: 
1. Eidsvoll kommunes årsregnskap 2015
2. Eidsvoll kommunes årsmelding og årsberetning 2015
3. Kopi av revisjonsberetningen for Eidsvoll kommunes årsregnskap 2015
4. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015

Saksframstilling: 
Kommunen skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. 
Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og 
anvendelsen av midlene. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret etter 
innstilling fra formannskapet, og årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i 
året etter regnskapsåret (vedlegg 1). 

Årsberetningen avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. I 
kommunens årsberetning skal det blant annet redegjøres for tiltak som er iverksatt 
og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk 
standard i virksomheten (vedlegg 2). 

Revisor skal avgi revisjonsberetning etter at årsregnskapet er avlagt og senest 15. 
april. I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende forhold: 

1. om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrifter og
godkommunalregnskapsskikk,

2. om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med
budsjettvedtak, og om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer
med regulert budsjett,

3. om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistens med
årsregnskapet, og om forslag til anvendelse av regnskapsmessig overskudd
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eller dekning av regnskapsmessig underskudd, er i samsvar med lov og 
forskrifter, 

4. om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. 

 
Revisor har avlagt sin beretning den 24. april 2015. Revisjonsberetningen er avgitt 
med forbehold om registrering og dokumentasjon (vedlegg 3). Kontrollutvalget har 
mottatt et nummerert brev nr. 6 hvor dette forholdet er nærmere beskrevet. 
Nummerert brev behandles i egen sak. 
 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget 
bestemmer selv hvilke forhold som skal tas med i uttalelsen. Uttalelsen avgis til 
kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende før dette 
organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Formannskapet i 
Eidsvoll avgir sin innstilling om årsregnskapet i møte 7. juni.  
 
Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet skal kontrollutvalget påse at dette blir 
fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening 
ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 
 
Rådmannen er innkalt til møtet for å redegjøre for årsregnskapet og årsberetningen, 
og eventuelt svare på kontrollutvalgets spørsmål. I tillegg har kontrollutvalget bedt 
om en orientering vedrørende status på for mye utbetalt og/eller feilaktige 
lønnsutbetalinger i perioden fra 2013 til d.d. 
 
Revisjonen vil redegjøre for revisjonsberetningen og gi en orientering fra arbeidet 
med regnskapsrevisjonen. 
 
Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet, vedlegg 4. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten  
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22/16 Revisjonsbrev nr. 6 - årsregnskapet 2015 

Arkivsak-dok. 15/00247-10 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 23.05.2016 22/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget vil følge opp Revisjonsbrev nr. 6 - årsregnskapet 2015

Vedlegg: 
1. Revisjonsbrev nr. 6 - årsregnskapet 2015.
2. Rådmannens kommentar til Revisjonsbrev nr. 6 (ettersendes/deles ut i møtet)

Saksframstilling: 
I revisjonsforskriftens § 4 er det oppgitt flere forhold som revisor plikter å påpeke 
skriftlig. Ved revideringen av årsregnskapet har revisjonen avdekket et forhold om 
intern kontroll som er nærmere beskrevet i nummerert brev nr. 6 (vedlegg 1).  

Forholdet er tidligere omtalt i revisjonsbrev nr. 1 for årsregnskapet 2012, nr. 2 for 
2013 og nr. 3 for 2014, og er også omtalt i revisjonsberetningen.  

Kontrollutvalgsforskriftens § 8 fastslår at kontrollutvalget skal påse at slike 
påpekninger blir fulgt opp. 

Revisjonen vil redegjøre for det nummererte brevet i møtet, og kontrollutvalget har 
bedt om rådmannens skriftlige og muntlige kommentar til brevet (vedlegg 2). 

Behandlingen av denne saken må ses i sammenheng med behandlingen av sak 
21/16 – kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015. 

Tilbake til sakslisten 
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23/16 Orientering ved rådmannen 
 
Arkivsak-dok. 16/00027-4 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 23.05.2016 23/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
 
Saksframstilling: 
Med henvisning til tidligere orienteringer fra rådmannen og granskningsrapport fra 
Svendby Bygg Consult AS om Bårlidalen renseanlegg, så har kontrollutvalget bedt 
rådmannen om en orientering på hvordan kommunen vil følge opp og hvilke tiltak 
som settes inn vedrørende fremtidige prosjekter.  
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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24/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 
 
Arkivsak-dok. 15/00071-9 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 23.05.2016 24/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 

Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten   
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25/16 Overordnet analyse 2017 - 2020 - foreløpig presentasjon 

Arkivsak-dok. 15/00076-10 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 23.05.2016 25/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 

Vedlegg:  
Utkast til overordnet analyse 2017 – 2020 for Eidsvoll kommune 

Saksframstilling: 
Det skal utarbeides overordnet risiko- og vesentlighetsanalyser i starten av hver 
valgperiode. Analysene skal danne grunnlag for kontroll- og tilsynsarbeidet i utvalget 
i fireårs- perioden, og skal munne ut i planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Planene skal vedtas av kommunestyret i løpet av 2016, og skal gi 
kontrollutvalget et godt grunnlag for å bestille forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller fra revisjonen. I denne saken konsentrerer vi oss om 
forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget behandlet sak om overordnet analyse Eidsvoll kommune – opplegg 
og fremdrift, i møtet den 16.12.16, sak 41/2015. I denne saken ble det fastlagt en 
prosess og fremdriftsplan, samt at utvalget fikk en presentasjon av Eidsvoll kommune 
fra rådmannen hvor det ble lagt vekt på utfordringer og internkontrollaktiviteter. I 
februarmøtet ble ordfører invitert for å gi innspill på kommunens utfordringer og 
risikoområder. 

I denne saken legges det frem en skisse til overordnet analyse. Her er det gitt en 
foreløpig presentasjon av kommunens tjenesteområder. Innspill fra rådmannen og 
ordfører er også tatt inn. Utkastet legges frem som et grunnlag for en første drøfting i 
utvalget av risikoområder. 

Prosess og fremdrift - justert 

Desember Rådmannen er invitert til å gi en presentasjon av kommunen og gi 
innspill på risikoområder. Sekretariatet legger frem sak om 
overordnet analyse hvor kommunens aktiviteter er beskrevet ved 
KOSTRA-tall. 

Februar Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder. 

Mai Sekretariatet legger frem en foreløpig presentasjon av 
tjenesteområdene. Kontrollutvalget drøfter risikoområder. 
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Juni Kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om risikoområder og 
vesentlighet og prioriterer områder/tema samt hvordan utvalget vil 
jobbe med dem.  

September Overordnet analyse vedtas.  
Sekretariatet legger frem utkast til plan for forvaltningsrevisjon.  

November  Plan for forvaltningsrevisjon vedtas og oversendes kommunestyret. 

 
 
 
 

Tilbake til sakslisten   
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26/16 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00262-7 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 23.05.2016 26/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til behandling 2016
2. Oversikt over saker til oppfølging 2016

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Tilbake til sakslisten 
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27/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00263-7 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 23.05.2016 27/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 

 
 
Saksframstilling: 
. 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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Innledning 
En viktig oppgave for kontrollutvalget er å sørge for at det blir gjennomført 


forvaltningsrevisjon. For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante prosjektene, 


skal kontrollutvalget utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Som grunnlag for å utarbeide 


en god plan gjennomfører kontrollutvalget en overordnet analyse av kommunens 


virksomhet. 


Hensikten med den overordnede analysen er å framskaffe relevant informasjon om 


kommunens virksomhetsområder, slik at det er mulig for kontrollutvalget å prioritere 


arbeidet med forvaltningsrevisjon. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder 


det er knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å 


undersøke. Den overordnede analysen og arbeidet med å utarbeide planen er viktig for at 


kontrollutvalget skal bli kjent med kommunens virksomhetsområder. Arbeidet er således 


med på å gi kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ivareta 


kontrollansvaret sitt. 


Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av forvaltningsrevisjoner. 


Analysen identifiserer langt flere risikoområder enn det kontrollutvalget har ressurser til å 


gjennomføre forvaltningsrevisjon av. Analysen brukes dermed til å lage en helhetlig plan for 


kontroll og tilsyn i Nittedal kommune, og oppsummerer et bredt spekter av 


kontrollaktiviteter. Dette kan være å invitere rådmannen til å holde en orientering for 


kontrollutvalget og gjennomføre virksomhetsbesøk.  


I tillegg til at overordnede analyse er viktig som grunnlag for utvalgets kontrollaktiviteter, 


kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. Analysen gir en god oversikt over 


de viktigste virksomhetsområdene til kommunene med identifikasjon av de største risikoene 


innenfor hvert område. Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen 


og kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede analyse 


kan gi innspill til kommunens administrasjon når det gjelder internkontrollarbeidet. 


Kontrollutvalget har vært aktivt involvert i prosessen, ikke minst når det gjelder vurdering og 


prioritering av kontrollaktiviteter som skal gjennomføres i planperioden. Planen skal legges 


fram for kommunestyret, og gir dermed også kommunestyremedlemmene viktig 


informasjon om, og oversikt over kontrollutvalgets arbeid.  


Det er kontrollutvalgets sekretariat som har utført analysen og laget utkast til plan for 


forvaltningsrevisjon.   


Begreper og overordnede perspektiver  


Det er ingen konkrete krav til hvordan den overordnede analysen skal gjennomføres, utover 


at den skal baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet. Med risiko menes i denne 


sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak 


og andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Risiko må vurderes innenfor 


alle kommunens tjenesteområder. Formålet med analysen vil derfor være å avdekke 


mangler og svakheter som fører til avvik innenfor kommunens virksomhetsområder. 
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For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik, 


må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnes ingen 


objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget må derfor skjønnsmessig 


vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og avgjøre hvilke områder de mener det er 


mest vesentlig å undersøke. Prioriteringene danner grunnlag for å utarbeide en plan for 


forvaltningsrevisjon. 


Selve begrepet overordnet analyse indikerer at analysen må ta utgangspunkt i kommunens 


virksomhet på et overordnet plan. Med utgangspunkt i kommuneloven § 1 kan kommunens 


virksomhet fra et overordnet perspektiv deles inn i følgende tre kategorier:  


 Legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre 


 Stå for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale 


fellesinteresser  


 Bidra til bærekraftig utvikling 


 Legge til rette for tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. 


 


Disse fire forhold kan være et utgangspunkt for vurderinger av risiko/trusler og vesentlighet. 


I hvor stor grad kommunen er i stand til å utføre primærfunksjonene, redusere risiko og 


dermed kunne motstå trusler avgjøres av kommunens evne til styring, organisering og 


ledelse, rutiner og systemer, kultur og holdninger. Dette er indre faktorer man til en viss 


grad har muligheter til å kontrollere. I tillegg kommer ytre rammevilkår og ellers andre 


samfunnsmessige forhold som truer mulighetene til måloppnåelse. Hensikten blir å 


identifisere mulige områder/virksomheter innen den kommunale velferdsproduksjon som er 


utsatt for trusler og dermed risiko for at målene ikke blir nådd. Med dette utgangspunktet 


kan det på et overordnet nivå være aktuelt å vurdere risiko og vesentlighet ut fra følgende 


fire perspektiver: 


 


1. Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt i kommuneloven? 


Risiko- og vesentlighetsvurderingene vil her for eksempel være knyttet til spørsmålet om i 


hvor stor grad administrasjonen realiserer vedtak fattet av folkevalgte organer, om sakene 


som legges fram for folkevalgte organer er tilfredsstillende utredet, og om kravene i 


forvaltningsloven og offentlighetsloven overholdes. Vurderingene kan også gjelde 


spørsmålet om sakene legges fram på en måte som treffer de folkevalgte som målgruppe. 


 


2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på, og skjer 


produksjonen på en rasjonell og effektiv måte? 


Dette punktet innbefatter det meste av kommunens økonomiske aktivitet og gjelder 


kommunens ytelse av tjenester overfor innbyggerne. Kravet til de kommunale tjenestene 


finnes nedfelt i ulike lover og forskrifter. De mest sentrale lovene er opplæringsloven, 


barnehageloven, sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven, barnevernloven, plan- 


og bygningsloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Her vil det innenfor rammen av en 


overordnet analyse være aktuelt å vurdere risiko og vesentlighet i forhold til om kommunen 







 


4 
 


oppfyller de krav til de ulike tjenestene som framgår av lovverket, både når det gjelder 


omfang og kvalitet, og om produksjonen skjer på en rasjonell og effektiv måte. 


  


3. Bidrar kommunen gjennom sin virksomhet til en bærekraftig utvikling? 


Her vil risiko- og vesentlighetsvurderingen fokusere på kommunens virksomhet i et 


framtidsrettet utviklingsperspektiv. Et sentralt spørsmål her er om kommunen har en 


beredskap i forhold til trender i befolkningsutviklingen og befolkningssammensetningen. 


Viktig er også antakelser om nærings- og konjunkturutvikling og utviklingen i andre forhold 


som antas å ha betydning for kommunen.  


Bærekraftig økonomisk utvikling innebærer at kommunen ikke tærer på sin formue, men 
greier å oppnå formues bevaring, og helst en øking i formuen. 


Bærekraftig utvikling i et miljø- og klima/energi perspektiv innebærer at kommunen tar 
ansvar ved bl.a. å utarbeide energi- og klimaplaner.  
 


4.  Har kommunen en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard? 
Etikk er systematisk tenking om hva som er rett og galt. Her kan det være aktuelt å vurdere 
om kommunen har systemer for å sette i verk og følge opp tiltak for å sikre en høy etisk 
standard gjennom hele organisasjonen, for på den måten å skape tillit ovenfor kommunens 
innbyggere. Dette kan handle om kommunens system for internkontroll, etisk regelverk og i 
hvilken grad ansatte trenes i å tenke etiske dilemmaer, praktisering av åpenhet i 
forvaltningen samt forebygging av korrupsjon og misligheter. 
 
 


Kommunens overordnede mål 
Eidsvoll kommunes hovedmål er:  


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


for utdanning og utvikling.  


Eidsvoll kommunes delmål er:  


 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. 


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


 Kultur er viktig for lokalsamfunnet, og alle skal gis mulighet til å oppleve og utøve 
kultur. 
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Samlet oversikt over kommunen 
Eidsvoll kommunes administrasjon og tjenesteproduksjon er organisert i elleve virksomheter 


i tillegg til sentraladministrasjonen. 


 


  


 


Kommunens økonomi, utviklingstrekk og overordnede utfordringer  
 
Fra handlingsplanen 2016-2019 kan vi lese at de største risikofaktorene som er knyttet til 
opplegget for 2016-2019 er: 
 


 Renteutviklingen i kommunen prognostisert med 1,55 % renter for 2016, 2017 og 
2018. For 2019 er det beregnet 2,05 %. 


 2016 2017 2018 2019 


1% renteøkning 6 463 280 10 675 991 13 359 662 15 311 573 


 


 Nedtrekk av sykehjemsplasser og risiko for å kjøpe flere enn budsjettert. Pris per 
sykehjemsplass er på ca. 0,9 mill. 


 Utviklingen av utbetaling av økonomisk sosialhjelp og andre anslagsposter knyttet til 
brukere av tjenesten. 


 Utvikling i omfanget av ressurskrevende brukere. 
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Selv om kommunen har et krevende utgangspunkt er det ikke anbefalt innfasing av 
eiendomsskatt. Kommunen vil iverksette effektivisering av tjenester og ulike 
kostnadseffektive tiltak for å imøtekomme den krevende økonomiske situasjonen. 
 
Investeringsprogrammet i kommunen er ambisiøst og utgjør brutto inkl. mva. ca. 1,54 mrd. i 
planperioden. Økningen gjør at kommunen øker sin totale gjeld fra 1,5 mrd. til 2,4 mrd. 
Dette er krevende framover for kommunens driftsrammer. I perioden øker finansutgiftene 
fra 79 mill. i 2016 til 110 mill. i 2019. Det vil igjen si at kommunen må øke 
driftsinntekter/redusere driftsutgifter fra 2016 med 31 mill. årlig fra 2019 målt i 2016-kroner 
for å betjene framtidige renter og avdrag basert på fortsatt lavt rentenivå. 
 


Flyktningsituasjonen verden står ovenfor i dag er på et historisk høyt nivå, og aldri før har 
Norge mottatt en så stor andel flyktninger. UDI anslår at om lag 20-25 000 asylsøkere vil 
registreres i Norge løpet av 2015, og at dette tallet kan forventes å øke til over 30 000 i løpet 
av 2016 og kommende år. Blant disse kan det forventes at en høy andel vil få 
oppholdstillatelse i Norge. Fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) sine 
hjemmesider kan vi lese at Eidsvoll kommune er anmodet om å ta imot 55 flykninger i 2016 
(herav 10 enslige mindreårige), Eidsvoll har innarbeidet en plan for bosetting av inntil 20 
flykninger i 2016, men kommunen anser det som sannsynlig at vedtaket bør justeres raskt 
med tanke på det nasjonale behovet. Plantall for 2017 er 60 flykninger (herav 15 enslige 
mindreårige). 


 


Kommunen legger til grunn en befolkningsvekt fremover, og dette er basert på prognose for 
befolkningsutvikling fra Norconsults beregninger i august 2015.  


I handlingsplanen skriver rådmannen at det vil alltid være usikkerhet knyttet til prognoser, 
og den faktiske befolkningsutviklingen vil nødvendigvis avvike fra prognosen i større eller 
mindre grad. Den faktiske befolkningsveksten for Eidsvoll i 2014 var på 2,4 %. I prognosen 
framover er det anslått en befolkningsvekst på 2,4 % i de nærmeste årene med en 
nedtrapping fra 2020 på 2,2 % og fra 2023 på 2 %. Slik prognosen foreligger vil Eidsvoll 
kommunen ha 30.000 innbyggere i 2026.     
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Følgende utviklingstrekk kan leses ut fra befolkningsframskrivingen mot 2030: 


 Befolkningsprognosen viser at kommunen vil få en relativt sterk økning i antall barn i 
aldersgruppen 6-15 år gjennom planperioden. Aldersgruppen 0-5 år er stabil ifølge 
prognosen, men har en svak økning fra 2017. Økt barnehagekapasitet er tatt inn i 
investeringsplanen fra 2016, 2017 og 2018. Det samme gjelder skolekapasitet fra 2018-
2020. 


 Aldersgruppen 67-69 år har en stabil utvikling fram mot 2020. Økningen vil komme i 
løpet av første halvdel av 2020-tallet. 


 Aldersgruppen 70-79 år har en jevn stigende kurve med 1.659 personer i 2016, økende til 
2.201 personer i 2020. Denne gruppen vil behøve omsorgs- og pleietjenester i årene som 
kommer, og dette er ivaretatt i handlingsplanen. 


 Aldersgruppen 80+ har en jevn stigende utvikling fram til 2020, men utviklingen videre 
gjør at det blir mange i denne gruppen i perioden 2020-2030. Det er i prognosene 833 
personer i denne aldersgruppen i 2016 stigende til 1.232 i 2025. Dette vil igjen skape 
etterspørsel etter omsorgs- og pleietjenester. 


 
Utvalgte KOSTRA-tall: 


 


Hvis vi sammenligner KOSTRA-tallene for Eidsvoll med andre kommuner i samme KOSTRA 


gruppe, ser vi at kommunen ligger godt an. Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat 


bør ligge på 3 %, og 3-5 % over tid. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og 


fylkeskommunal økonomi (TBU) har, på grunnlag av at inntektsføring av 


merverdiavgiftkompensasjon fra investeringer fra 2014 er flyttet fra driftsregnskapet til 


investeringsregnskapet, justert ned anbefalt nivå for netto driftsresultat for kommunene fra 


3 til 1,75 %. Eidsvolls handlingsplan legger opp til et netto driftsresultat på ca. 2,33 % i 2016 


og 0,63 % i 2017. De to siste årene ligger det an til et negativt netto driftsresultat på hhv. 


0,98 % og 1,66 %. Det betyr at kommunen må ha kostnadseffektiv tjenesteproduksjon i 


årene framover. For 2015 ble netto driftsresultat i Eidsvoll 5,2 %. 


Kommunens langsiktig lånegjeld er pr 1.1.2015 er på kr 1,278 mrd. kr. Kommunens netto 


finansutgifter stiger betraktelig i perioden, spesielt fra 2016 og utover i planperioden. Dette 


skyldes store investeringsbehov.  


Kommunens likviditet er bra. Nøkkeltall som sier noe om i hvilken grad kommunen har evne 


til å dekke kortsiktig gjeld pr 1.1.2015 viser positive verdier. 


A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall


Eidsvoll kommune Eidsvoll Kostragruppe 13 Akershus Landet uten Oslo


Årstall 2014 2014 2014 2014


Netto driftsresultat i prosent av brutto 


driftsinntekter, konsern 3,4 1,3 2,7 1,2


Disposisjonsfond i prosent av brutto 


driftsinntekter, konsern 12,4 7,6 12,5 6,4


Langsiktig gjeld i prosent av brutto 


driftsinntekter, konsern 203,4 219 205,7 216,4


Bruk av lån (netto), i % av brutto 


investeringsutgifter, konsern 74 62,2 54,2 66,9


Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 48474 56883 56031 58160
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Kommunens disposisjonsfond er pr. 1.1.2015 på kr 155,4 mill. Dette er en økning fra 2013 på 


kr 13,7 mill.  


 


Sentraladministrasjonen 
Rammeområdet for 2016 - 2019 viser følgende: 
 


Sentraladministrasjonen 2016 2017 2018 2019 


Ramme iht. gjeldende 
økonomiplan 


99 423 96 050 92 296 92 296 


Konsekvensjustert 
ramme 


86 163 79 051 78 801 78 801 


Ny ramme 
Sentraladministrasjonen 


87 421 80 187 79 762 79 587 


 


Sentraladministrasjonen består av: 


 Rådmann, ass rådmann, personalsjef og økonomisjef 


 Kommuneoverlege + rådgiver 


 Økonomiavdeling 


 Personalavdeling 


 Innbyggertorg 


 Fellestjenesten 


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


Barnehage 
Rammeområdet for 2016 - 2019 viser følgende: 


Barnehage 2016 2017 2018 2019 


Ramme iht. 
gjeldende 
økonomiplan 


179 031 179 031 186 031 186 031 


Konsekvensjustert 
ramme 


192 722 192 722 192 722 192 722 


Ny ramme 
barnehager 


189 611 189 731 196 731 196 731 


 


Eidsvoll har 5 kommunale og 14 ikke-kommunale barnehager. Per 15.12.14 var det 420 barn 


i kommunale barnehager og 980 barn i ikke-kommunale barnehager. Virksomheten er eier 


og drifter av kommunale barnehager. Virksomheten er i tillegg lokal barnehagemyndighet 


med ansvar for samordning av opptak samt godkjenning og tilsyn av alle barnehager. 


Virksomheten har også ansvar utbetaling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager og 


kompetanseutvikling i alle barnehager. 
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Skole 
Rammeområdet for 2016 - 2019 viser følgende: 


Skole 2016 2017 2018 2019 


Ramme iht. 
gjeldende 
økonomiplan 


195 722 195 722 188 700 188 700 


Konsekvensjustert 
ramme 


218 625 218 800 211 778 211 778 


Ny ramme 
barnehager 


218 035 218 170 218 750 218 170 


 


 


Virksomhet skole har ansvar for grunnskoleopplæring og voksenopplæring. Kommunen har 
til sammen 11 skoler, hvor en er privatskole; Steinerskolen. Antall elever på grunnskolenivå 
totalt i kommunen er 3 028, og i voksenopplæringen er det 60 elever. 
 


Familiens hus 
Rammeområdet for 2016 - 2019 viser følgende: 


Familiens hus 2016 2017 2018 2019 


Ramme iht. 
gjeldende 
økonomiplan 


195 722 195 722 188 700 188 700 


Konsekvensjustert 
ramme 


218 625 218 800 211 778 211 778 


Ny ramme 
barnehager 


218 035 218 170 218 750 218 170 


 


 


Familiens hus består av: 


 Barnevern 


 PPT 


 Helsestasjonen forbyggende avdeling 


 Virksomhetsleder, merkantil ressurs 


 


Familiens hus gir tilbud til målgruppen barn og unge 0-24 år. 
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Helse og bistand 
Rammeområdet for 2016 - 2019 viser følgende: 


Helse og bistand 2016 2017 2018 2019 


Ramme iht. 
gjeldende 
økonomiplan 


111 521 115 308 115 308 115 308 


Konsekvensjustert 
ramme 


131 211 135 323 135 323 135 323 


Ny ramme 
barnehager 


131 696 136 843 136 843 136 843 


 


 


Helse og bistand består av: 


 Folkehelse, fysio- og ergoterapi 


 Aktivitet og bistand 


 Avlastning 


 Rus og psykisk helse (voksne) 


 Ambulerende miljøarbeid 
 


Familiens hus gir tilbud til målgruppen barn og unge 0-24 år. 
 


Hjemmebasert tjenester 
Rammeområdet for 2016 - 2019 viser følgende: 


Hjemmebaserte 
tjenester 


2016 2017 2018 2019 


Ramme iht. 
gjeldende 
økonomiplan 


64 915 64 952 64 952 64 952 


Konsekvensjustert 
ramme 


69 959 69 969 69 969 69 969 


Ny ramme 
barnehager 


71 180 71 140 71 140 71 140 


 


 


Hjemmebaserte tjenester yter pleie- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre med 


bistandsbehov på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse. 
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Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg 
Rammeområdet for 2016 - 2019 viser følgende: 


Vilberg 
kompetansesenter 


2016 2017 2018 2019 


Ramme iht. 
gjeldende 
økonomiplan 


120 881 120 881 120 881 120 881 


Konsekvensjustert 
ramme 


127 385 131 739 131 931 131 995 


Ny ramme 
barnehager 


127 410 131 739 131 931 131 995 


 


 


Vilberg kompetansesenter består av: 


 Sykehjem 


 Pålsejordet 


 Vilberg bosenter 


 Legevakt 


 Administrasjon 


 


Virksomheten yter helsetjenester i tilknytning til institusjon og bemannede boliger samt 


øyeblikkelig hjelp. 


 


 


NAV 
Rammeområdet for 2016 - 2019 viser følgende: 


NAV 2016 2017 2018 2019 


Ramme iht. 
gjeldende 
økonomiplan 


29 384 28 212 28 212 28 212 


Konsekvensjustert 
ramme 


36 325 35 202 35 202 35 202 


Ny ramme 
barnehager 


36 549 36 670 35 970 33 961 


 


 


NAV leverer både statlige og kommunale tjenester innenfor områder knyttet til arbeid, 


helse, pensjon og familieområdet. NAV-kontoret har ca. 700 klienter og fatter omlag 2 700 


enkeltvedtak årlig innen økonomisk sosialhjelp, flyktninger etc. 
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Kultur 
Rammeområdet for 2016 - 2019 viser følgende: 


Kultur 2016 2017 2018 2019 


Ramme iht. 
gjeldende 
økonomiplan 


27 902 27 845 27 845 27 845 


Konsekvensjustert 
ramme 


30 216 30 101 30 171 30 171 


Ny ramme 
barnehager 


30 720 31 702 31 772 32 869 


 


 


Kultur kompetansesenter består av: 


 Bibliotek 


 Kulturskole/DKS/Fritidsklubb 


 Råholt bad 


 Administrasjon 


 


Virksomheten har ansvar for bibliotekdrift, kulturskole og Råholt Bad. I tillegg har de 


samarbeid med lag/foreninger, samt kirke og trossamfunn (teknisk budsjett). Virksomheten 


er ansvarlig for søknader om spillemidler. 


 


 


Kommunal drift 
Rammeområdet for 2016 - 2019 viser følgende: 


Kommunal drift 2016 2017 2018 2019 


Ramme iht. 
gjeldende 
økonomiplan 


27 902 27 845 27 845 27 845 


Konsekvensjustert 
ramme 


30 216 30 101 30 171 30 171 


Ny ramme 
barnehager 


30 720 31 702 31 772 32 869 


 


 


Kommunal drift består av: 


 Bibliotek 


 Kulturskole/DKS/Fritidsklubb 


 Råholt bad 


 Administrasjon 
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Virksomheten har ansvar for bibliotekdrift, kulturskole og Råholt Bad. I tillegg har de 


samarbeid med lag/foreninger, samt kirke og trossamfunn (teknisk budsjett). Virksomheten 


er ansvarlig for søknader om spillemidler. 


 


Kommunal forvaltning 
Rammeområdet for 2016 - 2019 viser følgende: 


Kommunal 
forvaltning 


2016 2017 2018 2019 


Ramme iht. 
gjeldende 
økonomiplan 


7 896 7 896 7 896 7 896 


Konsekvensjustert 
ramme 


8 803 9 103 8 603 8 603 


Ny ramme 
barnehager 


8 803 9 603 8 603 8 603 


 


 


Kommunal drift består av: 


 Plan 


 Byggsak 


 Landbruk og geodata 


 Virksomhetsleder og stab 


 


Virksomheten har ansvaret for kommuneplanlegging, reguleringsplaner, 


konsekvensutredninger, bygge- og delesaksbehandling, seksjonering, kart- og 


delingsforretninger, adressering, matrikkel, kommunens kartverk, kommunens GIS-system, 


meglerhenvendelser, naturvernloven, jordloven, konsesjonsloven, landbruk, skogbruk, 


viltforvaltning og veterinærvakt. 


 


 


 


Eiendomsforvaltningen 
Rammeområdet for 2016 - 2019 viser følgende: 


Eiendomsforvaltningen 2016 2017 2018 2019 


Ramme iht. gjeldende 
økonomiplan 


60 724 58 974 56 794 56 794 


Konsekvensjustert 
ramme 


59 195 58 003 55 823 55 823 


Ny ramme barnehager 61 745 58 703 56 803 57 273 
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Eiendomsforvaltningen består av: 


 Prosjekt 


 Vedlikehold 


 Drift 


 Renhold 


 ENØK 


 Brann 


 Bolig 


 Virksomhetsleder/administrasjon 
 


Eiendomsforvaltningen har ansvaret for oppfølging av forvaltning, drift, vedlikehold og 


utvikling av den kommunale eiendomsmassen, herunder 350 utleieboliger. Virksomheten 


har ansvaret for kjøp og salg av grunneiendom og bygg/boliger, samt for inn- og utleie av 


boliger, kontorlokaler og annen nødvendig bygningsmasse for kommunen. Virksomheten har 


byggherre- og prosjektlederansvaret for investeringsprosjekt vedtatt av kommunestyret. 


 


Dialog med rådmann 
I møtet 09.12.15 presenterte rådmannen følgende utfordringer og risikoperspektiv for 


kontrollutvalget: 


 


Kommunens driftsbudsjett er på om lag 1,4 milliard kroner i året. I tillegg kommer 


finansutgifter knyttet til en stadig høyere lånegjeld. Gjelden er allerede dobbelt så høy som 


anbefalt ut i fra kommunens årlige inntekter, og gjelden vil vokse betydelig de nærmeste 


årene. Det sier seg selv at mye av risikobildet er knyttet til kommunens økonomistyring de 


kommende årene. 


 


Kommunen er også en betydelig arbeidsgiver. Planlagt bemanning neste år er ca. 1.186 


årsverk. Kommunen er en betydelig tjenesteleverandør og kvalitet og produksjonsevne 


innen de ulike tjenestene er naturligvis grunnleggende viktig. 


 


Når det gjelder samfunnsutviklerrollen, er det planlagt flere store planprosesser de 


nærmeste årene. 


 


I forhold til risikoperspektivet, kan naturligvis alt gå galt hele tiden. Men det er viktig å 


fokusere på det som er bra og utvikle en kultur preget av fremtidstro og optimisme, og minst 


mulig det motsatte. Samtidig må all ledelse være basert på risikovurderinger. 


 


Risikoen kan være knyttet til uforutsette hendelser utenfor vår organisasjon (flyktningkrise, 


ulykker, naturkatastrofer osv.), dvs. slike forhold som gjerne vurderes i kommunens risiko- 


og sårbarhetsanalyse og er gjenstand for beredskapsplanlegging. 


 


Videre kan risikoen være knyttet til endringer i kommunens rammebetingelser 


(skatteinntekter, renteutgifter, arbeidsledighet, sosialutgifter, statlige pålegg osv.), dvs. slike 
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forhold som må vurderes i kommunens handlingsplan og følges opp gjennom 


tertialrapportene og årsmelding. 


 


Endelig kan risikoen være knyttet til interne forhold i kommunen, enten det gjelder politisk 


styringssystem, administrasjon eller medarbeidere som arbeider brukerrettet. 


 


Forholdet til tjenesteområdene og de ansatte må ivaretas gjennom daglig ledelse og godt 


samarbeid med tillitsmannsapparat og verneledelse. 


 


Kommunen fatter mellom 7 og 8000 enkeltvedtak årlig, dvs. konkrete vedtak i forhold til 


navngitt person. Når det gjelder brukerperspektivet, ivaretas rettsikkerheten gjennom 


statlige og kommunale klageordninger. En åpenbar risiko knyttet til interne forhold er 


manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser, noe som skaper tidspress og økt fare for 


feil. Dette gjelder både i forhold til ledelsesprosesser, administrativt arbeid og kontakt med 


brukere av kommunale tjenester. 


 


Samtale med ordfører 
I møte 08.02.16 hadde kontrollutvalget en samtale med ordfører i forbindelse med 


overordnet analyse 2017 – 2020 hvor utfordringer og risikoperspektivet ble drøftet. 


Følgende punkter ble omtalt: 


 Budsjett optimisme – store investeringer (skole/helse) 


 Flyktningeområdet  


 Pleie og omsorg (stort press på tjenestene / måloppnåelse) 


 Beredskap 


 Omsorgsboliger 
  


Innkjøp 
En undersøkelse fra Difi viser at mange kommuner ikke har verktøy og metoder til å 


håndtere bygganskaffelser på en profesjonell måte. At slike anskaffelser representerer en 


stor risiko for kommunen underbygges av at vi observerer at kommuner i større grad 


opplever at leverandører som taper anbud går til sak. Dette har skjedd i Fet, Lørenskog og 


Rælingen i forrige periode. Mens Rælingen har inngått forlik, ligger de to andre kommunene 


i rettssak. Sakene er av ulik karakter, men felles for alle tre er at dette representerer en 


økning i kostnaden ved anskaffelsen. En mulig årsak til at vi ser at bygg industrien i økende 


grad anlegger sak mot kommuner kan være at dette er et område med uavklart rettsbilde. 


DIFI peker på at kommuner mangler verktøy. Et annet spørsmål er kommunens kompetanse 


til å foreta slike kompliserte anskaffelser. 
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Beredskap 
Samfunnssikkerhet og beredskap har fått økt oppmerksomhet de senere årene, dels som 
følge av klimaendringer med økt sårbarhet for ekstremvær, men også som følge av nye og 
endrede trusselbilder knyttet til uhell, ulykker og kriminell adferd.  
Kommunen har ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt 


geografiske område. Kommunen skal arbeide systematisk og helhetlig med 


samfunnssikkerhet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap 


av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Ansvaret for sikkerhet og beredskap 


omfatter kommunen som myndighetsutøver innenfor sitt geografiske område, som virksomhet 


og som pådriver overfor andre aktører. 


Hva mener innbyggerne? 
Vi har ikke så mye spesifikk informasjon om hva innbyggerne i Eidsvoll mener om tjenestene. 


Direktoratet for IKT og forvaltning, DIFI, foretar imidlertid innbyggerundersøkelser hvert 


annet år, hvor de spør om innbyggernes erfaringer med en rekke kommunale tjenester.  


Brukere har besvart spørsmål om: 


 tilfredshet totalt og tillit 


 tilgjengelighet og fysiske forhold 


 ansattes kompetanse og brukertilpasning 


 ansattes service 


 digitale tjenester 


 informasjon og kommunikasjon 


 saksbehandling og klager 
 


Folkebiblioteket gjør det best på de fleste områdene, slik de gjorde det i 2013 og 2010. 


Tjenestene under helse gjør det også godt. Det er særlig fastlegene som peker seg positivt 


ut; de skårer nest best av samtlige på total tilfredshet. Innenfor utdanning er det 


barnehagene som skårer spesielt godt. 


Utdanningsinstitusjonene gjør det jevnt over godt. De skårer godt på ansattes kompetanse, 


informasjon og tilgjengelighet. Barnehageansatte er blant dem som kommer aller best ut 


hva gjelder faglig kompetanse. 


Dårlige lokaler og inneklima kan være en trussel mot et godt læringsmiljø og læringsutbytte. 


Dette er forhold brukerne av disse tjenestene er mindre fornøyde med enn brukerne av de 


øvrige tjenestene. Tilretteleggingen for funksjonshemmede er også et område 


utdanningsinstitusjonene skårer litt lavere på sammenlignet med øvrige tjenester. 


I møte med brukerne får tjenestene innen helse og omsorg jevnt over høye skår. Spesielt 


fastlegene får svært gode tilbakemeldinger, men også omsorgstjenestene får på flere 


områder gode skussmål. 


Ventetiden på tilgang på tjenesten er den store bøygen for omsorgs- og helsetjenestene. På 


dette området har brukernes oppfatninger endret seg svært lite siden 2013 og 2010. 


I arbeidet med å digitalisere tjenestene ligger helse og spesielt omsorg etter. Det samme 


resultatet kommer frem i EUs benchmarking av 20 ulike tjenester mellom EU- og EØS-land. 
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Norge ligger langt etter hva gjelder digitalisering av omsorgsområdet, men gjør det bedre på 


andre områder i EUs undersøkelse. 


Plan- og bygningskontoret og Nav ligger fortsatt noe bak de andre tjenestene. Samtidig får 


begge tjenestene ganske gode tilbakemeldinger på blant annet digitale tjenester, 


tilgjengelighet, tilpasninger for funksjonshemmede og åpningstider. 


 


Folkehelseprofil for Eidsvoll kommune 
God folkehelse innebærer at alle skal ha så god helse som mulig ut fra sine forutsetninger. 


Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkningen, og det er mange faktorer som 


bidrar til å skape og opprettholde slike forskjeller. Det gjelder for eksempel frafall i 


videregående skole, miljøbelastninger, inntektsulikhet og sosial ulikhet i levevaner. Alle 


innbyggere har et selvstendig ansvar for sin egen helse og for å gjøre gode helsevalg. 


Folkehelseinstituttet publiserer hvert år en folkehelseprofil for alle norske 


kommuner(www.fhi.no). Tabellen (vedlegg 2) viser hvordan Eidsvoll ligger an sammenlignet 


med Akershus og med resten av landet på en rekke indikatorer som er relevante for 


folkehelsen. Noen av indikatorene er helsestatistikk, som f.eks. sykehusinnleggelser, antall 


hoftebrudd etc. Andre indikatorer viser status på forhold man vet påvirker folkehelsen, som 


f.eks. arbeidsledighet eller andre sosiale og økonomiske faktorer. 


Profilen har noen interessante funn som det kan være grunn til å reflektere over i 


forbindelse med overordnet analyse: 


 Valgdeltakelsen i kommunen var lavere enn i landet som helhet ved kommunestyre- 
og fylkestingsvalget i 2015. Valgdeltakelse kan si noe om samfunnsengasjementet i 
kommunen. 


 Andelen med overvekt inkludert fedme, ser ut til å være høyere enn i landet som 
helhet, vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter (17 år) 


 Andelen med videregående skole eller høyere utdanning, 30-39 år, er lavere enn i 
landet som helhet 


 Kommunen har flere elever på det laveste mestringsnivå i regning, 5 kl., enn landet 
som helhet 


 Innenfor tema helse og sykdom ser vi at Eidsvoll kommune kommer dårligere ut enn 
landet som helhet på mange indikatorer 


 


Ungdata-undersøkelsen er ikke gjennomført i kommunen i perioden 2012-2014.  
 


Mobbing 
Mobbing er et tema med høy aktualitet i vårt område. På bakgrunn av en tragisk hendelse i 


Aurskog-Høland kommune i mars 2014, der en elev tok sitt eget liv, ba kommunen 


Fylkesmannen gjennomføre tilsyn med om kommunen og skolen har tilfredsstillende rutiner, 


og om saken ble håndtert og fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Fylkesmannen fant 


lovbrudd som nå er rettet og tilsynet er avsluttet.  
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Mobbing og selvmord ble på nytt aktualisert, da en elev ved en skole i Bærum kommune tok 


sitt eget liv ved årsskiftet. Fylkesmannen har tilsvarende startet tilsyn i Bærum. 


Et godt psykososialt miljø er grunnleggende for at den enkelte eleven skal kunne utvikle seg 


positivt. Skolen er en av de mest sentrale arenaer i barn og ungdommers liv. Skolen er stedet 


for læring og utvikling, men uten en grunnleggende følelse av trygghet, tilhørighet og 


inkludering hos den enkelte elev, vil ikke læring få det riktige fokus. Oppfyllelsen av elevenes 


rett til et godt psykososialt miljø skjer på skolen. Det er skoleledelsen og de ansatte som i det 


daglige må arbeide for et godt skolemiljø. Kommunen som skoleeier er imidlertid øverste 


ansvarlige for at dette blir oppfylt. 
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Kontrollutvalgets risiko- og vesentlighetsvurdering 
Her fyller kontrollutvalget selv inn sine risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
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Vedlegg 1 - Utvalgte KOSTRA-tall for Eidsvoll kommune 


 


Eidsvoll kommune Eidsvoll Eidsvoll Eidsvoll


Kostragru


ppe 13


Kostragru


ppe 13


Kostragru


ppe 13 Akershus Akershus Akershus


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Landet 


uten Oslo


Årstall 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015


4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nøkkeltall
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 7,6 7,6 7,4 8,4 8,5 8,7 9,6 9,7 9,7 8,5 8,6 8,7


Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter., konsern 957 823 876 960 993 1014 999 1007 1067 912 955 987


Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern 104 53 107 91 92 87 94 89 101 86 86 89


Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede brutto investeringsutgifter, konsern 32,3 48 42,7 40,1 39,9 37,9 43,1 39 38 41,7 40,4 40,5


A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 0,7 3,4 5,2 2,6 1,3 2,9 4,4 2,7 3,9 2,7 1,2 2,9


Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 11,9 12,4 13,4 7,2 7,5 7,6 11,7 12,4 12,4 6,2 6,4 6,6


Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 202,3 203,4 205,7 210,7 219,2 218,2 199 206,8 205,1 208,6 217,7 216,9


Bruk av lån (netto), i % av brutto investeringsutgifter, konsern 93,3 74 76,3 63,1 62,2 57,2 65,5 54 50,6 64,6 67 60,4


Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 41966 48474 53726 53535 57061 60322 53843 56775 59670 54837 58744 61391


B. Behovsprofil - nøkkeltall
Befolkningsdata pr. 31.12


Folkemengden i alt 22689 23238 23811 .. .. .. .. .. .. .. .. ..


Andel kvinner 49,6 49,7 49,6 50,1 50 49,9 50,1 50 50 49,7 49,6 49,6


Andel menn 50,4 50,3 50,4 49,9 50 50,1 49,9 50 50 50,3 50,4 50,4


Andel 0 åringer 1,4 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1


Andel 1-5 år 6,6 6,7 6,4 6,3 6,1 6 6,6 6,5 6,4 6,1 6 5,9


Andel 6-15 år 12,7 12,8 12,9 12,5 12,5 12,5 13,5 13,5 13,5 12,4 12,4 12,3


Andel 16-18 år 3,7 3,6 3,6 4 3,9 3,9 4 4 4 4 4 3,9


Andel 19-24 år 6,6 6,6 6,5 7,8 7,8 7,7 7,2 7,1 7 7,9 7,9 7,8


Andel 25-66 år 56,7 56,4 56,4 54,6 54,5 54,4 54,8 54,7 54,7 54,2 54,2 54,1


Andel 67-79 år 8,9 9,5 9,8 9,5 9,8 10,2 9 9,4 9,6 9,7 10,1 10,5


Andel 80 år og over 3,5 3,5 3,3 4,2 4,2 4,1 3,7 3,7 3,7 4,4 4,4 4,4


Levekårsdata


Andel skilte og separerte 16-66 år 13,6 13,4 13,1 11,9 11,8 11,6 11,7 11,5 11,4 11 11 10,9


Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden 2,1 2 .. 1,8 1,7 ... 1,3 1,2 ... 1,7 1,7 ...


Andel uførepensjonister 16-66 år 10,2 10,1 .. 8,7 8,9 ... 6,3 6,3 ... 9,3 9,4 ...


Andel enslige innbyggere 80 år og over 68,3 68,3 67,6 63,9 63,3 62,9 61,3 60,8 60,9 64,8 64,4 63,9


Forventet levealder ved fødsel, kvinner 83,3 83,3 83,3 82,8 82,8 82,8 83,3 83,3 83,3 82,9 82,9 82,9


Forventet levealder ved fødsel, menn 79,4 79,4 79,4 78,4 78,4 78,4 79,4 79,4 79,4 78,4 78,4 78,4


Levendefødte per 1000 innbyggere 12,7 10,2 10,7 11 10,8 10,8 10,8 10,7 10,7 11 10,8 10,8


Døde per 1000 innbyggere 7,9 6,5 7,2 7,8 7,6 7,6 6,6 6,5 6,5 8,3 8,1 8,1


Innflytting per 1000 innbyggere 74,8 71,6 73,8 61,9 61,1 61,3 77,9 75,3 77,9 59,2 58,1 58,5


Utflytting per 1000 innbyggere 55,5 51,9 53,3 52,6 52,3 53,8 65,8 63,9 65,9 51,4 51,3 53


Samlet fruktbarhetstall 1,8 1,8 .. 1,8 1,8 0 1,8 1,8 0 1,8 1,8 0


Andel innvandrerbefolkning 12 12,8 14 14,5 15,2 15,9 17 17,9 18,8 12,6 13,2 13,9


Andel innvandrerbefolkning 0-5 år 12,1 12,9 15,2 16,4 17,6 19 17 18,4 20,2 14,4 15,5 16,8


Andel innvandrerbefolkning 1-5 år 11,8 12,5 15,1 16,1 17,2 18,7 16,5 18 19,7 14 15,2 16,5


Andel innvandrerbefolkning 0-16 år 12 12,8 14,6 14,4 15,3 16,4 14,9 15,9 17,2 12,3 13,1 14,2


Andel av befolkningen som bor i tettsteder 74,7 75 .. 88,3 88,5 ... 88,3 88,5 ... 76,7 77,1 ...


Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter 7,7 7,7 8,1 6,3 6,4 6,4 6,1 6,1 6,2 7,3 7,3 7,4


Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år .. .. 1,9 .. .. 2,1 .. .. 1,7 .. .. 2


Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-29 år 3,1 2,6 .. 2,5 2,4 0 2 1,9 0 2,3 2,2 0


Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 30-74 år 1,8 2,1 .. 1,7 1,8 .. 1,6 1,7 .. 1,6 1,6 ..


Andel av befolkningen 20 - 66 år som pendler ut av bostedskommunen 45,4 46 .. 32,1 32,4 0 52,7 53,1 0 29,3 29,7 0


C1. Konsern - Barnehager - nøkkeltall
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 16,7 17,8 17,7 15,6 16,1 15,9 17 17,6 17,2 14,4 14,9 14,7


Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,6 89 89,2 91,1 91,4 91,5 91,3 91,8 91,8 90,8 90,9 91,1


Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager, konsern 12019 11963 12188 11721 11601 11686 11787 11715 11762 11407 11270 11323


Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern 160547 169936 168495 164826 174141 179904 159705 167698 173001 163387 174920 178194


D1. Konsern - Grunnskoleopplæring - nøkkeltall
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223),  i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 25,2 25,7 25,4 24,2 23,9 24,1 25,5 25,2 25,5 24,2 24 24,1


Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år, konsern 90145 88294 86819 91177 92919 94052 86719 88616 90263 98454 100976 102240


Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 8,3 8,3 8,5 7,7 7,6 7,4 7,1 7,1 6,8 8,4 8,1 7,9


Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 10,1 10,6 16,4 17,4 17,3 17,4 15,5 15,7 15,9 17,8 17,4 17,6


Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev, konsern 97585 97874 97498 100985 104156 107237 97502 100316 103330 108024 111852 114625


E1. Konsern - Kommunehelse - nøkkeltall
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern 2100 1895 2185 1909 2018 2097 1961 2092 2172 2161 2318 2384


Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 4,6 4,3 4,9 4 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 4,3 4,5 4,6


Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, konsern 134 166 143 152 154 160 205 213 212 150 162 172


Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern 2371 2158 2375 2322 2448 2554 2296 2416 2525 2740 2923 3009


F1. Konsern - Pleie og omsorg - nøkkeltall
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 27,5 29,8 27,6 30,1 30,8 30,6 28,2 28,8 28,5 30,7 31,5 30,9


Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester, konsern 309470 345180 316219 376417 395712 393223 385203 409881 403544 370488 395459 391271


Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over. 322 305 346 320 315 313 294 291 291 339 333 329


Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester 16,7 17,9 16,4 17 17 16,5 19,2 19,4 18,9 17,9 17,8 17,4


Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 18,8 19,3 18,9 16,8 16,9 16,7 18,5 18,5 18,2 18,4 18,4 18,2


G1. Konsern - Sosialtjenesten - nøkkeltall
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 4 4,3 3,9 4,2 4,2 4,2 3,3 3,3 3,4 3,6 3,7 3,7


Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,6 2,5 2,5 : : 2,5 : : 1,9 2,5 2,5 2,5


Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker, konsern 29938 33556 28473 : : 39855 : : 46837 38294 40318 40586


H1. Konsern - Barnevern - nøkkeltall
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern 6727 7696 7880 6620 7321 7625 5563 6291 6485 7192 7965 8315


Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år 5,8 5,1 5,6 : : : : : : 4,1 4,1 4,2


Andel undersøkelser som førte til tiltak 22,3 28,3 33,6 : : : : : : 43,4 44,3 42,8


K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 3,5 3,2 3,3 3,8 3,9 3,9 3,9 4,2 3,9 3,7 3,8 3,8


M1. Konsern - Samferdsel - nøkkeltall
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater, konsern 586 614 649 685 756 786 679 712 821 831 916 929


Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern 91669 99132 108894 126361 140749 147486 156046 166350 192804 98035 108836 110955


N1. Konsern - Bolig - nøkkeltall
Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern -0,3 -0,2 -0,3 -0 -0,1 0 -0,1 -0,1 -0 -0,1 -0,1 -0,1


Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 16 15 15 20 19 19 14 14 14 21 21 21


Psykisk helsearbeid og rusarbeid - nøkkeltall
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 18-66 år, konsern 253 163 142 478 444 454 307 299 298 408 375 391


Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, konsern 9 5,5 5,4 15,5 13,8 13,9 12,6 11,9 11,5 14,3 12,5 12,7


Brutto driftsutgifter til personer med rusproblemer per innbygger 18-66 år 253 163 142 521 551 563 327 388 392 450 483 507


U1. Konsern - Klima og energi - nøkkeltall
Kommunale energikostnader, per innbygger, konsern 679 630 468 814 732 695 887 792 731 923 831 804


Andel energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern 1,2 1,1 0,8 1,2 1,1 1 1,4 1,2 1,1 1,3 1,1 1,1
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Vedlegg 2 – Folkehelseprofilen 2016 for Eidsvoll kommune  
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Folkehelseprofilen er et bidrag til 
kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt 
over helsetilstanden i befolkningen og 
faktorer som påvirker denne, jamfør lov om 
folkehelsearbeid. Statistikken er fra siste 
tilgjengelige periode per oktober 2015. 


Nye indikatorer i 2016:
• Valgdeltakelse ved valget i 2015 
• Indikatorer fra Ungdata-undersøkelsen 
• Overvekt inkl. fedme fra nettbasert sesjon
• Frafall etter foreldrenes utdanningsnivå         
  (figur på midtsidene)


Noen trekk ved kommunens folkehelse


Temaområdene er valgt med tanke på mulighetene for 
helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av 
hvilke opplysninger som er tilgjengelig på kommunenivå. Indikatorene 
tar høyde for kommunens alders- og kjønnssammensetning, men all 
statistikk må også tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.


Befolkning
• Valgdeltakelsen i kommunen var lavere enn i landet som helhet ved 


kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015. Valgdeltakelse kan si noe om 
samfunnsengasjementet i kommunen.


Levekår
• Kommunen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet når det gjelder 


andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt. Lav inntekt 
defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt.


Miljø
• Andelen personer som får vann fra vannverk som både har tilfredsstillende 


resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse ser ut til å være høyere 
enn landsnivået. Når man vurderer kommunens drikkevannsforsyning, må det 
tas hensyn til at statistikken omfatter den delen av befolkningen som får vann 
fra rapportpliktige vannverk, se indikatornummer 11, forsyningsgrad.


• Ungdata-undersøkelsen er ikke gjennomført i kommunen i perioden 2012-
2014, eller tallgrunnlaget er utilstrekkelig for å vise tall på ensomhet. 
Utilstrekkelig betyr at tallene er for små eller at det mangler opplysninger om 
klassetrinn og kjønn som er nødvendige bakgrunnsvariabler for å kunne 
sammenlikne mot landsnivået. I Kommunehelsa statistikkbank finnes tall som 
ikke er justert for disse bakgrunnsvariablene.


• Ungdata-undersøkelsen er ikke gjennomført i kommunen i perioden 2012-
2014, eller det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på andelen 
ungdomsskoleelever som er fornøyd med lokalmiljøet.


Skole
• Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er ikke entydig forskjellig fra 


landet som helhet. Kommuneverdien kan imidlertid skjule stor variasjon 
mellom skoler. Tallene er hentet fra Elevundersøkelsen.


• Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. På 
midtsidene kan du se hvordan frafallet i kommunen varierer med foreldrenes 
utdanningsnivå. Frafall er en viktig folkehelseutfordring i hele landet.


Levevaner
• Ungdata-undersøkelsen er ikke gjennomført i kommunen i perioden 2012-


2014, eller det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på andelen 
ungdomsskoleelever som er fysisk inaktive (andpusten eller svett sjeldnere enn 
én gang i uka).


• Andelen med overvekt inkludert fedme, ser ut til å være høyere enn i landet 
som helhet, vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter 
(17 år).


Helse og sykdom
• Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste 


utdanning og de som har videregående eller høyere utdanning, er ikke entydig 
forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i forventet levealder er en indikator på 
sosiale helseforskjeller i kommunen. Les mer om sosial ulikhet på midtsidene.


Eidsvoll
     FOLKEHELSEPROFIL 2016


1   Folkehelseprofil for 0237 Eidsvoll, 2016. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2015:   23238
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Alle faktorer som påvirker helsa, og som er sosialt 
ulikt fordelt i befolkningen, bidrar til å opprettholde 
sosiale ulikheter i helse. Ulikhetene varierer i tid og 
mellom ulike geografiske områder, og det forteller 
oss at det er mulig å redusere dem.


Sosiale ulikheter i helse vil si at vi ser systematiske 
helseforskjeller som følger inntekt og utdanningslengde. 
Forskjellene er uavhengige av kjønn og alder og gjelder blant 
annet forventet levealder, ulike sykdommer og levevaner som 
kosthold og røyking. De finnes i de fleste fylker og kommuner, 
men siden størrelsen på ulikhetene varierer, vet vi at det er 
mulig å redusere dem. 


Helseforskjellene danner som regel en jevn gradient gjennom 
befolkningen. En gradient kan ses på som en stige og vil si at 
litt bedre sosioøkonomisk status gir (statistisk sett) litt bedre 
helse. Ikke bare har de nest fattigste bedre helse enn de aller 
fattigste. Vi ser også at de aller rikeste i gjennomsnitt har litt 
bedre helse enn de nest rikeste. Det samme gjelder når vi ser 
på sammenhengen mellom helse og utdanning; jo lengre 
utdanning, jo bedre helse. 


Dersom vi skal utjevne helseforskjellene, må vi ha hele 
befolkningen i tankene. Et godt gjennomført tiltak kan samlet 
sett gi en betydelig folkehelsegevinst fordi det når frem til 
mange. 


Tiltak kan være ment å treffe alle og gi mest nytte til de som 
har størst behov, men dersom en ikke undersøker og sikrer 
dette i den praktiske gjennomføringen kan resultatet bli at man 
forsterker i steden for å utjevne helseforskjeller. 


Vi kan se på helsen som endepunktet i en årsakskjede hvor 
grunnleggende sosiale forhold som utdanning og økonomi 
sammen med miljøforhold, levevaner og, til slutt, 
helsetjenester påvirker helsen. 


Tiltak for å bedre helse og utjevne helseforskjeller kan settes 
inn på alle leddene i denne årsakskjeden. Nøkkelen til å 
redusere helseforskjellene ligger ikke i noen få enkelttiltak, 
men i sammensatt innsats. 


Figur 1. Innsatsområder for å redusere sosial ulikhet i helse.


                                                         
Utjevning av sosiale helseforskjeller: 
ikke bare hva vi gjør, men også 
hvordan   


Innsatsområder for utjevning
Figur 1 illustrerer eksempler på aktuelle innsatsområder for å 
redusere sosiale helseforskjeller. Første del av figuren 
omfatter innsatsområder for å redusere ulikhet i 
grunnleggende sosiale forhold. Videre kan man rette 
innsatsen mot ulikheter i levevaner, sosial støtte og andre 
fysiske og sosiale miljøfaktorer som mer direkte virker inn på 
helsen. Siste del av figuren peker på at helsetjenester kan 
demme opp for ulikheter skapt tidligere i årsakskjeden og at 
innsats på dette området også er aktuelt for å oppnå likeverdig 
helse.


Tiltak på det første leddet gir potensielt stor gevinst fordi det 
kan virke positivt på hele årsakskjeden - de retter seg mot 
«årsakene til årsakene».  


Figur 2 viser forventet levealder i tre utdanningsgrupper. 
Tallene blir vist både for kommune, fylke og landet som helhet. 
Utdanningsforskjellene i dødelighet, og dermed forventet 
levealder, kan betraktes som sluttsummen av mange små og 
store faktorer gjennom hele livsløpet. 


Virker dagens tiltak?


For å utjevne sosiale helseforskjeller trenger vi ikke 
nødvendigvis nye tiltak, men vi trenger å se på  
fordelingseffektene av det som allerede gjøres. Noen 
spørsmål som det kan være nyttig å reflektere over, er:


• Kan innsatsen eller tiltaket slå ulikt ut for ulike grupper?


• Er det økonomiske, sosiale eller fysiske barrierer som             
  gjør at ikke alle kan nyttiggjøre seg tiltaket eller tjenesten?


• Krever bruk av tiltaket eller tjenesten spesielle kunnskaper     
  eller ressurser som er ulikt fordelt i befolkningen?


Når man skal svare på disse spørsmålene er kunnskap om 
målgruppen og forhold i lokalmiljøet avgjørende. Eksemplene 
på neste side illustrerer hvordan et tiltak kan bli sosialt ulikt 
fordelt dersom det er opp til den enkelte å skaffe seg et gode.  


Noen av eksemplene er basert på forskningsfunn og 
evalueringer, mens andre er lokale tiltak som ikke har vært 
evaluert.  
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Eksempler: faktureringsrutiner, skolefrukt og 
leksehjelp


Lavinntektshusholdninger har større problemer med 
uforutsette regninger enn andre. En del kommunale avgifter 
og gebyrer faktureres ofte på årlig eller halvårlig basis og kan 
dermed komme som en stor og kanskje uforutsett utgift for en 
del husholdninger. Noen kommuner har endret 
faktureringsrutinene slik at man kan fakturere månedlig.   


Tilskudd til kontingenter, utlån av utstyr og liknende tiltak kan 
gjøre det lettere for alle barn å delta på fotballtrening, 
kulturskole eller andre aktiviteter uavhengig av familiens 
ressurser. Figur 3 viser hvor mange dette kan ha betydning for 
i din kommune. Figuren viser andelen barn (0-17 år) som bor i 
husholdninger med lav inntekt. Tallene vises også for fylket og 
landet som helhet.


En skolefruktordning som er gratis for alle, har vist seg å 
redusere sosial ulikhet både når det gjelder inntak av frukt og 
usunt snacks. Skolefrukt som må betales av foresatte, fører 
derimot til større sosiale forskjeller i fruktinntak. 


Gratis leksehjelp er en ordning som ble innført for å redusere 
sosial ulikhet i læring, men en evaluering fra 2013 viste at den 
ikke bidro til dette. Hvorfor? Måten ordningen var innført på 
varierte mellom kommuner og skoler. Evalueringen antyder at 
de flinkeste elevene var de som best greide å benytte tilbudet. 


Til sammenlikning viser forsøk med gratis kjernetid i 
barnehager at et systematisk og målrettet rekrutteringsarbeid 
var avgjørende for at også de barna som i utgangspunktet ikke 
gikk i barnehage skulle nyte godt av dette tilbudet.


Ulikheter i frafall


Figur 4 viser frafall i videregående skole fordelt etter 
foreldrenes utdanningsnivå. 


På landsnivå ser vi i figuren at det er sammenheng mellom 
foreldrenes utdanningsnivå og frafall i videregående skole. 
Tallene er også vist for fylke og kommune. I vurderingen av 
disse tallene, er det viktig å være oppmerksom på at det også 
er forskjell i frafall mellom elever på yrkesfag og elever på 
studieforberedende fag, med høyere frafall blant 
yrkesfagelevene.


Gode faglige ferdigheter i grunnskolen øker sjansen for at 
eleven klarer å gjennomføre videregående skole. Arbeidet 
med å redusere frafall i videregående skole bør derfor starte i 
grunnskolen. 


Kommunen kan også bidra ved å tilby flere lokale 
lærlingeplasser, enten direkte som arbeidsgiver, eller 
indirekte, ved for eksempel å stille betingelser til bedrifter i 
anbudskonkurranser. 
 


Figur 2. Forventet levealder ved 30 år etter utdanningsnivå (1999 - 
2013). 


Figur 3. Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav 
inntekt. 


Figur 4. Andel som har sluttet på/ ikke bestått videregående skole, 
status fem år etter påbegynt opplæring, etter foreldrenes utdanning 
(2012-2014). 


Finn en utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler


Finn flere eksempler i Helsedirektoratets veivisere for lokalt 
folkehelsearbeid
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Folkehelsebarometer for din kommune 
I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i kommunen og fylket med landstall. I figuren og i tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik 
alders- og kjønnssammensetning sammenlignet med landet. For å se på utvikling over tid, se Kommunehelsa statistikkbank, khs.fhi.no. Her finnes også statistikk uten 
alders- og kjønnsstandardisering. Forskjellen mellom kommunen og landet er testet for statistisk signifikans, se www.fhi.no/folkehelseprofiler


Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*)


B
ef


o
lk


-
n


in
g


1 Befolkningsvekst 2,4 1,6 1,1 prosent


2 Personer som bor alene, 45 år + 24,6 22,3 25,6 prosent


3 Valgdeltakelse 2015 54 61 60 prosent


Le
ve
kå
r


4 Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år 76 83 83 prosent 


5 Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år 10 8,1 11 prosent


6 Inntektsulikhet, P90/P10 2,4 2,8 2,7 -


7 Barn av enslige forsørgere 18 14 15 prosent


8 Arbeidsledige, 15-29 år (ny def.) 3 2,3 2,7 prosent


9 Uføretrygdede, 18-44 år 2,7 1,7 2,6 prosent (a,k*)


M
ilj
ø


10 God drikkevannsforsyning 96 100 92 prosent


11 Forsyningsgrad, drikkevann 79 94 89 prosent


12 Skader, behandlet i sykehus 14,4 12,2 12,8 per 1000 (a,k*)


13 Ensomhet, Ungdata - 18 18 prosent (a,k*)


14 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungdata - 72 70 prosent (a,k*)


15 Medlem i fritidsorganisasjon, Ungdata - 66 63 prosent (a,k*)


S
ko


le


16 Trives på skolen, 10. klasse 83 87 85 prosent (k*)


17 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. 23 21 25 prosent (k*)


18 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl. 32 22 26 prosent (k*)


19 Frafall i videregående skole 27 20 24 prosent (k*)


L
ev


ev
an


er


20 Fysisk inaktive, Ungdata - 12 13 prosent (a,k*)


21 Overvekt inkl. fedme, 17 år 25 17 21 prosent (k*)


22 Alkohol, har vært beruset, Ungdata - 15 14 prosent (a,k*)


23 Røyking, kvinner - - 10 prosent (a*)


H
el


se
 o


g
 s


yk
d


o
m


24 Forventet levealder, menn 77,2 79,2 78,2 år


25 Forventet levealder, kvinner 81,6 83,3 82,8 år


26 Utdanningsforskjell i forventet levealder 5,2 5,2 4,8 år


27 Psykiske sympt./lid, primærh.tj., 15-29 år 165 132 142 per 1000 (a,k*)


28 Psykiske lidelser, legemiddelbrukere 146 123 130 per 1000 (a,k*)


29 Muskel og skjelett, primærhelsetjenesten 286 250 262 per 1000 (a,k*)


30 Hjerte- og karsykdom, beh. i sykehus 17,8 16,2 17,3 per 1000 (a,k*)


31 Type 2-diabetes, legemiddelbrukere 44 32 35 per 1000 (a,k*)


32 Lungekreft, nye tilfeller 65 53 55 per 100 000 (a,k*)


33 Antibiotika, legemiddelbrukere 255 233 229 per 1000 (a,k*)


34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 95,0 95,2 94,7 prosent 


Folkehelsebarometer for Eidsvoll


Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert  
1. 2014. 2. 2014, i prosent av befolkningen. 3. Avgitte stemmer i prosent av stemmeberettigede. 4. 2014, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utd.). 5. 2013, barn 
som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median. 6. 2013, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som 
befinner seg på 10-prosentilen. 7. 2012-2014, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 8. 2014, ledige per januar mnd. (ny def.) i prosent av befolkningen. Def. 
avviker fra SSBs. 9. 2012-2014, mottakere av varig uførepensjon. 10. 2014, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli (der minst 12 prøver er analysert) og stabil 
drikkevannsleveranse. Omfatter rapportpliktige vannverk. 11. 2014, befolkning tilknyttet rapportpliktige vannverk i prosent av totalbefolkningen. 12. 2012-2014. 13. 2012-
2014, u.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 14. 2012-2014, u.skole, svært eller litt fornøyd. 15. 2012-2014, u.skole, medlem ved undersøkelsestidspunkt. 16. 
Skoleåret 2009/10-2014/15. 17/18. Skoleåret 2012/13-2014/15. 19. 2012-2014, omfatter elever bosatt i kommunen. 20. 2012-2014, u.skole, fysisk aktiv (svett og andpusten) 
mindre enn én gang i uken. 21. 2011-2014, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på selvrapportert høyde og vekt ved nettbasert sesjon 1. 22. 2012-2014, u.skole, 
drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset én gang eller mer ila. siste 12 mnd. 23. 2010-2014, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet i 
prosent av alle fødende med røykeopplysninger. 24/25. 2000-2014, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 26. 1999-2013, vurdert etter forskjellen i forventet 
levealder ved 30 år, mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 27. 2012-2014, brukere av fastlege og legevakt. 
28. 2012-2014, 0-74 år, legemidler mot psykiske lidelser, inkl. sovemidler. 29. 2012-2014, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), 
brukere av fastlege og legevakt. 30. 2012-2014. 31. 2012-2014, 30-74 år, brukere av blodglukosesenkende midler, ekskl. insuliner. 32. 2004-2013. 33. 2012-2014, 0-74 år. 
34. 2010-2014. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Utdanningsdirektoratet, Norsk pasientregister, Medisinsk fødselsregister, Primærhelsetjenestene fastlege og 
legevakt (KUHR-databasen som eies av Helsedirektoratet), Kreftregisteret, Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, 
Reseptregisteret og Ungdata-undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved HiOA. For mer informasjon, se  khs.fhi.no


En «grønn» verdi betyr at kommunen ligger bedre an enn landet som helhet, likevel kan det innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen da landsnivået ikke 
nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter. For å få en mer helhetlig oversikt over 
utviklingen i kommunen kan du lage diagrammer i Kommunehelsa statistikkbank. Les mer på www.fhi.no/folkehelseprofiler og se Kommunehelsa statistikkbank, khs.fhi.no.
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Kildeliste 
 


Kilder som er benyttet:  


 Kommunens egne styringsdokumenter, herunder økonomiplan, planstrategi, 
årsrapporter, årsberetning, regnskap, diverse strategi- og plandokumenter  


 SSBs Kostra-database  


 Samtale med rådmannen og ordfører i kontrollutvalgets møter 


 DIFIs brukerundersøkelse 


 www.fhi.no 


 Overordnet revisjonsstrategi 2015 – Romerike Revisjon IKS (?) 


 Andre  
 













































































































































































 
 


 


KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE 


 


 


Til kommunestyret i Eidsvoll kommune   23.05.2016 


 


 


Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsvoll kommunes årsregnskap for 2015 
 


I henhold til forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 § 7 skal kontrollutvalget etter 


fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas 


av kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan 


tas hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om årsregnskapet.   


 


Kontrollutvalget har i sitt møte 23. mai avgitt følgende uttalelse til Eidsvoll kommunes 


årsregnskap for 2015. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  


 Eidsvoll kommunes årsregnskap og årsberetning for 2015. 


 Revisjonsberetning for Eidsvoll kommunes regnskap for 2015. 


I tillegg har rådmannen presentert kommunes årsregnskap og årsberetning, og 


oppdragsansvarlig revisor har presentert revisjonsberetningen og arbeidet med 


regnskapsrevisjonen.  


 


Avleggelsen av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er gjort til rett tid og i 


samsvar med lover og forskrifter. 


 


Det bemerkes at revisjonsberetningen har blitt avlagt med forbehold om registrering og 


dokumentasjon. Forholdet er nærmere omtalt i nummerert brev nr. 6 til kontrollutvalget 


(vedlegg). Kontrollutvalget vil følge opp saken. 


 


Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg § 8, påsett at det ikke foreligger åpne 


revisjonsmerknader ved årsskiftet. 


 


Kontrollutvalget konstaterer at Eidsvoll kommunes driftsregnskap viser et regnskapsmessig 


mindreforbruk på 64,5 mill. kroner. Netto driftsresultat var på 74,6 mill. kroner, og dette 


utgjør 5,12 % av kommunens brutto driftsinntekter. Dette er over Fylkesmannens anbefaling 


som sier at netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3 % av driftsinntektene. Driftsresultatet 


bør over tid ligge mellom 3 og 5 %. Buffere er en nødvendighet for å kunne takle svingninger 


på både inntekts- og utgiftssiden. 


 


I henhold til kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen «redegjøres for tiltak som er 


iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk 


standard i virksomheten.» Det er redegjort for dette i beretningen. 


 


Kontrollutvalget har holdt seg løpende orientert om Romerike Revisjon IKS 


revisjonsutøvelse. Vi mener årsregnskapet 2015 er revidert på en betryggende måte. 


 


Vegard Ellingsen (sign.) 


Leder av kontrollutvalget 


 


Kopi: Formannskapet 
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Rådmannens innledning
Eidsvoll kommune ble utmeldt av Robek (register over betinget kontroll) i begynnelsen av 2015 etter 
å ha vært registrert i registret som følge av økonomisk ubalanse i handlingsplanen 2014-2017. 
Revidert handlingsplanen for 2015 – 2018 var bakgrunnen for at Fylkesmannen strøk kommunen fra 
registeret. 


Eidsvoll har levert gode regnskapsresultater de to siste årene. Netto driftsresultat er best på Øvre 
Romerike.  For 2014 var netto driftsresultat 3,4 % av driftsinntektene og i 2015 er resultatet 5,2 %. Et 
annet økonomisk parameter er økonomiscore på kommunebarometeret. Her ble Eidsvoll nr. 109 i 
2014 og nummer 69 i 2015 (foreløpige tall). Kommunebarometeret på økonomisiden består av en 
rekke faktorer både på resultat, finansområdet, gjeldsbelastning etc. Kommunen bør derfor ha alle 
økonomiske forutsetninger til å møte fremtiden. Eidsvoll har landets lavest kostnadsnivå og fremstår 
som meget kostnadseffektiv i følge barometeret. 


Rådmannen vil rette en stor takk til alle virksomheter i kommunen som har vist god budsjettdisiplin 
til tross for store innstramminger i 2015. Til sammen har virksomhetene brukt ca. 39,6 mill. mindre 
enn revidert budsjett. Kommunen har redusert sin totale bemanning med ca. 35 årsverk. 


I vedtatt handlingsplan for 2016-2019 har Eidsvoll kommune planer om investeringer på ca. 1 500 
mill. og omkring halvparten av disse investeringene tilhører skoleområdet.  En stor del av disse 
investeringene må lånefinansieres og det er lagt opp til en total låneportefølje (inklusiv 
formidlingslån og lån til selvkostområdet) på omkring 2 400 mill. ved slutten av 
handlingsplanperioden. 


Kommunen ble gjort kjent med at det var store utfordringer med renseanlegget i Bårlidalen våren
2015. Det ble derfor igangsatt granskning av prosjektet.  Granskningen har vist seg å være mer 
omfattende enn først antatt og sluttrapport ble derfor ikke ferdig før i februar 2016. Deler av 
rapporten er foreløpig offentliggjort, men hensikten er at hele rapporten skal offentliggjøres på et 
senere tidspunkt.  Hovedkonklusjonen i rapporten er at det er store utgifter som har påløpt uten 
nødvendig prosjektkontroll. 


Eidsvoll har en kraftig vekst i folketallet og hadde i 2015 en befolkningsvekst på 2,5 %.  En slik vekst 
krever store grunnlagsinvesteringer for å kunne tilby et godt tjenestenivå. Inntektsnivået i 
kommunen tilsier at kommunen må levere tjenester til en lavest mulig kostnad da kommunen er en 
minsteinntektskommune og har store investeringsbehov. 


Eidsvoll 31.3.2016


Knut Haugestad
Rådmann
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1 Folkevalgte organer og politisk ledelse
Politisk styringsstruktur
Den politiske styringsstrukturen har i 2015 vært slik:
1. Kommunestyret (35 medlemmer).
2. Formannskapet (13 medlemmer).
3. Administrasjonsutvalget (5 folkevalgte og 2 tillitsvalgte).
4. Utvalg for oppvekst og levekår (13 medlemmer). Utvalget ble avsluttet 13.10.2015.
5. Utvalg for næring, plan og miljø (13 medlemmer). Utvalget ble avsluttet 13.10.2015.
6. Hovedutvalg for næring, plan og miljø (13 medlemmer). Nytt fra 13.10.2015.
7. Hovedutvalg for helse og omsorg (13 medlemmer). Nytt fra 13.10.2015.
8. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (13 medlemmer). Nytt fra 13.10.2015.
9. Viltnemnda (5 medlemmer).
10. Eldreråd.
11. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.


Antall møter i folkevalgte organer 2015:


Styre/utvalg Antall 
møter


Kommunestyret 10


Formannskapet 10


Administrasjonsutvalget 4


Utvalg for oppvekst og levekår 7


Utvalg for næring, plan og miljø 8


Hovedutvalg for næring, plan og miljø 2


Hovedutvalg for helse og omsorg 1


Hovedutvalg for oppvekst og kultur 1


Antall saker til politisk behandling 2014 og 2015:


Styre/utvalg Antall behandlede 
saker


Effektuerte 
vedtak


Vedtak under 
oppfølging


2014 2015 2014 2015 2014 2015


Kommunestyret 90 115 83 108 7 7


Formannskapet 101 83 100 81 1 2


Administrasjonsutvalget 19 14 19 14 0 0


Utvalg for oppvekst og levekår 71 52 67 52 4 0


Hovedutvalg for helse og omsorg 5 - 5 0


Hovedutvalg for oppvekst og 
kultur


9 - 9 0


Utvalg for næring, plan og miljø 92 85 81 78 11 7


Hovedutvalg for næring, plan og 
miljø


11 - 10 1


SUM 373 374 350 357 23 17


I antallet vedtak fra formannskap og kommunestyre ligger også sakene «Eventuelt», «Informasjon fra 
rådmannen og «Interpellasjoner og spørsmål». 


I antall vedtak i Administrasjonsutvalget ligger også orienteringssaker og «Eventuelt».
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Effektuering av vedtak:


Av totalt 374 vedtak i folkevalgte organer er 357 effektuert. 17 vedtak er under oppfølging, og 
enkelte av disse er delvis effektuert. Status for hvert enkelt vedtak («effektuert» eller «under 
behandling») er vedlagt regnskaps- og årsmeldingssaken. Vedtak i saker som er videresendt fra et 
fast utvalg til behandling i et overordnet organ telles om effektuert vedtak i utvalget. 


Etter valget 2015 er det følgende partirepresentasjon i kommunestyre og formannskap for perioden 
2015-2019:


Parti Formannskapet Kommunestyret


AP 4 11


SP 2 5


SV 1 2


H 3 8


FRP 2 5


KRF 1 1


PP 0 1


MDG 0 1


V 0 1


Eierstyring/eierstyringssaker
Status eiermelding


IKS og andre samarbeid
Inkludert i budsjettet til 
virksomhet


RB 2015
Tall i 1000


Regnskap 2015
Tall i 1000


A/S


Øvre Romerike Industriservice (ØRI) Helse og bistand
1 653


1 061


Orbit arena AS, VTA-plasser Helse og bistand 548


Interkommunale selskap


Romerike Revisjon IKS Politisk ledelse 1 957 1 924


Romerike krisesenter Familiens Hus 753 628


ØRAS Kommunal drift 13 282 13 031


Øvre Romerike Brann og Redning IKS -
etablert 1.5.13


Kommunal drift – Feiing
Kommunal drift – Brann 


3 082
11 000


3 198
11 254


Romerike Kontrollutvalgssekretariat ROKUS Politisk ledelse 207 209


Øvre Romerike revisjonsdistrikt - avvikling Politisk ledelse 701 701


Samarbeid etter § 27/28


Digitale Gardermoen (DGI) inkl. eStab Sentraladministrasjon 23 150 23 624


Arbeidsgiverkontrollen (AØR) Sentraladministrasjon 915 877


Øvre Romerike innkjøpssamarbeid*


ØRU Politisk ledelse 540 828


Romerike barnevernvakt Familiens Hus 1 521 1 503


Voksenopplæring Øvre Romerike (VOØR) Skole 4 000 4 087


Overgrepsmottak Ullevål Helsehuset 250 287


Andel av felles byggetilsynskontor i ØRU 
(Dekkes innenfor selvkost)


Kommunal forvaltning 450 439


Veterinærvakt Kommunal forvaltning 717 714


Seksjon sorgstøtte AHUS Helsehuset 65


Miljørettet helsevern Sentraladministrasjon 400 307
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Annet samarbeid


Romerike Bakkesenter Kulturhuset 25 25


Svanfoss sluser Kommunal forvaltning 0 0


* Finansiert med sekretariatsbidrag.


Barn og unges deltakelse
Etter § 3-3 tredje ledd i plan og bygningsloven skal kommunestyret sørge for å etablere en særskilt 
ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Bestemmelsen presiserer at ansvaret 
også gjelder unges interesser.
I august 2015 ble denne funksjonen tillagt Skole, også med vararepresentant.  Barn og unges 
representant har deltatt på 10 utvalgsmøter i Plan, næring og miljø i 2015.I tillegg har 
representanten deltatt på tema om demokrati med Eidsvoll Videregående skole.


Skolene har avholdt møter i sine miljø- og samarbeidsutvalg gjennom året. Barnas kommunestyre ble 
avholdt i april.


Økonomi politisk ledelse


Politisk ledelse
Regnskap 


2015


Rev.bud. 


2015 Avvik i kr


Rsk i % av 


rev.bud.


Oppr. bud. 


2015


Regnskap  


2014


Driftsinntekter -105 -120 14 88,1 % -120 0


Lønn/sosiale utg 4 093 4 621 -529 88,6 % 4 500 3 481


Andre driftsutgifter 5 423 5 911 -488 91,7 % 5 210 4 115


Brutto driftsresultat 9 410 10 412 -1 002 90,4 % 9 590 7 596


Netto finans/avsetninger 0 0 0 0 -14


Regnskapsmessig 


merforbruk/mindreforbruk 9 410 10 412 -1 002 90,4 % 9 590 7 583


Politisk ledelse har et mindreforbruk på 1 mill.
Mindreutgifter lønn skyldes at det er utbetalt mindre godtgjørelser enn budsjettert.
Mindreforbruk andre driftsutgifter skyldes blant annet:


 Valgavvikling


 Reserverte tilleggsbevilgninger


Kort oppsummering etter 2015
 Budsjettseminar for kommunestyret og administrasjon/virksomhetsledere er gjennomført.


 Konkurranseutsetting av revisjonstjenester kan ikke gjennomføres før i 2018 grunnet karenstid 
etter etablering av selskapet Romerike Revisjon IKS.


 Det er etablert et ekstra hovedutvalg høsten 2015.


 Varaordfører økte fra 20 % til 50 % stilling fra høsten 2015.


 Valget ble gjennomført uten problemer og forsinkelser til tross for nytt nasjonalt valgsystem.
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2 Regnskapsanalyse


2.1 Resultatregnskapet


Brutto driftsresultat er differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Begrepet kan 
sammenlignes med driftsresultat i private foretak. For 2015 ble brutto driftsresultat 77,5 mill. Det er 
en vesentlig forbedring fra 2014 hvor resultatet ble på 38,9 mill. Revidert budsjett 2015 viser et 
forventet resultat på 25,8 mill. 


Netto driftsresultat er en av kommunesektorens viktigste nøkkeltall. Begrepet sier noe om 
kommunens handlingsrom. For 2015 ble netto driftsresultat 5,1 % av sum driftsinntekter eller 74,7 
mill., og dette er beste resultatgrad på Øvre Romerike.  Begrepet viser hvor mye kommunen kan 
disponere til avsetninger og egenfinansiering av investeringer. 


Gjennomsnittlig netto driftsresultat bør i henhold til anbefalinger fra fylkesmannen ligge 
på 3 % i gjennomsnitt over tid. 
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Driftsregnskapet 


Note


Regnskap 


2015


Just budsj 


2015


Oppr budsj 


2015


Regnskap 


2014


i 1000 kr.


DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -53 977 -52 158 -49 349 -54 018


Andre salgs- og leieinntekter -137 473 -131 282 -130 789 -133 685


Overføringer med krav til motytelser -104 678 -96 521 -52 149 -95 697


Rammetilskudd fra staten -592 462 -591 446 -601 446 -557 638


Andre statlige overføringer -44 271 -28 807 -28 307 -36 842


Andre overføringer -4 688 -2 050 -2 050 -6 192


Inntekts- og formuesskatt -518 504 -510 000 -500 000 -488 218


Eiendomsskatt 0 0 0 0


Andre direkte og indirekte skatter -361 -310 -310 -361


Sum driftsinntekter -1 456 414 -1 412 574 -1 364 402 -1 372 650


DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 652 346 667 677 621 317 628 380


Sosiale utgifter 190 944 203 706 200 555 173 958


Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 137 386 127 773 131 522 127 353


Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 279 004 276 310 267 892 274 475


Overføringer 71 828 62 937 62 979 93 544


Avskrivninger 48 547 49 070 37 092 37 092


Fordelte utgifter -1 137 -705 -705 -1 047


Sum driftsutgifter 1 378 918 1 386 768 1 320 652 1 333 754


Brutto driftsresultat -77 497 -25 806 -43 749 -38 895


EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER


Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte -12 057 -7 199 -7 199 -14 381


Gevinst finansielle instrumenter -9 379 -9 500 -7 500 -17 602


Mottatte avdrag på utlån -305 -400 -400 -443


Sum eksterne finansinntekter -21 741 -17 099 -15 099 -32 426


Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 34 546 36 631 40 606 34 328


Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0


Avdragsutgifter 38 549 45 862 44 862 34 873


Utlån 14 544 544 119


Sum eksterne finansutgifter 73 109 83 037 86 012 69 320


Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 51 368 65 938 70 913 36 895


Motpost avskrivninger -48 547 -49 070 -37 092 -37 092


Netto driftsresultat -74 676 -8 937 -9 928 -39 093


AVSETNINGER


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


Bruk av disposisjonsfond -2 661 -3 461 -1 506 -12 464


Bruk av bundne fond -11 183 -6 241 -5 741 -5 329


Sum bruk av avsetninger -25 255 -21 113 -7 247 -17 793


Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 3 502 3 502 2 378 6 011


Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 686


Avsatt til disposisjonsfond 27 840 25 455 13 813 26 206


Avsatt til bundne fond 4 139 1 093 984 12 573


Sum avsetninger 35 480 30 050 17 175 45 475


Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -64 451 0 0 -11 411
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2.2 Driftsinntekter


Sum driftsinntekter ble 1 456 mill. Det er 43,8 mill. høyere enn revidert budsjett og 83,8 mill. høyere 
enn i 2014. Veksten i inntektene er på 6,1 %. 


De største merinntektene


 Tilskudd til flyktninger ga en merinntekt på 7 mill. i forhold til revidert budsjett. 


 Skatt og rammetilskudd er omtalt som frie inntekter i alle offentlige dokumenter og Eidsvoll fikk i 
2015 en merinntekt på til sammen 9,5 mill. Revidert budsjett på skatt utgjorde 510 mill., men 
kommunen mottok 518,5 mill. I tillegg mottok kommunen 1 mill. mer i rammetilskudd enn 
budsjettert. Veksten i disse inntektene fra 2014 til 2015 utgjorde 6,2 %. 


 Brukerbetalinger er betalinger for bruk av kommunale tjenester slik som opphold i barnehager, 
SFO, sykehjem etc. Revidert budsjettet for 2015 var 52,2 mill., mens faktisk inngang ble på 54
mill. 


 Tilskudd ressurskrevende tjenester ble større enn forutsatt i budsjett. Det samme gjelder 
barnevern og andre øremerkede tilskudd. 


Årsregnskap 2015 - kommune - sammendrag  


  2015 2014 Endring i kr. Endring i %


Sum skatteinngang 2 243 441 088 2 088 823 668 154 617 420 7,40


Avsatt margin 161 161 054 149 595 629 11 565 425 7,73


Overskudd margin 5 062 356 0 5 062 356


Til fordeling 2 077 217 678 1 939 228 039 137 989 639 7,11


Fordelt til Folketrygden – arbeidsgiveravgift 227 293 123 225 677 873 1 615 250 0,72


Fordelt til Folketrygden – medlemsavgift 538 388 990 489 339 730 49 049 260 10,02


Fordelt til Fylkeskommunen 115 012 301 107 872 529 7 139 772 6,62


Fordelt til kommunen 518 463 924 488 215 868 30 248 056 6,20


Fordelt til Staten 678 038 988 628 100 254 49 938 734 7,95


Krav som er ufordelt 1 0 1


Videresending fordelt mellom kommune 20 351 21 785 -1 434


Sum fordelt 2 077 217 678 1 939 228 039 137 989 639 7,11


Av total skatteinngang på 2,2 mrd. ble Eidsvolls andel på 518 mill. Kommunen fikk en økning på 6,2 % 
i forhold til 2014. 
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2.3 Driftsutgifter


Sum driftsutgifter ble 1 379 mill. Det er 8 mill. lavere enn revidert budsjett og 45 mill. høyere enn i 
2014. Veksten i utgiftene er 3,4 %. 


De største utgiftene


 Lønn og sosiale utgifter har økt med 5,1 % fra 2014. Det er ulik økning på lønnsutgifter (økning 
3,8 %) og sosiale utgifter med 9,8 %. Dette skyldes at kommunen har ett års amortisering av 
premieavvik (sosiale utgifter). Avvik mellom regnskap og revidert budsjett 2015 skyldes at det 
står midler igjen på lønnsreserveposten, har flere vakanser i stillinger samt at det ikke har vært 
satt inn vikarer ved sykefravær.  Statens pensjonskasse har for 2015 beregnet lavere 
pensjonspremie enn budsjettprognosen. 


 Andre større poster er vikartjenester og konsulenter. Det samme gjelder 
gjesteelever/barnehagebarn som Eidsvoll har i andre kommuner. 
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Driftsregnskapet ute på virksomhetene – regnskapsskjema 1B:


Virksomhet Regnskap Just.budsj. Oppr.budsj. Regnskap 


2015 2015 2015 2014


Politisk ledelse 9 410 10 412 9 590 -1 002 7 583


Administrasjon, stab og støtte 102 466 105 030 108 283 -2 565 76 900


Sentrale forvaltningsområder 83 696


Barnehage 181 516 182 110 176 647 -593 176 036


Skole 217 532 217 820 199 311 -287 221 872


Familiens hus 60 230 65 500 61 237 -5 270 61 922


Helse og bistand 102 577 110 885 111 801 -8 309 106 667


Hjemmebaserte tjenester 68 349 67 544 63 058 805 63 645


Pleie og omsorg i institusjon 118 330 121 341 121 631 -3 011 119 050


NAV 31 773 36 663 29 384 -4 891 32 000


Kulturhuset 26 701 28 759 27 713 -2 058 18 205


Kommunal drift -106 -2 789 -4 065 2 683 -1 879


Kommunal forvaltning 7 392 9 368 8 778 -1 976 5 726


Eiendomsforvaltning 51 773 59 444 62 433 -7 671 61 018


Felles inntekter og utgifter 7 896 13 340 44 023 -5 444 -6 099


Korrigert drift/finans 2014 -19 593


Sum drift 1B 985 839 1 025 429 1 019 825 -39 590 1 006 747


Avvik rsk.-


just. budsj. 


2015


Totalt sett er det et mindreforbruk på 39,6 mill. ute på virksomhetene. Det er kun Hjemmebaserte 
tjenester og Kommunal drift som har et merforbruk i forhold til budsjett. 
Hjemmebaserte tjenester er belastet med en forventet regning i 2016 som er periodisert til 2015. 
Den faktiske belastningen i 2016 er mindre, slik at det reelle overforbruket er halvparten av det som 
vises i tabellen ovenfor.
Merforbruk på Kommunal drift gjelder i hovedsak avfallshåndteringen i kommunen og er budsjettert 
for lavt. Det vises for øvrig til avviksforklaringer på de ulike virksomhetene. 


2.4 Finans
Finansforvaltningen har gjennom finansreglementet som overordnet formål å sikre en rimelig 
avkastning, samt stabile og lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor 
definerte risikorammer.
Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål:


 Kommunen skal til enhver tid ha likviditet til å dekke løpende forpliktelser.


 Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning innenfor 
definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene.


 Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til
refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader.


 Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva skal gi en god langsiktig avkastning til akseptabel 
risiko som over tid skal bidra til å gi kommunens innbyggere et best mulig tjenestetilbud.


 I avveiningen mellom økt avkastning og redusert risiko skal redusert risiko foretrekkes. Eidsvoll 
kommune skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken grad endringer 
i finansmarkedene kan påvirke kommunens finansielle stilling. Målet er å spre risiko ved fordeling 
av finansielle aktiva og passiva på ulike typer plasseringer/lån/lånevilkår og utstedere/långivere.


Ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål
Alle midler til driftsformål og ledig likviditet har vært plassert som innskudd i bank. Kommunens 
bankavtale gir svært gunstige betingelser med 3 mnd. NIBOR + 1,35 %. Det er per i dag ingen 
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alternative plasseringer innenfor gjeldende reglement som gir høyere avkastning. Saldo innskudd 
bank per 31.12.2015 er 415 mill., en økning fra 299 mill. per 1.1.2015. 


Låneportefølje


Nøkkeltall Krav finansreglement 31.12.2014 31.12.2015


Samlet lånegjeld i 1000 kr. 1 292 889 1 458 330


Fastrenteandel > 1 år Minimum 20 % 41,00 % 45,61 %


Durasjon
1


Minimum 0,5 år, maks 5 år 1,70 år 1,96 år


Største enkeltlån Maks 25 % av samlet låneportefølje 21,27 % 17,87 %


Gjennomsnittlig rente - 2,68 % 2,40 %


Låneforfall innen 12 måneder - 42,91 % 46,71 %


Gjennomsnittlig løpetid lån - 8,16 år 7,93 år


Kommunens låneportefølje er innenfor finansreglementets krav. Gjennomsnittlig innlånsrente var 
2,40 % ved utgangen av 2015. Det ble tatt opp nye lån på 218,9 mill. til investeringer og 17,2 mill. til 
startlån i 2015. Av nøkkeltallene ser en også at 46,71 % av lånegjelden forfaller innen 12 måneder. 
Dette skyldes i hovedsak at kommunen i stor grad er finansiert med sertifikatlån og lån med 
sertifikatvilkår.  En oppnår for tiden vesentlig bedre vilkår på lån med korte løpetider og 
refinansieringsrisikoen vurderes å være lav. God spredning på låneforfall og god likviditet bidrar også 
til at refinansieringsrisikoen anses å være håndterlig. 


Figuren over viser kommunens rentebindingsforfall. For å oppnå stabile rentekostnader bør en søke 
god spredning på renteforfall. Kommunen har noe lav sikringsgrad etter 2018 og det vurderes å gjøre 
nye rentesikringer i løpet av 2016. Av kommunens fastrenteavtaler utgjør 503,3 mill. 
rentebytteavtaler.


Langsiktige finansielle aktiva
Med langsiktig likviditet menes likviditet som er atskilt fra kommunens midler beregnet for
driftsformål. Kommunens langsiktige likviditet består i hovedsak av kommunens
e-verksfond.


                                      
1 Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til forfall på lån.







Side 14 Årsmelding og årsberetning Eidsvoll kommune 2015


i 1000 kr.


Plasseringer avkastning 1.1.2015 31.12.2015 Avkastning Avkastning i %


Aksjefond 65 730 43 700 8 731 13,28 %


Obligasjoner og bankinnskudd 121 425 90 133 467 0,38 %


Totalt 187 156 133 832 9 197 4,91 %


Plasseringer andel fond/bank Ramme finansreglement 1.1.2015 31.12.2015


Aksjefond Strategi 30 % - min. 20 %, maks. 40 % 35,12 % 32,65 %


Norske rentepapirer og bankinnskudd Strategi 70 % - min. 60 %, maks. 80 % 64,88 % 67,35 %
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Avkastning langsiktig plasserte midler


Beholdning E - verksmidler Årlig avkastning % Gjennomsnittlig avkastning %


Plasseringene ga en avkastning på 9,2 mill. eller 4,9 % i 2015. Det er store variasjoner mellom 
avkastning de ulike årene, men plasseringen har i gjennomsnitt gitt en høyere avkastning enn 
bankinnskudd. Det ble i løpet av 2015 solgt aksjefond og obligasjoner for 62,5 mill. Midlene ble tilført 
kontantholdningen. Beholdningen ble i denne sammenheng rebalansert slik at en var tilbake omtrent 
på strategivekter for aksjefond og rentepapirer. Plasseringene er sammensatt i henhold til 
finansreglementets bestemmelser.


Stresstest
I henhold til finansreglementet skal det årlig gjennomføres stresstest på kommunens aktiva og 
passiva. Denne viser i hvor stor grad kommunen er eksponert for renteendringer og verdifall på 
kommunens plasseringer. Testen viser effekten av ett prosentpoeng økning i markedsrentene og 
verdifall på henholdsvis 30 % og 20 % for norske og utenlandske aksjefond. 
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Aktiva/passiva


Balanse mill.
kr. 31.12.2015


Endrings-
parameter


Durasjon
Beregnet effekt 


driftsregnskap mill. kr.


Gjeld med flytende rente 793 1 % -8


Gjeld med fast rente 665


Samlet bruttogjeld 1 458 -8


Selvkostinvesteringer gebyrfinansiert 385 1 % 4


Rentekompensasjon Husbanken 125 1 % 1


Startlån 119 1 % 1


Bankinnskudd 415 1 % 4
Samlet utlån, innskudd og 
kompensasjoner 1 045 10


Netto renteeksponering 252 1 % 3


Norske obligasjoner 87 1 % 3,14 -3


Norske aksjefond 10 -30 % -3


Utenlandske aksjefond 33 -20 % -7


Netto valutaposisjon 33 -10 % -3


Mulig tap -13


Stresstesten viser at kommunen i liten grad er eksponert for renteendringer på kort sikt. Et 
vedvarende høyere rentenivå vil gi en økning i netto rentekostnader på lengre sikt etter hvert som 
rentebindinger forfaller. Verdifall i aksjemarkeder vil derimot ha større konsekvenser på kommunens 
driftsregnskap. 


Som tabellen viser vil det med gitte forutsetninger kunne påføre kommunen et tap på 13 mill. eller 
0,9 % av brutto driftsinntekter. Kommunen er dermed relativt lite utsatt for svingninger i markedet.
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2.5 Investeringsregnskapet
Økonomisk oversikt investering


Note


Regnskap 


2015


Just budsj 


2015


Oppr budsj 


2015


Regnskap 


2014


i 1000 kr.


INVESTERINGSINNTEKTER
Salg av driftsmidler og fast eiendom -8 847 -7 046 -7 000 -5 433


Andre salgsinntekter -35 0 0 -55


Overføringer med krav til motytelse -2 511 -41 689 -36 307 -2 436


Kompensasjon for merverdiavgift -31 507 0 0 -30 614


Statlige overføringer -936 0 0 0


Andre overføringer -3 946 -6 487 -4 383 -4 385


Renteinntekterog utbytte 0 0 0 0


Sum inntekter -47 782 -55 222 -47 690 -42 923


INVESTERINGSUTGIFTER
Lønnsutgifter 628 0 0 1 456


Sosiale utgifter 210 0 0 520


Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 217 370 283 340 263 596 224 543


Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0 0 0 41


Overføringer 32 307 802 800 32 592


Renteutgifter og omkostninger 13 0 0 36


Fordelte utgifter 0 0 0 0


Sum utgifter 250 529 284 142 264 396 259 188


FINANSUTGIFTER
Avdrag på lån 17 656 7 376 6 000 4 398


Utlån 29 795 30 000 30 000 25 465


Kjøp av aksjer og andeler 2 531 2 531 376 4 694


Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0


Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 0 0


Avsetninger til bundne fond 2 193 0 0 4 761


Sum finansieringstransaksjoner 52 175 39 907 36 376 39 318


Finansieringsbehov 254 921 268 826 253 082 255 582


FINANSUTGIFTER
Bruk av lån -222 344 -250 106 -235 634 -220 065


Mottatte avdrag på utlån -19 849 -6 000 -6 000 -9 159


Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0


Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0


Overføringer fra driftsregnskapet -3 502 -3 502 -2 376 -6 011


Bruk av disposisjonsfond -218 -218 -72 0


Bruk av ubundne investeringsfond -9 000 -9 000 -9 000 -19 500


Bruk av bundne fond -9 0 0 -847


Sum finansiering -254 921 -268 826 -253 082 -255 582


Brutto investeringsutgifter ble i 2015 på 250,5 mill. mot revidert budsjett på 284,1 mill. De største 
enkeltinvesteringer er rehabilitering Langset skole, utvidelse Råholt ungdomsskole og Bårlidalen 
renseanlegg. Disse tre prosjektene utgjør til sammen 165 mill. Det er utarbeidet egen 
granskningsrapport for oppgradering av Bårlidalen renseanlegg. Det vises til eget investeringsvedlegg 
med kommentarer per prosjekt.
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2.6 Balanseregnskapet
Hovedoversikt - balanse
i 1000 kr.


Regnskap 2015 Regnskap 2014


EIENDELER


(A) Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg 1 527 839 1 343 386


Utstyr, maskiner og transportmidler 63 348 46 675


Utlån 120 394 110 941


Aksjer og andeler 36 038 33 507


Pensjonsmidler 1 217 413 1 112 897


Sum anleggsmidler 2 965 032 2 647 406


(B) Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer 113 104 100 800


Premieavvik 23 270 29 154


Aksjer og andeler 43 700 65 738


Sertifikater 0 0


Obligasjoner 86 961 120 949


Kasse, postgiro, bankinnskudd 414 659 298 721


Derivater 0 0


Sum omløpsmidler 681 695 615 362


SUM EIENDELER (A + B) 3 646 727 3 262 768


EGENKAPITAL OG GJELD


(C) EGENKAPITAL
Disposisjonsfond -180 389 -155 428


Bundne driftsfond -43 211 -50 255


Ubundne investeringsfond -19 954 -28 954


Bundne investeringsfond -28 719 -26 535


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


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


Regnskapsmessig mindreforbruk -64 451 -11 411


Regnskapsmessig merforbruk 0 0


Udisponert i investeringsregnskapet 0 0


Udekket i investeringsregnskapet 0 0


Kapitalkonto -135 038 -14 988


Sum egenkapital -466 308 -282 117


(D) GJELD


Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser -1 482 161 -1 450 724


Ihendehaverobligasjonslån -157 887 0


Sertifikatlån -597 771 -553 366


Andre lån -702 671 -725 111


Sum langsiktig gjeld -2 940 491 -2 729 201


Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån 0 0


Annen kortsiktig gjeld -239 723 -248 864


Premieavvik -205 -2 585


Sum kortsiktig gjeld -239 928 -251 450


Sum gjeld -3 180 419 -2 980 651


SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) -3 646 727 -3 262 768


(E) MEMORIAKONTI
Ubrukte lånemidler 110 497 96 783


Andre memoriakonti 7 709 6 139


Motkonto for memoriakontiene -118 206 -102 922


SUM MEMORIAKONTI 0 0
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Eiendeler består av anleggsmidler og omløpsmidler. 


Anleggsmidler består av faste eiendommer, utstyr, maskiner og transportmidler. I tillegg utgjør 
posten utlån (startlån) samt aksjer og andeler som ikke benyttes til aktiv forvaltning og 
pensjonsmidler. Anleggsmidler utgjør 2 965 mill. 


Omløpsmidler består av bankinnskudd, kortsiktige fordringer, aksjer og obligasjoner som benyttes i 
aktiv forvaltning i tillegg til premieavvik pensjon. Bankinnskudd utgjorde 415 mill. mot 299 mill. i 
2014. Ubrukte lånemidler inngår i bankinnskudd med 110,5 mill. 


Nedenfor vises utvikling av kortsiktige fordringer i kommunen som gjelder kommunale krav gjennom 
faktureringssystemet med restanser de ulike år. 


FORFALTE RESTANSER OG AVSKRIVNINGER PÅ KOMMUNALE AVGIFTER, LEIER M.M.


(hele 1000 kr) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Pr dato 31.12.07 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15


Restanse kommunale krav  31.12. 11 759 12 468 12 724 14 428 16 553 13 112 17 728 13 410 16 779


Forfalte restanser før avskrivning 7 954 8 228 9 057 13 184 12 442 9 989 9 242 9 150 12 421


Avskrivninger   * 630 486 428 829 480 254 415 452 1 239


Forfalte restanser etter avskrivninger 7 324 7 742 8 629 12 355 11 962 9 735 8 827 8 698 11 181


Salgsinntekter 127 782 129 083 132 938 146 046 151 101 170 085 175 216 187 703 191 450


Endring i % i forfalte restanser etter årets avskrivning 5,7 % 11,5 % 43,2 % -3,2 % -18,6 % -9,3 % -1,5 % 28,6 %


Avskrivning i % av salgsinntekter 0,5 0,4 0,3 0,6 0,3 0,1 0,2 0,2 0,6


* Avskrivninger skjer i faktureringssystemet året etter at avskrivningen er bokført i regnskapet.


Økning i forfalte restanser gjelder blant annet fakturert for mye utbetalt i lønn og 1,23 mill. forfalt 
faktura til prosjektplan.


Fondsmidler


Disposisjonsfond; -180 
389


Bundne driftsfond; -43 
211


Ubundne 
investeringsfond; -19 954


Bundne 
investeringsfond; -28 719


Totale fondsmidler i kommunen ligger på 272,3 mill. Fondsmidlene er sammen med kommunens 
mindreforbruk og kapitalkonto kommunens egenkapital. 
De største bundne driftsfondene (16 %) er fra selvkostfond og øremerkede midler. Bundne 
investeringsfond (10,5 %) er i stor grad innbetalte avdrag på startlånene. 
Ubundne investeringsfond (7,3 %) er i hovedsak midler til investeringer slik som momskompensasjon 
investeringer, kapital, bolig og tomtefond.
Disposisjonsfondet (66,2 %) består i hovedsak av e-verksmidler inklusive avkastning og premiefond 
pensjon. I tillegg er deler av tidligere års mindreforbruk avsatt til fondet.
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Kommunens kapitalkonto er 135 mill. i 2015. Dette er en forbedring fra 2014 og 2013 da saldoen var 
på henholdsvis 15 mill. og minus 71 mill. Kapitalkonto viser kapitalstrømmer i kommunes 
bevilgningsregnskap gjennom året. Økningen av kapitalen skjer ved aktivering av nye maskiner, 
utstyr, aksjer og lignende. Reduksjon av kapitalen skjer ved bruk av eksterne lån og ned- og 
avskrivninger anlegg. Det fins flere variabler og det henvises derfor til note 4 i regnskapet. 


Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld har økt med 211 mill. til 2,94 mrd. i 2015. Pensjonsforpliktelser inklusiv 
arbeidsgiveravgift utgjør 1,48 mrd. av dette. Tabellen under viser utviklingen i langsiktig gjeld.


Langsiktig gjeld


1000 kr 31.12.2014 31.12.2015


Lånegjeld * 1 278 477 1 458 330


Pensjonsforpliktelser 1 402 311 1 449 445


Arb.giv.avgift netto pensjonsforpliktelse 48 413 32 717


Sum langsiktig gjeld 2 729 201 2 940 491


*Det vises til note 18 i regnskapet for fordeling mellom formidlingslån/startlån og investeringslån.


Likviditet og arbeidskapital
Arbeidskapital betegnes som differanse mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet 
indikerer kommunens evne til å betale løpende forpliktelser gjennom året. Figuren under viser 
utviklingen i kommunens arbeidskapital de siste fem årene.
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Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad. Likviditetsgrad 1 
(omløpsmidler/sum kortsiktig gjeld) bør være større enn 2 og likviditetsgrad 2 (mest likvide 
midler/kortsiktig gjeld) bør være større enn 1. Ut i fra anbefalingene for likviditetsgrad har 
kommunens likviditet vært tilfredsstillende de siste årene.


Årstall 2015 2014 2013 2012


Likviditetsgrad 1 2,8 2,4 3,1 2,7
Likviditetsgrad 2 1,7 1,2 2,3 1,9
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2.7 Selvkost
Oversikten for selvkostområdene viser at renovasjon og kart og oppmåling ikke har hatt full 
selvkostdekning og må dekke underskudd i kommende år. Ellers oppnådde avløp og byggesak lav 
kostnadsdekning i 2015, men her er det brukt av tidligere avsatte selvkostfond. For avløpsområdet er 
det bygd opp selvkostfond for å kunne dekke fremtidige økte kapitalkostnader og dermed gi en noe 
jevnere prisutvikling for abonnentene. Ved utgangen av 2015 utgjorde fondet 21,7 mill.


Selvkostområder 2015                                                    


1000kr


Vann Avløp Renova-    


sjon


Septikk Feiing Kart og 


oppmåling


Byggesak


Gebyrinntekter 19 307 34 273 18 911 3 978 3 513 2 386 6 291


Øvrige driftsinntekter 1 600 -785 13 -74 7 112


Driftsinntekter 20 906 33 488 18 924 3 904 3 513 2 393 6 403
Direkte driftsutgifter 14 476 18 069 20 254 2 683 3 245 1 844 6 392


Avskrivningskostnad 3 677 13 518 40


Kalkulatorisk rente (1,94 %) 1 168 5 454 19 4


Indirekte netto driftsutgifter 796 1 085 292 157 90 346 987


Indirekte avskrivningskostnad 25 25 7 7 20 33


Indirekte kalkulatorisk rente (1,94 %) 18 18 5 5 14 24


Driftskostnader 20 161 38 167 20 558 2 871 3 336 2 268 7 436


Foreløpig resultat 745 -4 679 -1 634 1 033 177 125 -1 033
+ Subsidiering


Resultat 745 109 -4 679 372 -1 633 743 1 033 154 177 142 124 652 -1 032 766
Kostnadsdekning i % 103,7 % 87,7 % 92,1 % 136,0 % 105,3 % 105,5 % 86,1 %


Selvkostfond 1.1.2015 3 862 25 900 1 281 1 545
+ Avsetning til selvkostfond 745 984 166


- Bruk av selvkostfond -4 679 -1 290 -1 033


+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,94 %) 82 457 9 9 2 20


Selvkostfond 31.12.2015 (inkl. rente) 4 689 21 678 993 168 532


Fremførbart underskudd 1.1.2015 -49 -11 -303
+ Inndekning av fremførbart underskudd 49 11 125


- Underskudd til fremføring -343


- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (1,94 %) -5


Fremførbart underskudd 31.12.2015 (inkl. rente) -343 -183
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2.8 Nøkkeltall sammenligninger


Netto driftsresultat ligger på 5,1 % av brutto 
driftsinntekter. Fylkesmannens anbefaling er 
at kommunene bør ligge på 3 % over tid. 


Netto lånegjeld per innbygger er kr. 53 726. 
Netto lånegjeld per innbygger er lavere enn 
hos øvrige i sammenligningsgrunnlaget.


Frie inntekter er inntekter fra skatt og 
rammetilskudd. Disse midlene har ingen 
bindinger i forhold til lov og forskrifter. I 2014 
utgjorde dette kr. 45 006 per innbygger, i 2015 
kr. 46 658 per innbygger. 


Utgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 
år utgjorde kr. 3 088 i 2014. Redusert til kr.
2 754 i 2015.


Mindre endring fra 2014 (kr. 7 700 per 
innbygger) til kr. 7 880 i 2015. 


Det er en økning på kr. 290 til kr. 2 185 fra 
2014 til 2015.
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Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon per 
kommunal institusjonsplass er kr. 869 708. En 
reduksjon på kr. 82 000 fra 2014. 


Eidsvoll ligger lavt i forhold til Kostragruppe 
13, Akershus og landet, kr. 205 277 i 2015. 


Andel barn med barnehageplass har økt fra 89
% i 2014 til 89,2 % i 2015. 


3,9 % av Eidsvolls befolkning mottok 
sosialhjelp . Uendret fra 2014. Omtrent som 
landet for øvrig, men høyere enn i Akershus.


I 2014 fikk 8,3 % av elevene i grunnskole 
spesialundervisning. I 2015 er andelen 8,5 %. 


Netto driftsutgifter var kr. 116 900 i 2014 og 
økt til kr. 123 230 i 2015. 


14,9 % av innbyggerne over 80 år bodde på 
institusjon i 2015. Redusert fra 15,8 % i 2014. 


Utgifter til admininistrasjon er lavere enn
Kostragruppe 13, Akershus og landet for øvrig. 
Økt fra kr. 2 848 i 2014 til kr. 2 868 i 2015. 
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Netto driftsutgifter pleie og omsorg per 
innbygger 67 år var kr. 101 300 i 2014. I 2015 
er beløpet redusert til kr. 92 543.


Eidsvoll lå på landsgjennomsnittet i 2014 med 
67 personer. Dette har økt til 73 personer i 
2015. 


I 2014 var det 305 per 1 000 innbygger som 
mottok hjemmetjenester, tallet har økt til 346 
i 2015. 


Netto driftsutgifter grunnskole er redusert til
kr. 70 480 i 2015. 


Gjennomsnitlig gruppestørrelse 1.-10. årstrinn 
økt fra 15,6 i 2014 til 16,3 i 2015. 


Nøkkeltallet er redusert fra kr. 1 814 per 
innbygger i 2014 til kr. 1 723 i 2015. 


10,6 % av barn i alderen 6-15 år var elever ved 
kulturskolen i 2014. I 2015 synker andelen til 
10,4 %. 
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3 Befolkningsutvikling


3.1 Befolkningsutvikling 2015


3-1 Prosentvis befolkningsvekst i ØRU-kommunene, fylket og landet i 2015 (Kilde: SSB)


Folketallet i Eidsvoll 1.1.2016 var på 23 811 personer. Eidsvoll kommune hadde en befolkningsvekst i 


2015 på 2,5 % (573 personer). I likhet med flere av de andre kommunene i regionen, er dette en 


betydelig sterkere vekst enn i fylket og landet som helhet.


3-2 Endringer i befolkningens alderssammensetning i 2013 og 2014 (Kilde: SSB)


I 2015 økte aldersgruppene 6-12 år, 20-44 år, 45-66 år og 67-79 år betydelig, mens det var en 


nedgang i aldersgruppen 1-5 år og 13-15 år.







Årsmelding og årsberetning Eidsvoll kommune 2015 Side 25


3.2 Utvikling i folkehelse
Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og faktorer som påvirker denne, jf. lov om folkehelsearbeid. Statistikken er utarbeidet 
av Folkehelseinstituttet og tallene er hentet fra oktober 2015.


Nye indikatorer i 2016


 Valgdeltakelse ved valget i 2016.


 Indikatorer fra Ungdataundersøkelsen.


 Overvekt inkludert fedme fra nettbasert sesjon.


 Frafall etter foreldrenes utdanningsnivå.


Befolkning


 Valgdeltakelsen i kommunen var lavere enn i landet som helhet ved kommunestyre- og 
fylkestingsvalget i 2015. Valgdeltakelse kan si noe om samfunnsengasjementet i kommunen.


Levekår


 Kommunen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet når det gjelder andelen barn (0-17 år) 
som bor i husholdninger med lav inntekt.


 Andelen personer som får vann fra vannverk som både har tilfredsstillende resultater mht. E.coli 
og stabil drikkeleveranse ser ut til å være høyere enn landsnivået.


 Ungdataundersøkelsen er ikke gjennomført i kommunen i perioden 2012-2014 (undersøker 
forekomst av ensomhet og andel ungdomsskoleelever som er fornøyd med lokalmiljøet).


Skole


 Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet.


 Frafall i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra landsnivå (er lavere sammenliknet med 
2015).


Levevaner


 Ungdataundersøkelsen er ikke gjennomført i kommunen i perioden 2012-2014 (undersøker 
forekomst av inaktive elever i ungdomsskolen).


 Andelen med overvekt inkludert fedme, ser ut til å være høyere enn i landet som helhet, vurdert 
etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter.


Helse og sykdom


 Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste utdanning og de 
som har videregående eller høyere utdanning, er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. 


Andre viktige funn i folkehelseprofilen


 Lavere andel personer 30-39 år med videregående eller høyere utdanning.


 Antall arbeidsledige er stabilt, men økt ellers i landet.


 Høyere andel enslige forsørgere.


 Høyere andel med laveste mestringsgrad i regning for 5. trinn (bedring fra 2015).


 Lavere forventet levealder for både menn og kvinner (bedring fra 2015).


 Høyere andel skader som krever behandling i sykehus.


 Høyere forekomst av muskel- og skjelettsykdom (primærhelsetjenesten).


 Høyere andel med diabetes 2.


 Høyere andel med psykiske lidelser.
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Oppsummert
Eidsvoll har fortsatt mange utfordringer knyttet til folkehelse, men det er verdt å merke seg at frafall 
i videregående skole er lavere enn i forrige undersøkelse og arbeidsledigheten har ikke økt, slik som 
ellers i landet.


Forventet levealder ved 30 år etter utdanningsnivå (1999-2013):
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4 Tjenestene


4.1 Sentraladministrasjonen


Økonomi


Sentraladministrasjonen
Regnskap 


2015


Rev.bud. 


2015


Avvik i 


kr


Rsk i % av 


rev.bud.


Oppr. bud. 


2015


Regnskap  


2014


Driftsinntekter -9 311 -7 793 -1 518 119,5 % -6 685 -6 814


Lønn/sosiale utg 46 913 47 822 -910 98,1 % 45 340 48 383


Andre driftsutgifter 66 882 64 780 2 101 103,2 % 69 749 37 736


Brutto driftsresultat 104 484 104 810 -326 99,7 % 108 403 79 305


Netto finans/avsetninger -2 018 220 -2 238 -917,3 % -120 -2 406


Regnskapsmessig 


merforbruk/mindreforbruk 102 466 105 030 -2 565 97,6 % 108 283 76 900


Sentraladministrasjonen har et samlet mindreforbruk på 2,6 mill., som er bedre enn anslått i 
Økonomisk rapport 2.
Merinntekter drift skyldes i hovedsak momskompensasjonsinntekter.
Mindreforbruk lønn og sosiale utgifter skyldes i hovedsak at det ikke er benyttet vikarer ved 
sykefravær. 


Merutgifter andre driftsutgifter:


 Behovet for sykehjemsplasser har vært lavere enn budsjettert – mindreforbruk.


 Merforbruk konsulenter er hovedsakelig i forbindelse med Unit4.


 Momskompensasjon. 


 Tilskudds- og formidlingslån Husbanken – sees i sammenheng med merinntekter på bruk av 
avsetninger.


Resultatmål
Resultatmål Status Mål 


2015
Resultat 
31.12.15


Kommentar


Arbeidsnærvær 95 % Ikke manuelt tallgrunnlag.


Medarbeidertilfredshet 4,2 4,1 Ikke oppnådd.


Kort oppsummering etter 2015
 Kommunalsjefstillingene er avviklet og erstattet med stilling som assisterende rådmann.


 Nedbemanning på kemnerkontor, regnskapskontor og lønningskontor er gjennomført.


 Kantinene er avviklet.


 Det har i gjennomsnitt vært kjøpt tolv sykehjemsplasser i 2015, en nedgang på åtte plasser i 
forhold til opprinnelig budsjett.


 Kommunen har betalt for 34 overliggerdøgn i 2015.


 Tildelingsenheten er redusert med en stilling og hele enheten ble avviklet/personell overført til 
virksomhetene ved utgangen av 2015.


Kompetanseutvikling
Flere ansatte har startet opp/gjennomført videreutdanning i 2015; digital sikkerhetskultur (1),
kommunikasjonsrådgivning (1), grunnleggende kommuneregnskap (1), personalledelse (1).
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4.1.1 Etikk, tilsyn og internkontroll


Etikk
Kommunen har etiske retningslinjer, vedtatt i 2012. Retningslinjene gjelder både for ansatte og 
politikere.


Informasjonssikkerhet og personvern
Eidsvoll kommune har hatt stedlig personvernombud siden 2011. Personvernombudets oppgave er å 
bidra til at personsikkerheten blir overholdt i organisasjonen, være et bindeledd mellom kommunen 
og Datatilsynet, samt å avklare større saker ved spørsmål om personsikkerhet. I 2015 er følgende 
saker drøftet med Datatilsynet: 


 Utsetting av DGIs IKT driftstjenester til partnere.


 Databehandleravtaler.


 Innspill til offentlige saker og sladding av personopplysninger.


 Bruk av telefaks og fødselsnummer.


 Spørsmålstillinger knyttet til behandling av personopplysninger.


I 2015 er følgende tiltak gjennomført/startet opp:


 Sikkerhetstiltak i nasjonal sikkerhetsmåned.


 Opplæring, e-læringskurs og quiz i informasjonssikkerhet.


 Internkontroll.


 Risikovurderinger.


 Arbeid med felles prosedyrer for informasjonssikkerhet og personvern i ØRU kommunene.


 Etablering av databehandleravtaler, med størst volum i skole.


 Meldt og fulgt opp avvik.


 Videre utrulling av sikker print/follow-me-print.


 Revidert rutinebeskrivelsen for itslearning.


 Felles ØRU ROS analyse av informasjonssikkerhet for Voksenopplæringen 2014/2015.


Resultatet fra ROS analysen for 2014/2015 Voksenopplæringen:
I ROS-analysen var det definert 15 uønskede hendelser, og alle disse kom innenfor akseptabelt 
risikonivå. 


Tiltak:


 Sikre tilgang på stillerom for konfidensielle samtaler.


 Ajourhold av egne prosedyrer og jevnlig opplæring av medarbeidere i disse.


 Fokus på sikkerhetsinstruks bruker og opplæring rundt denne (herunder e-post rutiner).


Kvalitetssystem og internkontroll
I regi av lederforum ble det i 2015 gjort en gjennomgang av arbeidet som tidligere er utført i 
forbindelse med innkjøp og innføring av elektronisk kvalitetssystem. Gjennomgangen konkluderte 
med at arbeidet skal videreføres. I forbindelse med budsjett 2016, ble det også vedtatt å opprette en 
50 % to-årig prosjektstilling for å få større trykk på arbeidet.


Varsling
Det er ikke mottatt noen varslinger i 2015.
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Tilsyn/forvaltningsrevisjoner/Klagesaker behandlet av fylkesmannen
Virksomhet Tilsyn fylkesmannen Pålegg/merknader


Helse og bistand
Avd. Avlastning, Lov om 
kommunale helse- og 
omsorgstjenester kapittel 3 og 9.


Avvik 1: Kommunen sikrer ikke forsvarlige 
tjenester gjennom systematisk planlegging 
og evaluering av tjenestetilbud, ved de 
aktuelle tjenestestedene
Avvik 2: Kommunen sikrer ikke 
dokumentasjon, informasjonsflyt, opplæring 
og veiledning, ved de aktuelle 
tjenestestedene.
Avvik 3: Kommunen sikrer ikke at tvang og 
makt brukes i henhold til lovverket, ved de 
aktuelle tjenestestedene.
Rapport mottatt 2016. Omfattende 
tiltak igangsatt. Frist tilbakemelding 
20.4.2016.


Helse og bistand Tilsyn enkeltvedtak en bruker. Ingen merknad.


Barnevern


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


Tilsynet startet i 2014, er ikke lukket. Varsel 
om bøter høsten 2015. Dialog førte til 
utsettelse. Forventet lukket 1.4.2016. 


Hjemmebaserte 
tjenester og 
Tildelingsenheten


Tilsyn med samhandling om 
utskrivning av pasienter fra 
spesialist-helsetjenesten til Eidsvoll 
kommune.


Avvik 1: Kommunen sikrer ikke forsvarlig 
vurdering og mottak av pasienter som 
skrives ut fra AHUS.
Avvik 2: Kommunen sikrer ikke at 
pasientene får informasjon om hvilke 
tjenester de vil få etter utskrivning og sørger 
heller ikke for brukermedvirkning. 
Rapport mottatt 2016, frist plan for lukking 
av avvik 20.3.2016.


Sentraladministrasjon Beredskap


Eidsvoll kommunes risiko- og 
sårbarhetsanalyse er ikke i henhold til 
minimumskravene i lov og forskrift. Avviket 
er lukket.


Virksomhet Andre tilsyn Pålegg/merknader


Helse og bistand El-tilsyn i to boliger. Merknad. Lukket etter tiltak.


Helse og bistand Farmasøytisk tilsyn.
Ingen avvik. Kvalitetshåndbok for 
legemiddelhåndtering er revidert.


Hjemmebaserte 
tjenester


Farmasøytisk tilsyn. Avvik 1: Manglende regnskapsføring over A-
preparater i multidose. Manglende 
dokumentasjon på kassering av A-
preparater. Avvik er lukket.
Anmerkning 1: Beskaffenhet medisinrom.
Anmerkning 2: For strenge krav til opplæring 
for administrering av Fragmin. 
Anmerkning 3: Mangelfull dokumentasjon 
av gjennomgang av legemiddellagrene 
Anmerkninger fulgt opp. Plan oversendt 
tilsynsfarmasøyt.


Kommunal drift Mattilsynet gjennomførte tilsyn 
ved vannverket 


Pålegg om ROS-analyse, revisjon av 
hovedplan vann, plan for systematisk 
lekkasjesøk, og plan for å sikretilstrekkelig 
personale med rett kompetanse. Pålegg skal 
være gjennomført i løpet av 2016. 
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Virksomhet Forvaltningsrevisjon Pålegg merknader


Hjemmebaserte 
tjenester


Forvaltningsrevisjon med oppstart 
10.11.14, med formål å undersøke 
om kommunen har et 
tilfredsstillende 
internkontrollsystem innen 
hjemmebaserte tjenester, om 
behov dokumenteres for dem som 
mottar hjemmesykepleie og om de 
mottar de tjenestene de har krav 
på.


Kommunestyret ber rådmannen følge opp 
at:
a) Det påbegynte arbeidet med 
internkontrollsystemet og dokumentasjon 
av brukernes behov må fortsatt ha høy 
prioritet, må følges opp og evalueres og 
justeres etter behov.
b) Det bør sikres at alle brukere gis mulighet 
til medbestemmelse i forbindelse med 
daglig utførelse av tjenestene.


Virksomhet Klagesaker hos fylkesmannen Resultat


Helsestasjon To klager på saksbehandling.


I en klage ble det ikke åpnet sak hos 
Fylkesmannen. I den andre fikk kommunen 
delvis medhold, og har lukket den delen der 
det ikke ble gitt medhold.


NAV Fem klager på enkeltvedtak.
I en sak er kommunens vedtak blitt 
opprettholdt, en er gitt delvis medhold og 
tre har ikke mottatt rapport.


Barnevern Fire klager enkeltvedtak.
Klagesaker på saksbehandler, 
barneverntjenesten erkjente forholdene, og 
disse er rettet opp.


Barnehage
Enkeltvedtak spesialpedagogisk 
hjelp.


Kommunens vedtak opphevet.


Tildelingsenheten Støttekontakt Kommunens vedtak opprettholdes.


Tildelingsenheten støttekontakt Rapport ikke mottatt.


Tildelingsenheten Støttekontakt Rapport ikke mottatt.


Tildelingsenheten Vederlag Klager fikk medhold.


Tildelingsenheten Avlastning Rapport ikke mottatt.


Tildelingsenheten Rettighetsklage Rapport ikke mottatt.


Tildelingsenheten Avlastning Kommunens vedtak opprettholdes.


Tildelingsenheten Avlastning Klager fikk medhold.


Tildelingsenheten Klage på omfang av vedtak, 
praktisk bistand og opplæring


Klager fikk delvis medhold.


Tildelingsenheten Søknad / klage på utgiftsdekning 
knyttet til behandling / aktivisering


Avvist da påklaget sak ikke er en lovpålagt 
ytelse.


Kommunal drift Stengt bom ved 
Hagabakken/Langsetvegen


Kommunens vedtak om stenging i 2014 ble 
opphevet av Fylkesmannen i 2015.


Kommunal forvaltning Ti klager på enkeltvedtak. To vedtak er opphevet av Fylkesmannen i 
2015, åtte er opprettholdt.


Status klagesaker fra 2014 med svar fra Fylkesmannen i 2015
 To oversendte klager på støttekontakt, hvor klager fikk medhold i begge klagene.


 En klage på avslag på individuell plan. Klager fikk ikke medhold.


 En klage på omfang av tildelte tjenester knyttet til brukerstyrt personlig assistanse, hvor klager 
ikke fikk medhold.


 Fire klager på avslag om omsorgslønn. Eidsvoll kommune fikk medhold i tre av sakene og delvis i 
siste sak.


 En klage på avslag på søknad om avlastning (barn). Klager fikk ikke medhold.


Kommunal klagenemd
Totalt ti saker er behandlet i kommunal klagenemd og kommunen fikk medhold i alle sakene.
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Startlån og boligtilskudd til etablering/tilpasning
 103 søknader behandlet.


 65 søknader gitt avslag.


 26 utbetalte startlån, 29,8 mill. per 31.12.2015.


 8 utbetalte tilskudd til etablering, 1,5 mill. per 31.12.2015.


 11 utbetalte tilskudd til tilpasning, 1,3 mill. per 31.12.2015.


Beredskap/hendelser
Ny beredskapsplan for kommunal beredskapsplikt er utarbeidet og ble vedtatt i 2015. Det har ikke 
vært gjennomført beredskapsøvelser i 2015. Kriseteamet har hatt to oppdrag i 2015.
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4.1.2 Medarbeidere


Ansatte/årsverk
Kjønn Ansatte 2015 Årsverk 2015 Endring i års-


verk 2014-2015


Kvinner og menn 1428 1111 -5,9 %


Kvinner 1152 892 -5,8 %


Menn 276 219 -6,3 %


Det kan forekomme avvik i antall stillinger mellom handlingsplanen og årsmeldingen på grunn av faktiske stillinger i PAI som 
er innrapportert, mens budsjettet oppgir antall stillinger som er finansiert i handlingsplanen.


Det er usikkerhet til endring av årsverk fra 2014 til 2015 knyttet til rapportering fra Unit4 lønns- og 
personalsystem. Samtidig ser man effekten av nedbemanningen i 2015.


Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i oktober 2015. Vedtatt måltall for 
medarbeidertilfredshet 2015 var 4,5 tilsvarende landsgjennomsnittet i 2014. Fra og med 2015 er 
skalaen endret fra 1-6 til 1-5. Det er derfor nytt landsgjennomsnitt på 4,2 som nå er oppgitt som 
måltall 2015 i resultatmåltabellene til virksomhetene.


Måltallet for kommunen som helhet var 4,2 med en gjennomsnittlig svarprosent på 76 %. Alle 
virksomheter har utarbeidet handlingsplaner for oppfølging og videre arbeid.


Heltid/deltid
Ansatte fordelt på årsverk per ansatt *) og kjønn. Tall per 1. desember i det enkelte år.


*)Tabellen handler om årsverk per ansatt. Derfor vil for eksempel en person med to stillinger på hhv. 20 og 50 % bli 
tilordnet gruppen 50-74,9 %.


Årsverk 
per ansatt


Kjønn 2013 
Antall 


ansatte


2013 
Prosent


2014 
Antall 


ansatte


2014
Prosent


2015 
Antall 


ansatte


2015
Prosent


0-24,9 % Kvinner og 
menn


212 13,5 177 11,3 129 9,0


Kvinner 138 11,1 140 11,0 99 8,6


Menn 74 22,6 37 12,4 30 10,9


25-49 % Kvinner og 
menn


125 7,9 143 9,1 114 8,0


Kvinner 107 8,6 112 8,8 83 7,2


Menn 18 5,5 31 10,4 31 11,2


50-74,9 % Kvinner og 
menn


255 16,2 245 15,6 219 15,3


Kvinner 230 18,4 223 17,5 200 17,4


Menn 25 7,6 22 7,4 19 6,9


75-99,9 % Kvinner og 
menn


279 17,7 282 18,0 272 19,0


Kvinner 252 20,2 256 20,1 250 21,7


Menn 27 8,2 26 8,7 22 8,0


100 % Kvinner og 
menn


705 44,7 723 46,1 694 48,6


Kvinner 521 41,7 541 42,5 520 45,1


Menn 184 56,1 182 61,1 174 63,0


De laveste stillingsbrøkene er redusert, mens andelen over 75 % og heltidsansatte har økt.
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Likestilling/likelønn
Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger. 


Kjønn Måneds-
fortjeneste
2015


Grunn-
lønn
2015


Endring i 
måneds-
fortjeneste
2014-2015


Endring i 
grunnlønn 
2014-2015


Ansatte 
2015


Årsverk 
2015


Endring i 
årsverk 
2014-2015


Kvinner og 
menn


38 251 36 233 3,7 % 3,2 % 1 428 1 111 -5,9 %


Kvinner 38 141 35 944 4,0 % 3,4 % 1 152 892 -5,8 %


Menn 38 696 37 409 2,8 % 2,6 % 276 219 -6,3 %


Demografi 55+


Kilde: KLP


Kilde: KLP


Eidsvoll kommune står ovenfor en betydelig rekrutteringsutfordring i årene fremover. 


Omstilling/nedbemanning 2015 
Ressurs- og omstillingsutvalget har jobbet med nedbemanningsprosessen gjennom året. Det er 
avholdt 36 møter og behandlet 178 saker i løpet av året. Alle som ble overtallig fikk tilbud om annet 
arbeid de var kvalifisert for, med unntak av en 20 % stilling. Den deltidsansatte hadde hovedstilling i 
annen kommune. Overtalligheten ble løst gjennom vakanser og naturlig avgang. 
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Sykefravær
Kommunens lønns- og personalssystem (Unit4) fungerer ikke tilfredsstillende knyttet til rapportering 
av sykefravær. Det er utfordringer knyttet til turnus, beregning av egenmeldingsdager og 
permisjoner. Det jobbes sentralt i ØRU med ny HR-rapportering. Enkelte virksomheter har hatt 
manuelle registreringer/GAT turnussystem, men tall for kommunen som helhet er usikre. Samlet 
sykefravær hentet fra PAI-statistikken er 11,05 %, men dette antas å være noe lavt.


Publisering av statistikk for legemeldt fravær fra NAV for 2015 er utsatt grunnet overgang fra det 
tidligere AA-registeret til tall fra A-ordningen som ble startet opp 1.1.2015. SSB trenger mer tid for å 
behandle og avklare hvordan dataene kan utnyttes til å gi tall som er av stabil kvalitet framover.
Det er lite sannsynlig at NAV publiserer sykefraværstatistikk for virksomheter i 2015.


Nye uføre i 2015
KLP Antall ansatte i 2015 Gjennomsnittsalder


17 51,9 år


SPK Antall ansatte i 2015 Gjennomsnittsalder


1 41 år


Kommunen har en økonomisk forpliktelse for 214 uførepensjonister totalt i KLP.


Nye uttak av AFP i 2015
Tallene viser både helt og delvis uttak av AFP:


KLP Antall ansatte i 2015 Gjennomsnittsalder


14 63,6 år


SPK Antall ansatte i 2015 Gjennomsnittsalder


5 64,2 år


Kompetanseutvikling 
Eidsvoll kommune har hatt stort fokus på kompetanseutvikling innenfor områdene helse, sosial 
omsorg og oppvekst. Virksomhetene innenfor helse og omsorg har lagt til rette for at ansatte skal 
kunne ta grunnutdanning eller videreutdanning i 2015, en del har fullført, en del av de ansatte 
fortsetter utdanningsløpet 2016.


Helsefagarbeiderutdanning ved Nannestad videregående som er i samarbeid med KS-
kvalifiseringsprosjekt, har gitt tolv ansatte i Eidsvoll kommune muligheten for å gjennomføre 
fagprøven. En ansatt er i utdanningsløpet for grunnutdanning sykepleie. 
I tillegg er kommunen innvilget tilskudd til opplæringstiltak for helsepersonell fra Fylket.


I 2015 har ansatte gjennomført videreutdanning innen følgende områder: Rus, demens, smerte, 
velferdsteknologi, aldring og helse, rehabilitering, nettverksmøter og relasjonskompetanse, og 
helserett. 
To ansatte har startet masterprogram innen psykiatri og rehabilitering/habilitering. Dette er studier 
som avsluttes henholdsvis i 2016 og 2017.
Ved utgangen av 2015 har Eidsvoll kommune lærlinger i helsefagarbeiderfaget (9), barne- og 
ungdomsarbeiderfaget (8) og kokkefaget (1).  Kommunen har i tillegg hatt 3 lærekandidater.


Seniortiltak
Seniorpolitiske tiltak som redusert arbeidstid eller bonus ble avviklet i budsjett 2015. Det har 
gjennom året vært jobbet med Retningslinjer for seniorpolitiske tiltak. Dokumentet legges frem til 
politisk behandling første halvår 2016.


Diskriminering/tilgjengelighet
For å fremme formålet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, tilfredsstiller Eidsvoll kommune 
kravene ved nybygg, og søker løsninger på de utfordringer som oppstår på de gamle byggene.
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4.2 Barnehage


Økonomi


Barnehage
Regnskap 


2015


Rev.bud. 


2015


Avvik i 


kr


Rsk i % av 


rev.bud.


Oppr. bud. 


2015


Regnskap  


2014


Driftsinntekter -21 820 -21 148 -673 103,2 % -16 810 -20 701


Lønn/sosiale utg 64 414 67 178 -2 764 95,9 % 60 878 66 063


Andre driftsutgifter 139 059 136 079 2 980 102,2 % 132 579 130 484


Brutto driftsresultat 181 652 182 110 -457 99,7 % 176 647 175 846


Netto finans/avsetninger -136 0 -136 0 190


Regnskapsmessig 


merforbruk/mindreforbruk 181 516 182 110 -593 99,7 % 176 647 176 036


Virksomheten har et totalt mindreforbruk på 0,6 mill. Dette er bedre enn anslått i Økonomisk rapport 
2, og skyldes hovedsakelig følgende forhold:


 Ordinær drift kommunale barnehager har et samlet mindreforbruk på 1 mill. Dette skyldes i 
hovedsak reduserte utgifter til lønn som følge av redusert bemanning/redusert barnetall på 
Brensmork og Stensby.


 Det er et merforbruk på gjestebarn/ Eidsvollbarn i andre kommuner 0,5 mill. og barn fra andre 
kommuner i Eidsvoll (reduserte inntekter) 1,5 mill.


 Etter nytt regelverk i 2015 utgjør sum søskenmoderasjon/redusert foreldrebetaling i alle 
barnehager 2,8 mill. i 2015, 2 mill. over budsjettert anslag.


 Ikke-budsjetterte øremerkede tilskudd/refusjoner og inntekter momskompensasjon utgjør 2,3 
mill.


 Ordinært driftstilskudd ikke-kommunale barnehager for 2015 er om lag som budsjettert. 
Redusert barnetall oppveies av noe økning i endelig tilskuddssats. Tilbakebetalt tilskudd for 2014 
jf. etterberegning regnskapstall er 1,2 mill.


Resultatmål


Resultatmål Status
Mål 
2015


Resultat 
31.12.15


Kommentar


Arbeidsnærvær 92 %
Ikke manuelt tallgrunnlag, men 
estimert over 10 % fravær.


Medarbeidertilfredshet 4,2 4,2
Resultatet varierer fra 4 til 4,6 med 
et gjennomsnitt på 4,2.


Øke andelen assistenter med 
fagbrev i kommunale 
barnehager


35 % 39 % 36 %
Teorikurs startet høsten 2015 og 
andelen vil øke ytterligere i 2016.


Øke andelen barnehagelærere 
med godkjent utdanning - totalt 
i kommunen


66 % 70 % 80 %
Andelen er 100 % i kommunale 
barnehager og 73 % i ikke-
kommunale barnehager.


Kort oppsummering etter 2015
Organisasjon og tjenester
Kommunen tilsatte minoritetsspråklig veileder i 100 % stilling fra 1.8.2015. Stillingen finansieres i all 
hovedsak av øremerkede midler til formålet. Veilederens oppgaver og ansvar er dels direkte arbeid 
med barn i aktuelle barnehager og dels veiledning av ansatte. Veilederen har også ansvar for 
kommunens nettverk for språkveiledere.


Redusert bemanning assistentstillinger i kommunale barnehager som følge av endringer i 
barnegruppene er gjennomført.
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Nytt regelverk for foreldrebetaling i barnehager ble innført fra 1.5.2015 der foresatte som har 
skattbar inntekt under en gitt sum kan søke redusert betaling og gratis kjernetid. Kommunen har i 
2015 fattet vedtak om redusert betaling for totalt 95 barn.  40 av disse fikk i tillegg vedtak om gratis 
kjernetid. Regelverket medfører således et betydelig merarbeid for barnehageadministrasjonen.


Virksomhet barnehage har hatt fire lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget i 2015.


Barn og opptak
Døli familiebarnehage med åtte plasser la ned driften 1.8.2015.
Per 15.12.2015 var det 5 kommunale og 14 ikke-kommunale barnehager i Eidsvoll. Disse hadde 
henholdsvis 409 og 949 barn – totalt 1 358 (2014: 420 og 974 – totalt 1394).
168 av barna (12 %) hadde minoritetsspråklig bakgrunn (2014: 128).
Per 15.12.15 var det 43 (3 %) av barna i barnehagene som hadde vedtak om spesialpedagogisk hjelp 
(2014: 30).
303 barn søkte om plass ved hovedopptaket 2015 (2014: 353). Av disse hadde 238 rett på plass. 
(2014: 259). Alle med rett på plass fikk tilbud, i tillegg fikk ytterligere 40 barn tilbud (2014: 54).


Sykefravær
Kommunale barnehager har de siste årene hatt høyt sykefravær. Årsakene til fraværet er flere. Lav 
grunnbemanning og helsemessige plager som følge av fysisk tungt arbeid over tid er av disse. 
Styrergruppa i de kommunale barnehagene har derfor hatt stort fokus på ansattes ansvar for egen 
helse, øvrig personalarbeid og oppfølging av sykefravær i samarbeid med NAV arbeidslivssenter og 
bedriftshelsetjenesten. 


Kompetanseutvikling
Kommunen mottar årlig øremerkede midler til kompetanseutvikling i alle barnehagene.
I 2015 er midlene blant annet benyttet til:


 Kursrekke hvert semester med oppgaver i mellomperiodene for pedagogiske ledere der 
pedagogisk ledelse er tema. 


 Teorikurs for assistenter som vil ta fagprøve (teorikurset fortsetter våren 2016).


 To-dagers lederseminar for alle styrere.


 Kurs med tilhørende oppfølgingsdag i «Mitt valg» i samarbeid med Eidsvoll Lions.


 ½ felles planleggingsdag for alle barnehagene i kommunen.


 Drift av nettverk for barnehagenes språkveiledere.


 Nettverk for nyutdannede barnehagelærere i samarbeid med Nes og Nannestad.


Foruten felles kompetanseutviklingstiltak for alle barnehager er det avholdt eget seminar for 
kommunale styrere og pedagogiske ledere parallelt med at alle kommunale assistenter var på ulike 
kurs i regi av Østlandsk lærerstevne.  De kommunale styrerne har også egne 
kompetanseutviklingstiltak i tråd med egen barnehages årsplan.
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4.3 Skole


Økonomi


Skole
Regnskap 


2015


Rev.bud. 


2015


Avvik i 


kr


Rsk i % av 


rev.bud.


Oppr. bud. 


2015


Regnskap  


2014


Driftsinntekter -48 959 -41 069 -7 889 119,2 % -30 301 -34 754


Lønn/sosiale utg 226 217 223 447 2 770 101,2 % 202 379 223 725


Andre driftsutgifter 39 943 35 505 4 438 112,5 % 27 795 31 884


Brutto driftsresultat 217 201 217 882 -682 99,7 % 199 874 220 855


Netto finans/avsetninger 332 -62 394 -530,7 % -563 1 016


Regnskapsmessig 


merforbruk/mindreforbruk 217 532 217 820 -287 99,9 % 199 311 221 872


Virksomheten har budsjettbalanse per 31.12.2015.  
Merinntekter drift:


 Ikke-budsjetterte øremerkede tilskudd og refusjoner 6,1 mill., herunder kompetansetilskudd 
lærere, økt lærertetthet 1.-4. trinn og tilskudd fra IMDI.


 Momskompensasjonsinntekter 1,5 mill.


Merutgifter lønn/sosiale utgifter – de øremerkede midlene er benyttet til økte ressurser i skolene.
Merutgifter andre driftsutgifter:


 Gjesteelever 0,9 mill.


 Kjøp av tjenester til barn med spesielle behov/ekstraassistenter 1,6 mill.


 Momskompensasjon 1,5 mill.


Økning fra opprinnelig budsjett til revidert budsjett på 18,5 mill. skyldes lønnsoppgjør og 
pensjonskorreksjon i tillegg til økning av ramme i Økonomisk rapport 1 og 2 på 9,8 mill. 


Resultatmål
Resultatmål Status Mål 2015 Resultat 31.12.15 Kommentar


Arbeidsnærvær 92 % Ikke manuelt tallgrunnlag.


Medarbeidertilfredshet 4,2 4,2
Resultatene varierer fra 3,5 til 4,7 på 
virksomhetens avdelinger.


Andel elever i ordinær undervisning 92,3 % 92,5 % 91,5 %


2014/2015
Landssnitt
2015/2016


2015/16 Endret skala i forhold til vedtatte mål.


Nasjonale prøver lesing – 5.trinn 49 50 49


Nasjonale prøver regning – 5. trinn 48 50 48


Nasjonale prøver engelsk – 5. trinn 50 50 48


Nasjonale prøver lesing – 8. trinn 48 50 48


Nasjonale prøver regning - 8. trinn 46 50 47


Nasjonale prøver engelsk – 8. trinn 49 50 47


Nasjonale prøver lesing – 9. trinn 51 53 51


Nasjonale prøver regning – 9. trinn 49 54 50


Formålet med nasjonale prøver er å vurdere og utvikle elevens grunnleggende ferdigheter i lesing, 
regning og i deler av faget engelsk. Resultatene skal brukes som grunnlag for kvalitetsutvikling på 
individ, skole- og skoleeiernivå. Prøvene gjennomføres om høsten, kort tid etter at elevene har 
startet på 5., 8. og 9. trinn. Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivåer. Derfor har 
prøvene både lette og vanskelige oppgaver.
 Resultater fra de nasjonale prøvene gir et begrenset bilde av de ferdighetene og den 


kompetansen elevene har. Resultatene må derfor ses i sammenheng med annen relevant 
informasjon om skolen, kommunen og elevene.
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 Fra 2014 ble resultatene publisert på en ny skala med et gjennomsnitt på 50 skalapoeng og 
standardavvik på 10. Med den nye skalaen får læreren, skolen og kommunen mer presis 
informasjon om elevenes ferdigheter enn tidligere. Resultatene blir i tillegg publisert som andel 
elever på hvert mestringsnivå. Fra og med 2014 er grensene for hvert av nivåene faste for 
prøvene i engelsk og regning. Dette er mulig fordi resultatene hvert år blir satt på samme skala. 
Resultater fra nasjonale prøver i regning og engelsk kan fra i år derfor brukes som grunnlag for å 
måle utvikling over tid. Det innebærer at kommunen på sikt kan se om resultatene blir bedre. Til 
nå har skoler og skoleeiere bare kunnet sammenligne egne resultater med andres fra samme år. 
Foreløpig er det bare mulig å sammenligne resultatene fra i år med de fra i fjor. Først etter noen 
år er det mulig å se eventuelle trender.


 Resultatene for Eidsvoll kommune er relativt likt de to siste årene. Kommunen ligger litt under 
landsnitt i alle ferdigheter og på alle trinn, og størst er forskjellen på ungdomstrinnet.


Kort oppsummering etter 2015
 Finstad skole ble nedlagt 1.8.2015. Opptaksområdet for Ås skole ble endret til også å omfatte 


tidligere Finstad skoles opptaksområde. Nettoinnsparing ved nedleggelse av Finstad skole utgjør 
1,6 mill. 


 Redusert bemanning SFO ble foretatt ved at SFO-leder arbeider deler av sin stilling i skolen 
avhengig av størrelse på den enkelte SFO.


 Nye Langset skole hadde offisiell åpning i mars 2015 og nybygget på Råholt ungdomsskole ble 
tatt i bruk fra skolestart 2015.


Tjenester
Virksomhet skole har ansvar for grunnskoleopplæring og voksenopplæring fra 2015. Antall elever i 
skolen ved årsskiftet 2015/16 er 3 012, en økning på 167 fra årsskiftet 2014/15.


Skole
Antall 
elever


Elever 
per 


årsverk
skole


Årsverk 
SFO


Spesial-
undervisning


%


Bønsmoen skole 258 8,6 2,3 8,43


Dal skole 409 11,6 5,37 9,93


Eidsvoll verk skole 239 10,6 3,04 6,72


Feiring skole 120 8,7 1,71 0,84


Langset skole 154 10,8 2,15 6,04


Råholt skole 341 10,2 4,4 4,87


Råholt ungdomsskole 499 9,3 12,54


Vilberg skole 358 10,6 4,5 7,95


Vilberg ungdomsskole 336 7,6 11,13


Ås skole 298 10,2 4,4 8,72


Eidsvoll har i tillegg en privatskole, Steinerskolen.


Gjestebarn 2014 2015


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


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


Kompetanseutvikling
Virksomhet skole har 22 lærere som tar videreutdanning i fag skoleåret 2015/16 og 4 som fullfører 
praktisk pedagogisk utdanning. Alle tre ungdomsskoler deltar i Ungdomstrinn i Utvikling (UiU) hvor 
ansatte får økt kompetanse i klasseledelse og regning.
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4.4 Familiens hus


Økonomi


Familiens hus
Regnskap 


2015


Rev.bud. 


2015


Avvik i 


kr


Rsk i % av 


rev.bud.


Oppr. bud. 


2015


Regnskap  


2014


Driftsinntekter -15 965 -12 796 -3 169 124,8 % -11 756 -13 127


Lønn/sosiale utg 53 446 56 283 -2 838 95,0 % 54 022 54 018


Andre driftsutgifter 23 283 22 209 1 074 104,8 % 19 168 21 100


Brutto driftsresultat 60 764 65 697 -4 933 92,5 % 61 434 61 990


Netto finans/avsetninger -534 -197 -338 271,9 % -197 -68


Regnskapsmessig 


merforbruk/mindreforbruk 60 230 65 500 -5 270 92,0 % 61 237 61 922


Virksomheten har et mindreforbruk på 5,3 mill. som er bedre enn varslet gjennom året. Dette skyldes 
hovedsak forbedrede rutiner og systemkontroll av barneverntjenesten.


Merinntekter skyldes:


 Nye rutiner med tidsfrister i forbindelse med krav av refusjoner gjorde at etterslep er 
innarbeidet.


 Det er søkt refusjon i alle aktuelle saker. 


 Barneverntjenesten overtok omsorgen for flere barn, noe som utløste økte refusjonskrav.


Mindreforbruk på lønn er vakante stillinger som ikke er besatt, samt at virksomheten har 
rekrutteringsproblemer ved sykefravær.  


Merforbruk driftsutgifter skyldes mange nye plasseringer, samt innleie av konsulenter ved 
sykefravær.


Resultatmål
Resultatmål Status


2014
Mål 2015 Resultat 


31.12.15
Kommentar


Arbeidsnærvær 92 % 92 %
Ikke manuelt tallgrunnlag, men estimert i 
perioder opptil 25 % fravær.


Medarbeidertilfredshet 4,2 4,3
Resultatet varierer fra 4,1 til 4,7 ved 
virksomhetens avdelinger.


Fristbrudd i barnevernet 2,6 % 20 % 31 % Avviket skal være lukket innen 1.4.2016.


Andel barn med spesialundervisning 7,7 % 7,5 % 8,5 % Resultatet har vært variabelt gjennom året.


Kort oppsummering etter 2015
 Stor utskiftning av personal i alle avdelinger, samt ny barnevernleder og virksomhetsleder ansatt 


fra høsten 2015.


 Kommunen fikk videreført tilsagn fra fylkesmannen om øremerket tilskudd til 7,5 stillinger på 
barnevern, for å komme opp på et minimum av antall stillinger som barneverntjenesten bør ha i 
forhold til måltall. 


 Styrking av helsestasjonstjenesten jf. nasjonale føringer, der overførte midler til kommunen var 
1,7 mill. Tjenesten ble styrket med ett årsverk (0,7 mill.).


 Forebyggende avdeling ble slått sammen med helsestasjonsavdelingen fra 1.1.2015. 


 Fritidsklubben ble overført til virksomhet Kultur fra 1.7.2015.


 Barneverntjenesten har deltatt i KS effektiviseringsnettverk og det er utarbeidet en fullstendig 
tjenesteanalyse med fokus på ressursbruk og tjenestekvalitet. Tjenesteanalysen viser gode 
resultater og lave utgifter til drift av barneverntjenesten. 
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Tjenester


 PP-tjenesten har startet en veiledningsprosess i forhold til klasseledelse/klassemiljø på skolene. 
Dreining fra enkeltsaker til systemsaker. 


 Helsestasjonen har fått ansvaret for helsetilbudet til enslig mindreårige asylsøkere i de akutte 
mottakene som er opprettet av BUF-etat høsten 2015. 


 Helsestasjonen har utfordringer knyttet til å kunne tilby et fullverdig skolehelsetjenestetilbud, og 
var i 2015 en halv dag per uke på de små skolene, og en dag per uke på de store skolene. 


 Barnevern har hatt en stor gjennomgang av alle rutiner knyttet til alle deler av driften for å lukke 
avvik og optimalisere driften. Avdelingen har igjen hatt store fristbrudd, og fokus andre halvår 
har vært å snu trenden. 


 Virksomheten har ikke kunnet tilby hasjavvenningskurs i 2015.


Status 
2014 2015


1.1-31.12 1.1-31.12


Barnevern
Antall meldinger 309 358


Antall barn under omsorg 48 55


PP-tjenesten
Antall nye tilmeldte saker 174 179


Antall aktive saker 550 607


Helsestasjonen Antall barn/ungdom 0-15 år 4 827 4 967


Sykefravær
Fraværet er høyt i virksomheten, spesielt på barnevern, herunder både korttids- og langtidsfravær. 
Virksomhetsleder og avdelingsledere har på slutten av 2015 utarbeidet en intern prosedyre som 
medfører en tettere oppfølging av sykemeldte enn kravet i IA-avtalen.  


Kompetanseutvikling


 Barnevernleder har startet på den nye statlig initierte og finansierte barnevernleder-
utdanningen. 


 PP-tjenesten startet i samarbeid med Stat.ped i 2014 et kompetanseutviklingsprosjekt over to år 
i forhold til barnehager og skoler vedrørende autisme. Dette er sluttført. 
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4.5 Helse og bistand


Økonomi


Helse og bistand
Regnskap 


2015


Rev.bud. 


2015


Avvik i 


kr


Rsk i % av 


rev.bud.


Oppr. bud. 


2015


Regnskap  


2014


Driftsinntekter -28 257 -22 245 -6 012 127,0 % -14 244 -26 072


Lønn/sosiale utg 113 735 116 106 -2 371 98,0 % 107 090 112 404


Andre driftsutgifter 16 166 17 025 -859 95,0 % 18 955 19 022


Brutto driftsresultat 101 644 110 885 -9 242 91,7 % 111 801 105 355


Netto finans/avsetninger 933 0 933 0 1 312


Regnskapsmessig 


merforbruk/mindreforbruk 102 577 110 885 -8 309 92,5 % 111 801 106 667


Virksomheten har et mindreforbruk på 8,3 mill. som varslet i Økonomisk rapport 2.
Merinntekter:


 Ikke-budsjetterte øremerkede statlige tilskudd. Overskudd er avsatt på bundet fond.


 Tilskudd ressurskrevende tjenester herunder merinntekter i forhold til anslag for 2014.


Mindreutgifter:


 Kritisk vurdering av behov for vikar og stor mangel på vikarer i perioder med høyt fravær.


 Vakante stillinger i Ambulerende miljøarbeid som følge av opptrapping/økte ressurser i tjenesten
til ny bolig. Deler av tilsetting er utsatt til 2016.


 Vakante stillinger i Avlastning som følge av store rekrutteringsproblemer i forhold til 
vernepleiere.


 Redusert kjøp av institusjonsplasser psykisk helse som følge av utsatt beslutning om utskrivelse 
av krevende brukere fra spesialisthelsetjenesten. Redusert behov for kjøp av private 
rusinstitusjonsplasser som følge av iverksatte kommunale tilbud etter individuelle vurderinger. 


Resultatmål
Resultatmål Mål 2015 Resultat 


31.12.15
Kommentar


Arbeidsnærvær 92 % 90 %


Resultat som i fjor. Fraværet er høyt i to avdelinger, kartlegging 
viser at fraværet skyldes langtidssykdom/kroniske alvorlige 
lidelser som ikke knyttes til arbeidssituasjon. Fravær betydelig 
lavere andre halvår.


Medarbeidertilfredshet 4,2 4,2
Resultatet varierer fra 3,8 til 4,5 ved virksomhetens 16 målte 
personalgrupper. Målsettingen på 4,2 er oppnådd i 11 
målinger.


Prosjekter
Prosjektbeskrivelse Mål/hensikt Resultat 31.12.15


Kommunalt rusarbeid
Sikre tidlig intervensjon 
og oppfølging i bolig for 
rusavhengige.


Nye tiltak er iverksatt, blant annet ungdomsteam i samarbeid 
med NAV. Prosjektet videreføres i 2016.


Kvalifiseringsprosjektet
(Helse og bistand 
deltar fra Eidsvoll)


Økt kompetanse 
gjennom høyere andel 
helsefagarbeidere. 


Samarbeid mellom Eidsvoll, Gjerdrum, Ullensaker, Hurdal, KS 
og Nannestad videregående. Tilbud om helsefagutdanning til 7 
ufaglærte ansatte. Prosjektet videreføres i 2016. 


Bruprosjekt Andelva
Sikker og trygg bru over 
Andelva i populær tursti.


Flere lag og foreninger, frivillige personer, lokalt næringsliv 
samt flere kommunale virksomheter har vært involvert. Brua 
sto ferdig i august.
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Kort oppsummering etter 2015
Det er gitt tilbud om varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA-plass) til fire nye brukere (mål 5,5 plasser), og 
det er sendt innspill til statlige myndigheter om økende behov. Muligheten ble begrenset grunnet 
manglende statlig prioritering av statlig andel. Arbeidet med ytterligere økning av arbeid- og 
aktivitetstilbud videreføres i 2016.


Vernepleier ble tilsatt i 100 % stilling sent på året. Vernepleier prioriterer familieveiledning til familier 
med særlig krevende barn/unge.


Det har ikke vært tilrådelig å tilby flere avlastningsplasser etter etablering av Helge Neumansvei 7 
(HNV7) på grunn av brukersammensetning og spesielt krevende brukere i avdelingen. Ved HNV7 
benyttes to leiligheter til avlastning og to til botilbud. I avdeling Avlastning på Fagerhøy er en fløy 
omdisponert til botilbud, grunnet krav fra tilsyn om tiltak som følge av kapittel 9 (bruk av tvang og 
makt ovenfor personer med psykisk utviklingshemming). Dette har også ført til at det ikke har vært 
mulig å benytte lokalene som alternativer til privatavlastning. 


Alle tiltak knyttet til nedbemanning ble gjennomført i henhold til målsetting første halvår. Berørte 
ansatte fikk tilbud om annet passende arbeid. Nedbemanning ved BOA er svært krevende. 
Avdelingen opplever en større økning i behov enn forventet grunnet ventelister på VTA-plasser.


Flytting av avlastning fra helligdager til hverdager er kun delvis gjennomført. Som hovedregel tilbys 
avlastning på hverdager og helg. Det gjøres individuelle vurderinger og familier med særlig tyngende 
omsorgsoppgaver har fortsatt tilbud om avlastning på helligdager.  


Oppstart av bygging av bolig for funksjonshemmede og bolig for rusavhengige og psykisk syke er ikke 
igangsatt i henhold til vedtatt investeringsplan. Dette fører til store utfordringer knyttet til 
brukersammensetning og tjenestetilbud i boligene.


Tjenestetilbud i endring
Type tjeneste 2013 2014 2015


Antall individuelle tilbud om fysio- og ergoterapi 1 016 1 055 1 360


Antall tekniske hjelpemidler utlevert/innlevert 5 179 6 140 6 228


Antall individuelle vedtak om behandlingstilbud 
psykisk helse/rusoppfølging


562
(herav 65 avslag)


444
(herav 56 avslag)


424
(herav 73 avslag)


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


158
(herav 11 avslag)


156
(herav 7 avslag)


140
(herav 4 avslag)


Det er et betydelig økt behov for fysio- og ergoterapi og hjelpemiddeltjenester som følge av 
Samhandlingsreformen. Ressursinnsatsen er ikke økt tilsvarende. Det er en liten nedgang i antall 
pasienter innenfor behandlingstilbud og praktisk bistand til rusavhengige og psykisk syke, men 
omfanget pr. pasient er økt, da tjenestene prioriteres til moderat og alvorlig psykisk syke.
Tjenestene prioriterer moderat til alvorlig psykisk syke. Personer med lettere psykiske lidelser blir 
veiledet til ulike lavterskeltilbud som Solsiden og Gladbak. Isolert sett er antall brukere av tjenestene 
redusert, men de individuelle behovene er mer omfattende slik at det samlede presset på tjenestene 
har økt. 
I samarbeid med Hjemmebaserte tjenester ble innsatsteam startet opp i august 2015. Prioriteringen 
har ført til økning i ventetid for ordinære ergoterapi tilbud. 


Frisklivssentral (nytt navn Friskliv- og mestringssenteret) har i tråd med samhandlingsreformens 
føringer endret satsingsområde mot mestringstilbud. Første mestringskurs for lungesyke startet 
høsten 2015. Elleve deltakere fullførte kurset. Resultatene er svært bra, og deltakerne gir uttrykk for 
økt mestringsevne i hverdagen. 
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Brukerundersøkelser ble gjennomført i alle avdelinger. Undersøkelsene har ulik oppbygging i forhold 
til fagområde/målgruppe:


Målgruppe Gjennomsnittsresultat landet/Mål Gjennomsnittsresultat Eidsvoll


Rusavhengige/psykisk syke 3,5 3,6


Fysio/ergoterapi 5,1 5,3


Utviklingshemmede (besvart av 


pårørende/brukerrepresentant)
4,5 4,8


Måleskalaer:
Utviklingshemmede og fysio/ergo:
1 = svært liten grad, 6= svært stor grad, 0 = vet ikke
Rus/psyk:
1 = helt uenig, 4 = helt enig, 0 = Ikke aktuell


Kompetanseutvikling
En ergoterapeut har fullført videreutdanning i velferdsteknologi. To ansatte har fullført 
helsefagarbeider utdanning. 13 ansatte har fullført kurs i konkrete behandlingsmetoder (Illness 
management recovery, Kursleder i depresjonsmestring, hasjavvenning, veiledning og Motiverende 
intervju). Det er gjennomført legemiddelkurs i henhold til målsetting. Kapittel 9 kurs (tvang) er ikke 
gjennomført i henhold til målsetting grunnet rekrutteringsproblematikk innenfor vernepleie.
Flere avdelinger har ved ledighet styrket kompetansen ved å endre vakante stillinger til høyere 
utdanningsnivå.
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4.6 Hjemmebaserte tjenester


Økonomi


Hjemmebaserte tjenester Regnskap 


2015


Rev.bud. 


2015


Avvik i 


kr


Rsk i % av 


rev.bud.


Oppr. bud. 


2015


Regnskap  


2014


Driftsinntekter -7 980 -7 189 -791 111,0 % -4 171 -6 859


Lønn/sosiale utg 68 140 68 617 -477 99,3 % 61 113 63 757


Andre driftsutgifter 8 271 6 116 2 154 135,2 % 6 116 6 926


Brutto driftsresultat 68 431 67 544 886 101,3 % 63 058 63 824


Netto finans/avsetninger -82 0 -82 0 -180


Regnskapsmessig 


merforbruk/mindreforbruk 68 349 67 544 805 101,2 % 63 058 63 645


Virksomheten har et merforbruk på 0,8 mill., noe høyere enn anslått i Økonomisk rapport 2 og 
skyldes i hovedsak:


 Kjøp av vikartjenester fra privat leverandør. Dette var nødvendig på grunn av vedvarende høyt 
sykefravær og vanskelig bemanningssituasjon.  Antall tjenestebrukere har økt og det har 
periodevis vært økt bemanning for å kunne ivareta enkeltbrukere med omfattende 
tjenestebehov. 


 Kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere (faste oppdrag). 


 Sluttoppgjør leasingbiler - skadetakst ved opphør av avtale.


Resultatmål
Resultatmål Status Mål 


2015
Resultat 
31.12.15


Kommentar


Arbeidsnærvær 82,6 % 88 % 83,5 %
Langtidsfravær > 16 dager utgjør 
10,9 %. Tall fra GAT.


Medarbeidertilfredshet 4,2 4,2
Lav svarprosent, distrikt 1: 33 %, 
distrikt 2: 53 %.


Kort oppsummering etter 2015
 Tilført 2,2 nye årsverk sykepleiere i turnus (totalt tre nye stillinger) for styrking av sykepleiefaglig 


kompetanse. Andelen sykepleiere i hjemmesykepleien har økt fra 28,4 % i 2014 til 34 % i 2015. 
Ved utgangen av 2015 er det fortsatt ubesatte stillinger (faste og vikariater), både sykepleiere og 
helsefagarbeidere. Vikarbyrå brukes i forhold til bemanning i kritiske perioder.


 Etablert stilling som koordinator til ny sone i distrikt 1 (ansvar for pasientflyt, arbeidslister/vedtak 
og bemanning), stilling som hjemmehjelpskoordinator er avviklet.


 Etablert tverrfaglig innsatsteam med tre sykepleiere (2,4 årsverk), fysioterapeut og ergoterapeut.
Nytt tiltak i samsvar med målsetting om reduksjon i kjøp av sykehjemsplasser. Teamet har totalt 
hatt 17 brukere i 2015 (oppstart september) og av disse har 16 klart seg hjemme med eller uten 
tjenester ved avslutning. For 13 av brukerne har det vært en forbedring av IPLOS-score etter 
oppfølging fra teamet. Brukerne kommer fra sykehus (10), Vilberg kompetansesenter (3), KØH
(1), annen institusjon (2) og Hjemmebaserte tjenester (1). Aktuell problematikk for brukerne er 
utrygghet, risiko for feilmedisinering, lav ernæringsstatus og fallforebygging. 


Tjenester
I 2015 har det vært en økning i antall brukere av tjenestene i forhold til 2014. Totalt 646 brukere har 
eller har hatt tjenesten hjemmesykepleie i løpet av 2015, en økning på 11 % fra 2014 (tall fra Cosdoc 
fagsystem). For tjenesten praktisk bistand er det 276 brukere, omtrent uendret fra 2014. Den største 
prosentvise økningen i antall brukere av hjemmesykepleie, er i aldersgruppen 67-79 år med 23,7 % 
økning. Den største andelen (52 %) av brukerne er i aldersgruppen over 80 år. 
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Kreftkoordinator har vært i drift i to år. Stillingen er delvis finansiert av øremerkede midler. 
Erfaringen er at behovet for oppfølging og koordinering er stort for både pasientene og deres 
familier. Kreftforeningen finansierer 75 % av lønnsutgiftene i 2016, og 60 % av kostnadene i 2017. I 
2015 ble det fulgt opp ca. 60 pasienter. Halvparten av disse var ny-henviste.  Henvendelser kommer 
fra pasientene selv, via Hjemmebaserte tjenester, eller via henvisninger fra sykehusavdelinger og 
palliativt team ved AHUS.
Største diagnosegrupper: Lungekreft (utgjør over dobbelt så mange som neste gruppe), brystkreft, 
prostatakreft og tarmkreft. Mange har andre diagnoser/tilstander i tillegg til kreftsykdom.


Sykefravær
Sykefraværet er redusert noe, fra 17,4 % i 2014 til 16,5 % i 2015, men er fortsatt svært høyt og 
skaper bemanningsmessige og faglige utfordringer. Langtidsfraværet på 10,9 % er både 
arbeidsrelatert (belastningslidelser og muskel/skjelettplager) og knyttet til utenforliggende forhold. 
Virksomheten har stort fokus på tiltak for å redusere sykefraværet, både oppfølging av den enkelte, 
og generelle tiltak i hele personalgruppen. Fraværet varierer gjennom året, og er høyest i 
januar/februar og utover høsten. Det er stor variasjon i korttidsfraværet, fra 2,5 % til 9,4 %. 


Kompetanseutvikling
Det er gitt tilbud om internopplæring/fagdager innen legemiddellære, psykiatri, diabetes og 
sårbehandling, samt eksterne kurs. I tillegg er Ambulerende team fra AHUS brukt til opplæring i 
spesielle sykepleiefaglige prosedyrer.
Ansatte har i 2015 deltatt i fagskoleutdanning i rehabilitering (1), videreutdanning i demens og 
alderspsykiatri (1) og videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse (2).
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4.7 Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg


Økonomi
Vilberg 


kompetansesenter for 


pleie og omsorg
Regnskap 


2015


Rev.bud. 


2015


Avvik i 


kr


Rsk i % av 


rev.bud.


Oppr. bud. 


2015


Regnskap  


2014


Driftsinntekter -31 857 -27 756 -4 100 114,8 % -19 730 -32 743


Lønn/sosiale utg 135 158 137 206 -2 048 98,5 % 129 563 135 889


Andre driftsutgifter 14 969 11 890 3 079 125,9 % 11 798 15 869


Brutto driftsresultat 118 271 121 341 -3 070 97,5 % 121 631 119 014


Netto finans/avsetninger 59 0 59 0 36


Regnskapsmessig 


merforbruk/mindreforbruk 118 330 121 341 -3 011 97,5 % 121 631 119 050


Virksomheten har et mindreforbruk på 3 mill. i 2015. I Økonomisk rapport 2 ble det beskrevet
usikkerhet rundt opparbeidet merforbruk/budsjettbalanse og antall pasienter. Iverksatte tiltak 
medførte mindreforbruk til tross for høyere pasientbelegg enn forutsatt i budsjettet. 


Merinntekter drift:


 Virksomheten har hatt flere pasienter på langtidsplass med vederlagsberegning og et høyere 
belegg enn forutsatt i budsjettet, også etter budsjettjustert inntekt på 4 mill. i Økonomisk 
rapport 1. 


 Ikke-budsjetterte øremerkede tilskudd fra staten.


 Momskompensasjonsinntekter.


Mindreutgifter lønn/sosiale utgifter skyldes i hovedsak mangel på vikarer og rekrutteringsproblemer i 
forhold til sykepleiere, og må sees i sammenheng med merforbruk på andre driftsutgifter – kjøp av 
vikartjenester.


Merforbruk andre driftsutgifter:


 Kjøp av vikartjenester.


 Innkjøp av matvarer på grunn av ekstraordinær prisvekst.


 Avsetninger erstatningsansvar/mulig erstatningsansvar Legevakt.


 Momskompensasjon.


Resultatmål
Resultatmål Status Mål


2015
Resultat 
31.12.15


Kommentar


Arbeidsnærvær 83 % 88 % 90,61 % Tall fra GAT. Oppnådd mål. 


Medarbeidertilfredshet 4,2 4,1


Resultatet varierer fra 3,3 til 4,4 ved 
virksomhetens åtte målte 
personalgrupper. Målsettingen på 
4,2 er oppnådd i 4 målinger. 
Svarprosent 84 %.


Kort oppsummering etter 2015
 Virksomheten har i tråd med politisk vedtak i 2015 gjennomgått lederstruktur og nedbemannet 


med en leder, som følge av en omorganisering. Sykehjemmet har nå tre avdelinger: 
- Langtidsavdelingen
- Korttidsavdelingen/legevakt/KØH (Kommunal øyeblikkelig hjelp)
- Demensavdelingen


 Korttidsavdelingen/Legevakt har etablert tre nye plasser for KØH fra 1.11.2015. 
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Tjenester
Vilberg Helsetun har i 2015 driftet 130 sykehjemsplasser frem til åpningen av KØH 1.11.2015. Da ble 
sykehjemskapasiteten redusert til 128 plasser. Virksomheten har også i 2015 hatt varierende 
overbelegg (820 døgn). Bakgrunnen for dette er behov for korttidsplasser, samt at det har vært 
nødvendig å ta hjem pasienter fra sykehus.  


Virksomheten har i 2015 hatt et godt samarbeid med frivillige. Det har blitt etablert faste tilbud med 
«Livsglede for eldre», egne frivillige, leseombud, samt konserter på kveldstid av lokale aktører. Dette 
har ført til økt trivsel, gode sosiale arenaer, bedre døgnrytme og mindre forbruk av medisiner for 
pasienter/beboere.


Eidsvoll legevakt hadde 28 580 konsultasjoner i 2015 mot 23 897 i 2014. KØH-tilbudet hadde et 
belegg på 44,9 % de to første månedene av driften. 


Dagavdelingen hadde en prosjektstilling finansiert av Helsedirektoratet for å utbedre og øke tilbudet 
til hjemmeboende demente. Tilbudet økte med dementgruppe fra 1.5.2015. Det har i 2015 ikke vært 
venteliste til denne tjenesten. 


Turnus og lønnsverktøyet GAT ble innført i alle avdelinger i løpet av 2015. Det er utfordringer knyttet 
til samhandlingen mellom Unit4 og GAT. 


Medarbeidere
Virksomheten har hatt fokus på oppfølging av sykmeldte med tidlige IOP (individuelle 
oppfølgingsplaner), tilrettelegging, samt fokus på hva som kan hindre videre sykemelding ut over 
krav i IA-avtalen. Lederne har hatt felles kursing via NAV med blant annet tema «Helsefremmende 
arbeidsplasser». Avdelingsledere har hatt tett dialog og veiledning av arbeidslivssenteret i forhold til 
enkeltsaker knyttet til ansatte. Det har blitt gjennomført felles aktiviteter og arrangementer for 
ansatte. 


Kompetanseutvikling
Behovet for personell med høy kompetanse er økende, da brukerne har mer komplekse diagnoser og 
andre behov enn tidligere. 


Det er gitt tilbud om internopplæring/fagdager innen legemiddellære, psykiatri, diabetes og 
sårbehandling, samt eksterne kurs om temaer som hjertesykdom, pleie ved livets slutt, demens, 
rehabilitering og folkehelse. I tillegg er Ambulerende team fra AHUS brukt til opplæring i spesielle 
sykepleiefaglige prosedyrer.


Ansatte har i 2015 fullført sykepleieutdanning (1), samt gjennomført helsefagutdanning (3).
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4.8 NAV


Økonomi


NAV
Regnskap 


2015


Rev.bud. 


2015


Avvik i 


kr


Rsk i % av 


rev.bud.


Oppr. bud. 


2015


Regnskap  


2014


Driftsinntekter -14 797 -10 835 -3 962 136,6 % -10 790 -13 744


Lønn/sosiale utg 16 307 17 890 -1 583 91,2 % 17 565 14 995


Andre driftsutgifter 30 339 29 609 730 102,5 % 22 609 30 923


Brutto driftsresultat 31 849 36 663 -4 815 86,9 % 29 384 32 174


Netto finans/avsetninger -76 0 -76 0 -173


Regnskapsmessig 


merforbruk/mindreforbruk 31 773 36 663 -4 891 86,7 % 29 384 32 000


Virksomheten har et mindreforbruk på 4,9 mill., som er større enn varslet gjennom året. Dette 
skyldes i hovedsak:


 Flere flyktninger enn forutsatt er bosatt, noe som har gitt et statstilskudd flyktninger på 2,7 mill.
høyere enn budsjettert.


 Dobbeltbudsjetterte lønnskostnader på til sammen 1,7 mill.


 Reduserte kostnader til livsopphold, overgang til arbeid eller statlige ytelser, spesielt unge.


 Færre deltakere på Kvalifiseringsprogrammet enn forutsatt.


Resultatmål


Resultatmål Status
Mål 
2015


Resultat 
31.12.15


Kommentar


Arbeidsnærvær 95 % 97 % Oppnådd.


Medarbeidertilfredshet 4,2 4,3 Oppnådd.


Langtidsklienter totalt 85 65 60 Oppnådd.


Deltakere i 
Kvalifiseringsprogrammet 


12 20 14 Liten oppfølgingskapasitet.


Unge < 24 år som mottar stønad 
i kortere eller lengre tid


160 100 147
Se nedenunder - utbetalingene til 
ungdomsgruppen er redusert.


Kort oppsummering etter 2015


Tjenester
Ca. 2.800 innkomne søknader om økonomisk sosialhjelp ble behandlet, omtrent samme antall som 
2014. 


Størrelsen på beløp som utbetales i økonomisk sosialhjelp er avhengig av tre forhold:


 Antall brukere som mottar stønad.  Antall brukere er ofte et speilbilde av utviklingen i 
arbeidsledigheten.  I Eidsvoll gikk ledighetene ned på begynnelsen av året, men har økt noe igjen 
mot slutten av 2015. Det var 360 helt ledige ved årets slutt, omtrent det samme som desember 
2014. Eidsvoll kommune er likevel blant de kommuner som har høyest ledighet i Akershus. 


 Hvor mye de får hver måned. Satsene for økonomisk sosialhjelp er uendret fra 2014. På noen 
områder er de redusert – for eksempel for store familier og for ungdommer.


 Hvor lenge de mottar stønad.  Antall langtidsklienter er redusert med omtrent 25 personer 
gjennom 2015. Stønadslengden for unge er redusert.
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Økonomisk sosialhjelp
Det ble i 2015 utbetalt stønad til 620 brukere. Bak de fleste klientene/sakene er det familier, ofte 
med barn. Det reelle antallet berørte innbyggere som NAV Eidsvoll yter bistand til er derfor betydelig 
høyere enn de tallene som gjengis.  Mange av disse mottok enkeltytelse eller fikk økonomisk bistand 
over kortere tid, og noen er supplert med mindre beløp på toppen av egen inntekt eller stønad. Det 
har gjennomsnittlig vært 235 (som i 2014) som månedlig mottar økonomisk sosialhjelp.  
Gjennomsnittlig stønadslengde for alle brukere var 4,3 måneder, noe lavere enn i 2014.


Det har gjennomsnittlig vært 15 personer inne i Kvalifiseringsprogrammet gjennom 2015.  Av disse 
har syv personer avsluttet, hvorav tre er gått til ordinær jobb heltid/deltid og tre har fått avklart 
helsebegrensninger som gjør at de går i retning Arbeidsavklaringspenger eller uførestønad. 
Mulighetene for tilstrekkelig individuell kartlegging av passende kandidater har vært noe begrenset.


Ungdommer under 25 år
Ungdommer er et prioritert satsingsområde. Et eget ungdomsteam ved kontoret har gjort at 
virksomheten har lyktes i å unngå vekst i sosialhjelpsutbetalinger til gruppen. NAV har også 
medarbeidere ved Jessheim VGS. Satsingen på unge har gitt svært gode resultater for å få ungdom 
tilbake på skolebenken. Tett og god oppfølging av unge, kombinert med reduserte ungdomssatser,
har redusert kostnadene. Det ble i 2015 utbetalt 3,2 mill. til unge under 25 år, mot 4,8 mill. i 2014 
(5,1 mill. i 2013). Det er 14 ungdommer under 25 år som er langtidsmottakere av økonomisk 
sosialhjelp. Gjennomsnittlig stønadslengde for ungdom er 3,7 måneder i 2015 mot 4,4 måneder i 
2014.


Flyktningtjenesten
38 personer deltok i introduksjonsprogrammet i 2015. To deltakere har avsluttet programmet, en
med overgang til jobb og en i svangerskapspermisjon.  


Økonomisk rådgivning
251 husstander har mottatt økonomisk rådgivning i 2015. I de fleste sakene har husstandene ordinær
lønnsinntekt. 26 % av de som har mottatt økonomisk rådgivning i 2015 har også mottatt sosialstøtte 
fra NAV, ofte kombinert med andre ytelser fra NAV (dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger 
og annet).


199 saker er avsluttet i 2015 med følgende resultat:


 55,9 % av sakene har gitt varig eller midlertidig løsning for brukerne. 


 8 % av sakene er løst med søknad om gjeldsordning hos Namsfogden.


 36,1 % av sakene er avsluttet «uten løsning fra bruker», eller på grunn av «manglende 
medvirkning fra bruker».


Medarbeidere/sykefravær
NAV Eidsvoll har gode resultater på brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser.  
Gjennomsnittlig score på medarbeiderundersøkelsen var 4,3 for NAV Eidsvoll, som er bedre enn 
øvrige kommunale enheter. Nav scorer spesielt høyt på «Mestringsorientert ledelse» og 
«Mestringsklima». Dette er områder som det har vært jobbet en del med gjennom 2015, og som 
materialiseres gjennom et svært lavt internt sykefravær, for statlig styringslinje på 3 %. Det foreligger 
ikke data fra kommunal styringslinje, men dette vil være i omtrent samme størrelsesorden.  
Partnerskapet mellom kommunen og NAV Akershus fungerer bra.  


Kompetanseutvikling
Hele kontoret deltar i «Prosjekt Kontinuerlig Forbedring», og justerte arbeidsprosesser er under 
utvikling samtidig som organisasjonen endres i takt med behovet. På faktoren «Relevant 
kompetanseutvikling» i medarbeiderundersøkelsen scorer NAV høyt i kommunal sammenheng.
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4.9 Kultur


Økonomi


Kultur
Regnskap 


2015


Rev.bud. 


2015


Avvik i 


kr


Rsk i % av 


rev.bud.


Oppr. bud. 


2015


Regnskap  


2014


Driftsinntekter -19 179 -14 118 -5 061 135,9 % -12 792 -18 197


Lønn/sosiale utg 21 305 21 585 -280 98,7 % 19 532 21 006


Andre driftsutgifter 25 772 21 982 3 791 117,2 % 20 973 14 793


Brutto driftsresultat 27 898 29 449 -1 551 94,7 % 27 713 17 602


Netto finans/avsetninger -1 197 -690 -507 173,4 % 0 603


Regnskapsmessig 


merforbruk/mindreforbruk 26 701 28 759 -2 058 92,8 % 27 713 18 205


Kultur har i 2015 et mindreforbruk på 2,0 mill. som er bedre enn forutsatt i Økonomisk rapport 2.


Merinntekter skyldes i hovedsak følgende forhold: 


 Høyere besøkstall enn forventet har gitt økt billettinntekter for Råholt Bad i forhold til budsjett.


 Inntekter som følge av at e-billettsalg til forestillinger i regi av foreningslivet kommer inn som 
inntekt i kommuneregnskapet. Billettinntektene overføres foreningen i etterkant av gjennomført 
forestilling slik at kommunens inntekter og utgifter balanserer. 


 Mottatt overføring av spillemidler for idrettsanlegg.


 Ikke budsjetterte overføringer fra fylkeskommunen i forbindelse med prosjekt MAGO, samt 
vedtatt bruk av Mjøsreguleringsfondet til prosjekt MAGO som ses som inntekt i budsjettet.


Mindreforbruk lønn skyldes vakant stilling i kulturskolen som nå er besatt. 


Merforbruk driftsutgifter skyldes i hovedsak følgende forhold:


 Overføring til foreninger av inntekter gjennom e-billettsalg. Ses i sammenheng med 
merinntekter. 


 Utbetaling av overførte spillemidler til idrettsanlegg. Ses i sammenheng med merinntekter.


 Merforbruk prosjekt MAGO.


Resultatmål


Resultatmål Status
Mål 
2015


Resultat 
31.12.15


Kommentar


Arbeidsnærvær 95 % Ikke manuelt tallgrunnlag.


Medarbeidertilfredshet 4,2 4,2 Avdelingene varierer fra 4,0 til 4,4.


Kort oppsummering etter 2015


Tjenester
Budsjett for kirken og andre trossamfunn, samt saksbehandleransvaret for vegnavnsaker ble overført 
til Kultur fra 2015. Fritidsklubber, Ungdommens Kulturmønstring og ferietilbud ble overført Kultur fra 
1.7.2015. 
Regjeringens minnemedalje for innsats under 2. verdenskrig ble overrakt under et arrangement på 
Eidsvoll bygdetun, og Eidsvoll kommunes kulturpris ble tildelt Stian Carstensen i juni.


Kultur, NAV og Familiens Hus v/barnevern ble innvilget 0,1 mill. i tilskuddsmidler fra Fylkesmannen 
for å forebygge og bekjempe barnefattigdom i Eidsvoll. 


Retningslinjene for tilskudd til kultur- og idrettsformål ble revidert i februar, og den økonomiske 
rammen for tildeling av midler ble opprettholdt på 2014-nivå. Det er avsatt 0,5 mill. til fond som 
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benyttes som egenandel ved søknad om spillemidler til idrettsanlegg. Alle anlegg som har stått på 
prioriteringslisten over flere år har fått innvilget midler.  


Kulturskolen har forsøkt å styrke skolekorpsene ved å gi et tre ukers tilbud om opplæring i trompet 
og slagverk i skoletiden på flere skoler. Videre er det gjennomført prosjekt med kor og musikk på 
ipad i SFO-tiden på Eidsvoll verk skole, et stort filmprosjekt med profesjonelle instruktører og et 
allaktivitetstilbud for flerkulturelle i samarbeid med Lions. 
Deler av kulturskoleundervisningen ble lagt til nye lokaler på Råholt ungdomsskole høsten 2015. I 
henhold til vedtatt handlingsplan er det ikke satt inn vikar for lærer i permisjon. Undervisningen er 
som følge av dette organisert i større grupper.


Råholt Bad hadde en økning av besøk på 3 422 badegjester fra 2014 til 2015. Totalt har 111 280 


besøkt Råholt bad i 2015. Badet gjennomførte kvalifisering til NM i vannsklie og det ble holdt 
ungdomsdisco i vinterferien, i tillegg til tre månedlige discokvelder på høsten.


Biblioteket ble innvilget kr. 50 000 fra Nasjonalbiblioteket for å gjennomføre prosjektet 
«Hjernetrim». Kultur har samarbeidet med Kulturkafé Henrik om lørdagskafé, ved at biblioteket og 
kulturskolen har bidratt med to arrangement per måned. Videre fikk biblioteket etter søknad 
innvilget arenautviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket på kr. 55 000, som skal benyttes for å 
tilrettelegge biblioteklokalene for fremtidige arrangementer. 


Kirkelig fellesråd har inngått langtidskontrakt for leie av administrasjonskontor for Fellesrådet i 
Vormaveien. Eksisterende stilling som trosopplærer er utvidet fra 80 % til 100 % (20 % dekkes av 
Eidsvoll kommune, 80 % dekkes av staten). 


Sykefravær
Sykefraværet i virksomheten har vært lavt i 2015.


Kompetanseutvikling
Råholt Bad har relativt stor utskifting av personell årlig på 20-25 %. Nye ansatte kurses internt i 
førstehjelp, kundeservice, renhold og kasse-/billettsystem.
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4.10 Kommunal drift


Økonomi


Kommunal drift
Regnskap 


2015


Rev.bud. 


2015


Avvik i 


kr


Rsk i % av 


rev.bud.


Oppr. bud. 


2015


Regnskap  


2014


Driftsinntekter -82 541 -80 467 -2 075 102,6 % -79 485 -81 468


Lønn/sosiale utg 26 568 27 812 -1 244 95,5 % 26 204 27 567


Andre driftsutgifter 59 382 53 981 5 402 110,0 % 53 331 45 115


Brutto driftsresultat 3 409 1 326 2 084 257,2 % 49 -8 787


Netto finans/avsetninger -3 516 -4 114 599 85,4 % -4 114 6 908


Regnskapsmessig 


merforbruk/mindreforbruk -106 -2 789 2 683 3,8 % -4 065 -1 879


Virksomheten har totalt et merforbruk på 2,7 mill. som er høyere enn anslått i Økonomisk rapport 2. 
Dette skyldes i hovedsak merforbruk på renovasjons- og vegområdene.


Merinntekter på vann- og avløpssområdet på henholdsvis 0,6 mill og 1,4 mill. skyldes økning i antall 
tilknytninger. Kommunen har sendt vann – og tilknytningsgebyrer til over 250 nye boenheter i 2015.


Mindreforbruk lønn og sosiale utgifter skyldes langtidssykemeldinger hvor det ikke er satt inn vikarer.  


Merutgifter: 


 Brøyting, strøing, drift og vedlikehold av transportmidler 0,9 mill.


 Vannområdet har et merforbruk 1,4 som følge av økt antall tilknytninger samt vannlekkasje.


 Renovasjon har et merforbruk på 1,4 mill., hvorav 0,4 mill. tilskrives utgifter til juridisk bistand. 


 Avløp har et merforbruk på 1,5 mill., herunder nødvendig, men ikke budsjettert, vedlikehold av 
hovedledningstrekk (avløp) på 0,45 mill. Ledningstrekket måtte byttes da det var i ferd med å 
kollapse, og kunne medført store konsekvenser for abonnenter og miljø.


 Slamhåndtering har et merforbruk på 0,1 mill. Dette har sammenheng med at man ved 
budsjettplanlegging for 2015 antok ferdigstillelse av Bårlidalen renseanlegg i 2015.


 Brann og redning 0,25 mill. 


Resultatmål


Resultatmål Status
Mål 
2015


Resultat 
31.12.15


Kommentar


Arbeidsnærvær 97 % Ikke manuelt tallgrunnlag.


Medarbeidertilfredshet 4,2 4,1
Gjennomsnitt etter 
medarbeiderundersøkelsen 2015.  
Mål ikke oppnådd.


Kort oppsummering etter 2015
Tjenester:


 Arbeidet med oppfølging av Vannforskriften/EUs vanndirektiv er igangsatt og ny ingeniør ble 


ansatt sommeren 2015. Den viktigste oppgaven i 2015 var å klargjøre forutsetningene for hvilke 


tiltak som skal gjennomføres i perioden 2016-2021. 


Det er innhentet vannprøver av overflatevann og prøvetakingen blir administrert igjennom 


Hurdalsjøen og Vorma vannområde. Det er i 2014 utarbeidet en tiltaksanalyse basert på tidligere 


analyseresultater. Overvåkningen foregår fortsatt i de samme vannområdene i 2015. 


 Badevannskvaliteten i kommunens vannforekomster er svært god, med unntak for 


Stensbydammen hvor det i 2015 var en svikt i oppdemmingen. 
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 Innsparing på grøntområdet har medført at vedlikehold av parker, plener, turstier og skiløyper 


har redusert standard.  


 Ny septikbil er anskaffet og operatør er ansatt. Ordningen med egen innsamling av septik er 


forventet å gi innsparing fra 2016. 


Sykefravær
Virksomheten har hatt noe langtidsfravær.  


Kompetanseutvikling
Ansatte har i 2015 deltatt på kurs i entreprisestandard (3), vannbehandlingskurs (1) og
kompetansekurs i legging av vann og avløpsledninger (3). Flere ansatte har vært på pålagte kurs 
innen sine fagområder.
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4.11 Kommunal forvaltning
Økonomi


Kommunal forvaltning
Regnskap 


2015


Rev.bud. 


2015


Avvik i 


kr


Rsk i % av 


rev.bud.


Oppr. bud. 


2015


Regnskap  


2014


Driftsinntekter -12 270 -11 370 -900 108 % -11 135 -10 937


Lønn/sosiale utg 16 265 16 825 -560 97 % 15 999 13 776


Andre driftsutgifter 4 859 3 957 902 123 % 3 957 2 305


Brutto driftsresultat 8 853 9 412 -559 94 % 8 822 5 144


Netto finans/avsetninger -1 461 -44 -1 417 3321 % -44 582


Regnskapsmessig 


merforbruk/mindreforbruk 7 392 9 368 -1 976 79 % 8 778 5 726


Virksomheten har et mindreforbruk på 2 mill. som er høyere enn anslått i Økonomisk rapport 2. 
Dette skyldes i hovedsak at det i selvkostoppgjøret ble brukt mer av selvkostfondet for byggesak enn 
budsjettert. Indirekte kostnader og utgifter til byggesakstjenesten som ligger på andre 
ansvarsområder har blitt dekket opp ved bruk av fond og inntekter på byggesaksavdelingen.


Merinntekter skyldes høyere inntekter på plan og oppmåling enn budsjettert. 


Mindreutgifter lønn skyldes vakante stillinger i 2015.  


Andre driftsutgifter har et merforbruk hovedsakelig på grunn av avsetninger til tap på krav.  


Resultatmål


Resultatmål Status
Mål 
2015


Resultat 
31.12.15


Kommentar


Arbeidsnærvær 95 % 97 %
En delvis langtidssykemeldt, ellers 
lite sykefravær.


Medarbeidertilfredshet 4,2 4,2 Oppnådd.


Kort oppsummering etter 2015
 Kommunal forvaltning ble omorganisert i 2014, og i løpet av 2015 er det ansatt avdelingsledere 


ved både byggesak og plan.  


 Kommunedelplan/tettstedsanalyse Råholt: Forprosjekt «Mulighetsstudie Råholt» ble 
gjennomført i 2015 med 0,1 mill. i støtte fra Akershus Fylkeskommune og 0,1 mill. fra egne 
midler avsatt til prosjektet i budsjettet. Arbeid med kommunedelplan for Råholt er igangsatt.


 Felles byggetilsyn er sagt opp med virkning fra 1.1.2016 i henhold til budsjettvedtak.


Tjenester
Byggesaksavdelingen: 
Antall byggesaker er noe lavere enn året før, dette skyldes blant annet endring i lov og forskrift som 
gir mulighet til å bygge uten søknad.  Det er registrert 357 byggesaker i 2015. I tillegg til behandling 
av byggesøknader er det daglig gitt veiledning både direkte, skriftlige og per telefon, i tillegg til
henvendelser om mulig ulovligheter og forhåndskonferanser.


Det er utført tilsyn på 17 byggesaker. Av disse er 14 i omsøkte søknader og 3 for ikke omsøkt 
byggevirksomhet. Byggetilsynet på Øvre Romerike gjennomførte 6 av 17 tilsyn. Det er gitt syv pålegg 
hvorav fem er avsluttet og to er under oppfølging.


Det er håndtert 372 eiendomsforespørsler fra meglere.
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Avdelingen behandlet 23 klager hvorav tolv er avvist, to er tatt til følge og ni oversendt til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus som opphevet to av vedtakene.


Landbruk og geodata:
Forvaltning av jordbruksavtalemidler omfatter 170 søknader om produksjons- og avløsertilskudd, 12 
om tilskudd til spesiell miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap, 5 om tilskudd til drenering og 94 om 
regionalt miljøtilskudd. Samlet tilskuddsbeløp var 33 mill.


Det er behandlet søknader til Innovasjon Norge om investeringsstøtte til tradisjonelle 
landbruksprosjekter med en samlet investeringsramme på 30 mill. I tillegg kommer en del arbeid 
med saker vedrørende etableringsstøtte til tilleggsnæringer til tradisjonelt landbruk.


Det er behandlet 4 omdisponeringssaker og 12 delingssaker etter jordloven, 6 konsesjonssaker og ca.
200 egenerklæringer om konsesjonsfrihet. I tillegg besvares innbyggerhenvendelser om forvaltning 
av fast eiendom.


Adresseprosjektet for navning av alle veger og full adressenummerering nærmer seg ferdig. Det ble 
adressert ca. 200 eiendommer i 2015, og det gjenstår ca. 900 eiendommer å adressere. 


Planavdelingen: 
Følgende planer ble vedtatt av kommunestyret i 2015:


 Kommuneplanens arealdel


 9 detaljreguleringsplaner 


 1 områdereguleringsplan (Lundsjordet). 


I tillegg er det vedtatt 3 mindre endringer av reguleringsplaner.


Avdelingen behandlet én klagesak som ble oversendt Fylkesmannen. Kommunens vedtak ble 
opprettholdt.


Kompetanseutvikling
Virksomhetssamling gjennomføres årlig. Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus arrangerer ulike kurs og konferanser gjennom året som de ulike avdelingene deltar på.  
Ansatte ved virksomheten har deltatt på Byggesaksdagene og Plan- og byggesaksdagene. Videre har 
flere ved Geodata deltatt på ulike kurs for å utvikle kompetansen innen GIS (geografiske 
informasjonssystemer) og kartløsninger.
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4.12 Eiendomsforvaltningen
Økonomi


Eiendom
Regnskap 


2015


Rev.bud. 


2015


Avvik i 


kr


Rsk i % av 


rev.bud.


Oppr. bud. 


2015


Regnskap  


2014


Driftsinntekter -42 239 -43 917 1 678 96,2 % -38 780 -29 350


Lønn/sosiale utg 42 918 47 543 -4 626 90,3 % 42 516 44 010


Andre driftsutgifter 51 219 56 129 -4 910 91,3 % 59 297 45 098


Brutto driftsresultat 51 898 59 756 -7 858 86,9 % 63 033 59 758


Netto finans/avsetninger -125 -311 186 40,1 % -600 1 260


Regnskapsmessig 


merforbruk/mindreforbruk 51 773 59 444 -7 671 87,1 % 62 433 61 018


Eiendomsforvaltningen har i 2015 et mindreforbruk på 7,6 mill., som er bedre enn anslått i 
Økonomisk rapport 2.


Mindreinntekter:
 Mindreinntekter skyldes i hovedsak lavere momskompensasjonsinntekter kr. 3 mill. som følge av 


lavere innkjøp, herunder energi. 


 Merinntekter for renholdstjenester ved NAV samt økte leieinntekter bolig utgjør 0,75 mill.
høyere enn budsjettert. 


 Merinntekter fra erstatninger forsikringsselskap ved dekningsmessige skader 0,6 mill.


Mindreforbruk lønn og sosiale kostnader skyldes i hovedsak lite bruk av vikarer ved sykefravær. 


Mindreforbruk andre driftsutgifter skyldes hovedsakelige reduserte energiutgifter og 
momskompensasjon. 


Resultatmål 


Resultatmål Status
Mål 
2015


Resultat 
31.12.15


Kommentar


Arbeidsnærvær EFO 90 %
Ikke egne tall for virksomheten som 
helhet, men 80,6 % nærvær på 
avdeling renhold.


Medarbeidertilfredshet 4,2 3,8
Resultatet varierer fra 3,5 til 4,1 i 
virksomhetens avdelinger. Mål ikke 
oppnådd.


Kort oppsummering etter 2015
 Husleie er under innfasing til gjengs leie og videreføres i 2016 og 2017.


 Overgang fra PoolSan (klorfritt) til klor er utsatt ett år, jf. Økonomisk rapport 2 2015. 


 Innsparing som følge av nedleggelse av Finstad skole er noe lavere enn planlagt. Gymbygget har 
vært driftet for idrett på Finstad samt til skolevirksomhet for flyktningbarn.


 Effektivisering av renholdstjenesten som følge av endring av renholdsfrekvenser og innfasing av
nettbrett (Clean Pilot) er gjennomført. 


Tjenester
Vedlikehold
Tilstandsvurdering på kommunale bygg og boliger ble gjennomført i 2011. Etterslepet (100 mill. i 
2011) er redusert med 14 mill. eks. moms siden 2011. Det er behov for å gjennomføre en ny 
tilstandsanalyse.
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Benyttede midler for å redusere vedlikeholdsetterslepet er i 2015 fordelt slik: 
Funksjon Prosent


Boliger med heldøgns pleie og omsorg 7,0 %


Bosenter 15,0 %


Sosiale boliger 23,5 %


Trygdeboliger 18,5 %


Institusjonslokaler 7,0 %


Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 10,0 %


Skolelokaler 19,0 %


Totalsum 100,0 %


Vedlikehold på boliger er i hovedsak konsentrert om utvendige fasader og tak, samt en del til 
kjøkken/oppgraderinger av leiligheter. 


Brannforebyggende tiltak


 Arbeidet med å oppgradere brannvarslingsanlegg har fortsatt i 2015. Anleggene blir blant 
oppdatert til å bli heldekkende slik at det ikke bare er rømningsveier som blir dekket. 


 Brannvernleder har deltatt på 24 branntilsyn med etterarbeid.


 Brannvernleder har gjennomført/støttet bruker i 23 brann/evakuerings øvelser for ansatte.


Sykefravær
I 2015 har det vært en del langtidsfravær i alle avdelinger, også blant avdelingsledere, noe som har 
gitt utfordringer spesielt på ledelsessiden.  Fraværet på renholdsavdelingen er høyere enn på øvrige 
avdelinger. 


Kompetanseutvikling
Eiendomsforvaltningen har fra høsten 2015 blitt med i et pilotnettverk for bolig i regi av KS og NKF 
som vil pågå i perioden 2015 - 2017. Det er gjennomført to samlinger i 2015. I tillegg deltar 
Eiendomsforvaltningen i to nettverk på Østlandet i regi av NKF, ett innen bolig og ett innen Bygg og 
Eiendom.
Eiendomsforvaltningen har gjennom Orbit Arena søkt, og blitt tildelt, midler fra VOX for å 
gjennomføre kurs i Digital kompetanse. Alle ansatte i drift, vedlikehold og renholdsavdelingen har 
gjennomført kartlegging, og alle ansatte har fått tilbud om kurs tilpasset sitt nivå. Tilbakemeldinger 
så langt er bra. Kursene vil fortsette i 2016. 


I tillegg er det gjennomført kursing og seminarer innen Tek15, ITB brukerforum – NS 3935, 
Kuldemedier i kjøleanlegg, Boliger for fremtiden, IK bygg, lovpålagte kurs innen elsikkerhet, lift kurs
og kurs i varmearbeider.







Side 58 Årsmelding og årsberetning Eidsvoll kommune 2015


4.13 Felles inntekter og utgifter


Økonomi
Felles inntekter og 


utgifter
Regnskap 


2015


Rev.bud. 


2015


Avvik i 


kr


Rsk i % av 


rev.bud.


Oppr. bud. 


2015


Regnskap  


2014


Driftsinntekter 211 -1 300 1 511 -16,2 % -1 300 -13


Lønn/sosiale utg 4 676 14 488 -9 812 32,3 % 35 170 -31 644


Andre driftsutgifter 49 629 49 222 407 100,8 % 47 244 37 092


Brutto driftsresultat 54 516 62 410 -7 894 87,4 % 81 115 5 435


Netto finans/avsetninger -46 620 -49 070 2 450 95,0 % -37 092 -11 534


Regnskapsmessig 


merforbruk/mindreforbruk 7 896 13 340 -5 444 59,2 % 44 023 -6 099


Felles inntekter og utgifter hadde et mindreforbruk på 5,4 mill. og skyldes i hovedsak pensjon og 
premieavvik.


Mindreinntekter:


 Konsesjonskraftinntekter.


 For mye inntektsført sykelønnsrefusjoner 2011-2014.


Mindreutgifter lønn og sosiale utgifter:


 Pensjon og premieavvik, hovedsakelig Statens pensjonskasse SPK.


 Rest på sentral lønnsreserve.


Merforbruk andre driftsutgifter


 Korrigering av for mye avskrevet tidligere år på et prosjekt.


Meravsetning er avsetning premieavvik jf. Økonomireglement.


Kort oppsummering etter 2015
 Midler på den sentrale budsjettreserven ble benyttet i budsjettjusteringer i Økonomisk rapport 1 


og 2. 


 Resterende midler på sentral lønnsreserve var 2,8 mill. per 31.12.2015.
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5 Investering


Prosjekter per området 
(alle tall i hele 1000)


Regnskap 
2015 


Revidert 
budsjett 2015


Mer/mindre-
forbruk 2015


Prosentvis 
fordeling 
regnskap


Skole 107 475 115 865 -8 391 42,9 %
Selvkost 94 934 103 431 -8 497 37,9 %
Samferdsel og dammer 31 329 29 852 1 477 12,5 %
Eiendom 6 446 8 647 -2 201 2,6 %
Pleie og omsorg 6 066 12 987 -6 920 2,4 %
Boliger 1 638 6 618 -4 980 0,7 %
Barnehager 974 4 992 -4 018 0,4 %
Hjemmebaserte tjenester 853 950 -97 0,3 %
Kirker og gravplasser 800 800 0,3 %


Totalsum 250 515 284 142 -33 626 100,0 %


Totalt ble 250 mill. investert i Eidsvoll i 2015, dette er 33,6 mill. lavere enn revidert budsjett. Med 
unntak for samferdsel og dammer har alle investeringssektorene hatt mindreforbruk mot budsjett. 


Skole
Langset skole, Råholt Ungdomsskole og Ås skole er de største prosjektene og utgjør om lag 97,9 mill., 
noe som er tilnærmet 40 % av totalt investert beløp i 2015.


Selvkost
Det vises til egen rapport for Bårlidalen renseanlegg.


Samferdsel og dammer
Trafikksikringstiltak, oppgradering av kommunale veger og veglys er løpende prosjekter. 


Pleie og omsorg
Prosjektet med tilbygg av åtte nye rom og legevakt/KØH med tilhørende inventar utgjør 5,5 mill. av 
investeringene i denne sektor.


Boliger
Oppgradering av boliger og omsorgssenter.


Barnehager
Utvidelse av Bønsmoen barnehage er i en sluttfase. Denne utgjør 0,6 mill. av regnskapsført sum i 
denne sektor.


Hjemmebaserte tjenester
Tiltak for å møte krav til garderober og smittetøy til hjemmetjenesten på Brensmork.


Kirker og gravplasser
Investeringstiltak basert på prioriteringer fra kirkelig fellesråd.


Se kapittel 6.1 for mer informasjon. 
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6 Vedlegg


6.1 Investeringsprosjekter – status og kommentar per prosjekt







Prosjektnavn


(alle tall i 1000)


Akkumulert 
regnskap


Akkumulert 
bevilgning


Justert 
totalramme


Avvik Vedtak 


Skole


DAL SKOLE RAMME 1 109 1 716 1 716 -607 ksak 74/14, ksak 14/61, ksak 14/53, 
ksak 14/46, ksak 13/88, ksak 12/118


DAL SKOLE UTKJØP AV BRAKKER 1 199 1 199 1 199 0 ksak 15/98, ksak 74/14


KJØP AV TOMT ROM EIENDOM LANGSET SKOLE 1 628 2 175 3 000 -547 Ksak 14/61, ksak 14/46


LANGSET SKOLE, INVENTAR OG UTSTYR 5 905 6 000 6 000 -95 ksak 14/46, ksak 13/109


LEKEAPPARATER SKOLE 168 500 -332 ksak 74/14


REHABILITERING LANGSET SKOLE 165 311 159 733 159 733 5 578 ksak 15/50, ksak 14/61, ksak 14/53, 
ksak 14/46, ksak 88/13, ksak 
45/13,ksak 38/13,ksak ps 12/117,ksak 
71/12,Ksak 81/10


RÅHOLT SKOLE, TIDLIGERE HELSESTASJON 2 201 2 226 2 225 -25 ksak 14/61, ksak 14/53, ksak 12/118


RÅHOLT UNGDOMSSKOLE UTSTYR OG INVENTAR 4 692 5 000 6 500 -308 ksak 74/14, ksak 14/61, ksak 14/53, 
ksak 14/46, ksak 88/13, ksak ps 117/12, 
ksak 41/10


UTVIDELSE RÅHOLT UNGDOMSSKOLE 92 641 92 713 99 000 -72 ksak 74/14, ksak 14/61, ksak 14/53, 
ksak 14/46, ksak 88/13, ksak ps 117/12, 
ksak 41/10


VILBERG BARNESKOLE 740 1 500 270 000 -760 ksak 15/98, ksak 74/14


VILBERG UNGDOMSSKOLE 1 053 5 000 190 000 -3 947 ksak 15/98, ksak 74/14


ÅS SKOLE, SFO OG 1 TRINN 9 673 16 850 21 600 -7 177 ksak 48/15, ksak 74/14, ksak 14/61, 
ksak 14/53, ksak 14/46, ksak 12/118, 
ksak 13/88


RÅHOLT SKOLE NY KLEDNING 1 794 1 753 1 753 41 adm


RÅHOLT SKOLE PC UTSTYR 2015 499 500 500 -1 adm


Barnehage


BØNSMOEN BARNEHAGE UTVIDELSE 31 537 32 500 32 500 -963 ksak 74/14,ksak 14/61, ksak 14/53, 
ksak 14/46, ksak 88/13, ksak 
45/13,ksak 118/12, ksak 69/12, ksak 
93/11


LEKEAPPARATER BARNEHAGER 324 250 74 ksak 74/14


RÅHOLTBRÅTAN BARNEHAGE UTVIDELSE 104 2 000 35 000 -1 896 ksak 14/61, ksak 14/53, ksak 38/13, 
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Prosjektnavn


(alle tall i 1000)


Akkumulert 
regnskap


Akkumulert 
bevilgning


Justert 
totalramme


Avvik Vedtak 


ksak 88/13,ksak 45/13,ksak 69/12,ksak 
93/11


STENSBY BARNEHAGE, VOGNSKJUL 200 530 -200 ksak 14/46, ksak 14/53, ksak 14/61, 
ksak 12/118, ksak 13/89


VOGNSKUL RÅHOLTBRÅTAN BARNEHAGE 428 450 450 -22 ksak 14/61, ksak 14/53, ksak 38/13, 
ksak 88/13,ksak 45/13,ksak 69/12,ksak 
93/11


ØKT BARNEHAGEKAPASITET 21 1 000 76 000 -979 ksak 74/14


Pleie og omsorg


INVENTAR SYKEHJEMSROM 504 500 1 400 4 ksak 74/14


LEGEVAKT / ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD (ØHD) 6 139 14 000 59 000 -7 861 ksak 48/15, ksak 74/14


KØH UTSTYR/INVENTAR 936 936 1 000 0 adm


Boliger


BOLIG TIL VANSKELIGSTILTE 1 000 6 011 -1 000 ksak 118/12


BYGGING RUS PSYKIATRIBOLIGER 1 000 32 000 -1 000 ksak 74/14, ksak 14/61, ksak 14/53, 
ksak 14/46


FAGERHØY NYE BOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE 1 500 23 000 -1 500 ksak 15/98, ksak 74/14


FAGERHØY OPPGRADERING AV HYBLER 602 600 600 2 ksak 74/14


RAMME OPPGRADERING BOLIGER (BFB) 952 643 1 100 309 ksak 14/74, ksak 14/53, ksak 14/46, 
ksak 118/12


RÅHOLT BOSENTER OMSORGSBOLIGER 227 1 000 2 000 -773 ksak 15/98, ksak 74/14


BALKONGREKKVERK RÅHOLT BOSENTER 2 732 4 732 2 732 -2 000 ksak 14/61, ksak 14/53, ksak 88/13, 
ksak 69/12,ksak 45/13,ksak ps 12/117, 
ksak 93/11


Hjemmebaserte tjenester


BRENSMORK GARDEROBELØSNING HJEMMETJENESTEN 853 900 900 -47 ksak 48/15, ksak 74/14, ksak 14/61, 
ksak 14/53, ksak 14/46, ksak 12/118, 
ksak 13/88


PASIENTJOURNAL PÅ MOBIL 50 50 -50 ksak 74/14


Kirker og gravplasser


EIDSVOLL KIRKE KIRKETÅRN 550 550 650 0 ksak 74/14


KIRKELIG FELLESRÅD BRANNSIKKERT ARKIVSKAP 100 100 100 0 Ksak 14/46, ksak 118/12
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Prosjektnavn


(alle tall i 1000)


Akkumulert 
regnskap


Akkumulert 
bevilgning


Justert 
totalramme


Avvik Vedtak 


UTSTYR KIRKEGÅRDENE 600 750 Årlig ksak 74/14, Ksak 14/46, ksak 13/109, 
ksak 118/12,ksak 93/11


Samferdsel og dammer


BØNSDALEN BRU 85 85 4 700 ksak 74/14, ksak 15/98


GATER I SUNDET 413 600 14 600 -187 ksak 15/98, ksak 74/14


INFRASTRUKTUR TEKN. (JFR UTBYGN.AVTALER) 849 849 849


OPPGRADERING AV VEGLYSET 11 505    9 283 Årlig 2 222 ksak 74/14, ksak 14/61, ksak 14/46, 
ksak 45/13, ksak ps 12/117, ksak 69/12, 
ksak 93/11


RAMME OPPRUSTINING AV KOMMUNALE VEGER * * * ksak 74/14, ksak 14/61, ksak 14/53, 
ksak 45/13, ksak 118/12, ksak 
69/12,ksak ps 93/11
*Løpende prosjekt uten definert 
sluttidspunkt. Oppgradering utføres i 
henhold til tiltaksplan for opprustning 
av kommunale veger


TRAFIKKSIKRINGSTILTAK * * * ksak 74/14, 13/109, ksak 88/13, ksak 
45/13, ksak 12/117, ksak 69/12, 
981/10, 32/10, 101/09
*Løpende prosjekt uten definert 
sluttidspunkt. Oppgraderingen utføres i 
henhold til trafikksikkerhetsplan.


VEGSYSTEM MYHRER -100 1 000 100 ksak 15/98, ksak 74/14


SKILT GRUNNLOVSBYGDA 146 146 146 0 ps 15/31


MASKINER VEG 8 052 7 900 Årlig 152 ksak 74/14, ksak 14/61, ksak 14/53, 
ksak 45/13, ksak 118/12, sak 69/12og 
ksak 88/13, ksak 93/11


Eiendom


BORD OG STOLER KOMMUNESTYRESALEN 545 541 641 4 ksak 74/14, ksak 45/13, ksak ps 12/117, 
ksak 93/11


BRANNSIKRING OG SD ANLEGG KOMMUNALE BYGG 3 926 4 020 4 020 -94 ksak 15/98, ksak 48/15, ksak ksak 
74/14, ksak 14/53, ksak 88/13,ksak 
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Prosjektnavn


(alle tall i 1000)


Akkumulert 
regnskap


Akkumulert 
bevilgning


Justert 
totalramme


Avvik Vedtak 


118/12


BRANNSIKRING OMSORGSBOLIGER 414 480 480 -66 ksak 15/98


CARSTEN ANKER'S BOLIG, FEIRING 4 611 4 619 4 619 -8 ksak 88/13, ksak 53/13, ksak ps 
12/117,ksak 43/11


FJELLET 23 INNREDING AV KJELLER 329 329 329 adm


GRUNNERVERV EFO 5 619 5 619 6 000 ksak 15/98, ksak 48/15, ksak 118/12


HMS TILTAK OFFENTLIGE BYGG 427 415 Årlig 12 ksak 74/14


INNGANGSPARTIER I OFFENTLIGE BYGG 423 300 Årlig 123 ksak 74/14


MASKINER/UTSTYR FDV 2 333 2 361 Årlig -28 ksak 74/14, ksak 14/53, ksak 14/46, 
ksak ps 117/12,ksak 71/12, ksak 93/11, 
ksak 81/10


OMRÅDEPLAN MED UTBYGGINGSAVTALE FOR 
LUNDSJORDET


340 297 500 43 ksak 14/61, ksak 14/46


RÅHOLTHALLEN - NYTT TAK 3 932 4 202 4 202 -269 ksak 15/48, ksak 14/61, ksak 14/53, 
ksak 88/13,ksak 45/13,ksak ps 12/117


RÅHOLTHALLEN NYE BANER 313 300 300 13 ksak 15/50


SALG AV BYGNINGER FRA 2014 275 275 (Salgsomkostninger)


SALG AV TOMTER FRA 2014 232 232 (Salgsomkostninger)


RÅHOLT SVØMMEANLEGG 2. ETASJE2 7 305 8 364 8 364 -1 059 ksak 15/98, ksak 15/48, ksak 14/61, 
ksak 14/46, adm,ksak 88/13


HMS SKOLER (start 2004) 2 533 3 163 Årlig -630 ksak 14/53, ksak 14/46, ksak 117/12, 
ksak 71/12, ksak 129/04


RÅHOLT SVØMMEANLEGG UNNTATT AREAL 2. ETG 97 632 98 017 98 017 -385 ksak 15/98ksak 51/50ksak 14/46ksak 
14/61ksak 14/53ksak 13/88ksak 
45/13ksak 71/12 (Nytt vedtak ksak 
81/10, 101/09, 136/08,137/07, 111/07)


RÅHOLTHALLEN PUBLIKUMSINNGANG OG PARKERING 700 700 -700 ksak 15/98


BRENSMORK OMBYGGING 3 ETG 76 184 184 -108 ksak 48/15, ksak 74/14, ksak 14/61, 
ksak 14/53, ksak 14/46, ksak 12/118, 
ksak 13/88


Selvkost
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Prosjektnavn


(alle tall i 1000)


Akkumulert 
regnskap


Akkumulert 
bevilgning


Justert 
totalramme


Avvik Vedtak 


BIL TIL TØMMING AV SLAMAVSKILLERE 1 930 1 950 1 950 -20 ksak 74/14


BILER - MASKINER AVLØP 5 445 5 445 Årlig 0 ksak 74/14, ksak 118/12


BÅRLIDALEN RENSEANLEGG, OPPGRADERING 263 327 264 197 264 197 -871 ksak 15/98, ksak 15/50,ksak 74/14, 
ksak 14/61, ksak 13/45, ksak 13/109, 
ksak 118/12,ksak ps 12/117, ksak 
71/12,81/10, 101/09


CV67616 TRANSPORTER, BIL VANNVERKET 492 492 492 ksak 48/15, Ksak 14/46, ksak 13/109


CV75596 PICK UP FORD VAREBIL 386 360 360 26 ksak 15/98


NYANLEGG IHHT SANERINGSPLAN AVLØP 2 183 2 000 19 000 183 ksak 74/14, ksak 118/12


OPPGRADERING AV DRIFTSOVERVÅKING 4 111 9 035 -4 923 ksak 14/74, sak 14/53, ksak 14/46, ksak 
88/13, ksak 118/12


OPPGRADERING AV FEIRING OG MINNESUND RA 943 943 -943 ps 118/12


OPPGRADERING DAMMER 220 300 Årlig -80 ksak 74/14,ksak 14/53, ksak 14/46, 
ksak 45/13, ksak ps 117/12, ksak 71/12,  
ksak 43/11


OPPGRADERING TISJØEN UV ANLEGG 3 761 3 800 3 761 -39 ksak 14/53, ksak 118/12


PUMPESTASJON BØNSDALEN REHAB P10 861 5 000 5 000 -4 139 ksak 74/14, ksak 13/109, ksak 11/12


RAMME FOR OPPGRADERING AV AVLØPSNETT * * Årlig *Løpende prosjekt uten definert 
sluttidspunkt. Oppgraderingen utføres i 
henhold til hovedplan avløp. 


RAMME FOR OPPGRADERING AV PUMPESTASJONER 4 544 4 622 Årlig -78 ksak 74/14, 14/61, ksak 14/46, 


RAMME FOR OPPGRADERING AV VANNLEDNINGSNETT 20 021 20 448 Årlig -428 ksak 14/74, ksak 14/53, ksak 14/61, 
ksak 45/13, ksak 118/12, ksak 71/12, 
ksak 101/09, 10/09,111/06,118/05


SKILTING / ADRESSERING VEGER 185 295 185 -110 ksak 74/14, ksak 14/61, ksak 14/53, 
ksak 118/12


UTSTYR OPPMÅLING 311 411 Årlig -100







Skole


DAL SKOLE RAMME


Justering av trinnarealer. Ombygging. 


DAL SKOLE UTKJØP AV BRAKKER


Kjøp av brakkene på Dal skole. Prosjektet er ferdig. 


KJØP AV TOMT ROM EIENDOM LANGSET SKOLE


Tomt til idrettsanlegget på Langset. 


LANGSET SKOLE, INVENTAR OG UTSTYR


Langset skole ble åpnet i januar 2015. Utstyr og inventar til skolen. 


LEKEAPPARATER SKOLE


Årlig sum som prioriteres der behovet er størst basert på tilsyn og kontroll.


REHABILITERING LANGSET SKOLE


Bygget er ferdig. Det er konflikt med rådgiver på tekniske anlegg. Merforbruk er i hovedsak 
regninger som ikke er utbetalt, men som er bokført. I tillegg har kommunen krav mot 
konsulent. Endelig kostnad vil bli kjent når tvistemål er avgjort. 


RÅHOLT SKOLE NY KLEDNING


Sluttoppgjør ny kledning.


RÅHOLT SKOLE PC UTSTYR 2015


PC utstyr innkjøpt med midler fra driftsbudsjettet. Prosjektet har ikke bevilgning videre i 2016. 
Avsluttes i ØR1 2016.


RÅHOLT SKOLE, TIDLIGERE HELSESTASJON


Ombygging av gamle helsestasjon til kontorer og personalrom. Eksisterende personalrom er 
gjort om til elevarealer. Ferdigstilt. 


RÅHOLT UNGDOMSSKOLE UTSTYR OG INVENTAR


Inventar til kulturskolen.


UTVIDELSE RÅHOLT UNGDOMSSKOLE


Ominnredning pågår. Nybygg ferdigstilt. 


VILBERG BARNESKOLE


Reguleringsarbeider pågår. Ytterligere planlegging må utstå til regulering er avklart. 


VILBERG UNGDOMSSKOLE


Prosjekteringsarbeider pågår.


ÅS SKOLE, SFO OG 1 TRINN


Tilbygg til SFO og 1. klasse. Bygget planlegges ferdig til skolestart i 2016. Ås skole har da to fulle 
paralleller. 


Barnehager


BØNSMOEN BARNEHAGE UTVIDELSE


Gjenstår arbeider på SD anlegget og noe gjerde rundt lekeområdet. 


LEKEAPPARATER BARNEHAGER


Årlig sum som prioriteres og brukes der behovet er størst basert på tilsyn og kontroll. 


RÅHOLTBRÅTAN BARNEHAGE UTVIDELSE


Planleggingsarbeider pågår. Gitt de satte arealrammer, vil dette kunne bli en fem avdelingers
barnehage. Skisser er under utarbeidelse og omreguleringsarbeider igangsatt.


STENSBY BARNEHAGE, VOGNSKJUL


Vognskjul for barnevogner. 


VOGNSKUL RÅHOLTBRÅTAN BARNEHAGE


Vognskjul for barnevogner.  Gjenstår å legge inn lys. 


ØKT BARNEHAGEKAPASITET 


Planleggingsmidler til ny barnehage på ÅS. Prosjektet er stoppet inntil avklaring av tomt. 


Boliger


BALKONGREKKVERK RÅHOLT BOSENTER


Utbedring av rekkverk. Tiltaket er ferdig.  
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BOLIG TIL VANSKELIGSTILTE


Arbeidene er ikke igangsatt. Planlagt med innkjøpsstart av boliger tidlig i 2016. Usikkert når 
boligene kan overtas.


BYGGING RUS PSYKIATRIBOLIGER


Planleggingsmidler. Bygget er tenkt plassert på kommunal tomt ved Grueknausen. Forsinket på 
grunn av kapasitetsutfordringer ved Eiendomsavdelingen.


FAGERHØY NYE BOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE


Planleggingsmidler. Arbeidet er ikke påbegynt grunnet kapasitetsutfordringer i 
Eiendomsavdelingen.


FAGERHØY OPPGRADERING AV HYBLER


Oppgradering og brukertilpasninger i eksisterende bygg


RAMME OPPGRADERING BOLIGER (BFB)


Oppgradering av boliger på Vestenga og i Nordliveien.  Prosjektet ligger noe foran forventet 
framdrift i ØR2. Forventer å holde totalramme. 


RÅHOLT BOSENTER OMSORGSBOLIGER


Planleggingsmidler. Prosjektet avventer videre avklaring. 


Hjemmebaserte tjenester


BRENSMORK GARDEROBELØSNING HJEMMETJENESTEN


Tiltak for å møte krav til garderober og smittetøy.  Ferdigstilt. 


PASIENTJOURNAL PÅ MOBIL


Prosjektet blir avsluttet som investeringsprosjekt. Innkjøpet finansieres over drift.


Kirker og gravplasser


EIDSVOLL KIRKE KIRKETÅRN


Bevilget etter prioritering fra menighetsrådet.


KIRKELIG FELLESRÅD BRANNSIKKERT ARKIVSKAP


Bevilget etter prioritering fra menighetsrådet.


UTSTYR KIRKEGÅRDENE


Bevilget etter prioritering fra menighetsrådet.


Samferdsel og dammer


BØNSDALEN BRU


Gjennomføring utsatt. Ny bevilgning vedtatt i 2016. 


GATER I SUNDET


Prosjektering igangsatt. Gjennomføring av prosjektert arbeid er i henhold til kommunestyrets 
vedtak i ps 15/104 utsatt fra 2016 til 2018.


INFRASTRUKTUR TEKN. (JFR UTBYGN.AVTALER)


Mva korreksjon fra 2014.


MASKINER VEG


Innkjøp av veghøvel og Volvo FM 400


OPPGRADERING AV VEGLYSET


Oppgradering av veglyset. Årlig prosjekt. Sone 2 ble igangsatt men ikke ferdigstilt


RAMME OPPRUSTINING AV KOMMUNALE VEGER


Ramme opprusting av kommunale veger.  I 2016 er følgende blitt opprustet: Gullverksvegen, 
Kjerkelinna, Minne industriområde, Ålborgvegen, Styrilia og Sætrevegen


SKILT GRUNNLOVSBYGDA


Vegskilt som ønsker velkommen til Grunnlovsbygda


TRAFIKKSIKRINGSTILTAK


Fortau langs Råholtguta ble ferdigstilt. Veglys langs Sundbyvegen på strekningen Tærudvegen –
Frankens ble ferdigstilt. Trafikksikkerhetstiltak Bønsmovegen og Råholtvegen, bom og 
fartshumper, ble ferdigstilt


VEGSYSTEM MYHRER


Budsjett for prosjektet i 2015 var 0,1 mill. Ved en inkurie har budsjettmidler blitt overført til 
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2016 og til prosjektet gater i Sundet. Planlegges utført i 2016.


Eiendom


BORD OG STOLER KOMMUNESTYRESALEN


Prosjektmidlene har blitt benyttet til inventar i kommunestyresalen samt til ombygging av 
podiet. 


BRANNSIKRING OG SD ANLEGG KOMMUNALE BYGG


Benyttede midler innenfor brannvern er benyttet til utskiftning av brannvarslingsanlegg og 
andre brannforebyggende tiltak i kommunale bygg. Suksessiv oppretting av sentral 
driftskontroll (SD) anlegg felles for alle kommunale bygg.


BRANNSIKRING OMSORGSBOLIGER


Brannsikring av kommunale omsorgsboliger. 


BRENSMORK OMBYGGING 3 ETG


Tildelingsenheten flytter til 3.etasje på Brensmork. Nødvendig tilpasninger til kontorlokaler. 
Arbeidene er ferdig - men ikke alle fakturaer er ikke innkommet. 


CARSTEN ANKER'S BOLIG, FEIRING


Midler avsatt til veilag. Finansieres fra disposisjonsfond.


FJELLET 23 INNREDING AV KJELLER


Tilrettelegging av bygget for flere soverom er ferdig.


GRUNNERVERV EFO


Ovidia AS - Lundsjordet - sletting av veirett


HMS SKOLER (start 2004)


Prosjektet har i flere år blitt benyttet til HMS tiltak på skoler. Prosjektet avsluttet i 2015. 


HMS TILTAK OFFENTLIGE BYGG


Årlig bevilgning. Midler til HMS tiltak i offentlige bygg. Årets bevilgning er i hovedsak benyttet 
til solavskjerming. 


INNGANGSPARTIER I OFFENTLIGE BYGG


Tilpasning av innganger for blant annet å redusere renholdskostnader. Årlig bevilgning. 


MASKINER/UTSTYR FDV


Innkjøp av El-bil.


OMRÅDEPLAN MED UTBYGGINGSAVTALE FOR LUNDSJORDET


Midler benyttet for å klargjøre området for salg. Herunder juridisk bistand og takstrapporter.


RÅHOLT SVØMMEANLEGG 2. ETASJE


Treningsrom i 2 etg.


RÅHOLT SVØMMEANLEGG UNNTATT AREAL 2. ETG


Gjenstående tilpasninger av anlegg. 


RÅHOLTHALLEN - NYTT TAK


Taket er lagt om. Arbeid som gjenstår er noe beslag i gavl mot nord. 


RÅHOLTHALLEN NYE BANER


Tilrettelegging av Råholthallen for tribune. Flytting av oppmerking. 


RÅHOLTHALLEN PUBLIKUMSINNGANG OG PARKERING


Ny inngang mot nord for publikum ved kamper. Planlegges utført sommer 2016. 


SALG AV BYGNINGER FRA 2014


Følgende er solgt i 2015: Feiring kommunelokale, Feiring betjeningsbolig, Sundbyvegen 2 
(gamle Eidsvoll Verk skole). Dette er kostnadene relatert til salg. Inntekter ført som 
finansiering. 


SALG AV TOMTER FRA 2014


Følgende er solgt i 2015: Tomt Løkenvegen 15 (74/94), tomt Løkenvegen 17 (74/95), tomt 
Gruehagan (11/187), tomt Gruehagaen (11/188), tomt del av 13/21, tomt Holhagaen. Dette er 
kostnadene relatert til salg. Inntekter ført som finansiering.


Pleie og omsorg


INVENTAR SYKEHJEMSROM
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Innkjøp av senger Vilberg Helsetun og kjøkkeninnredning Pålsejordet.


LEGEVAKT / ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD (ØHD)


Kommunen etablerer legevakt og ny sykehjemsavdeling med 8 rom. Byggearbeider pågår.
Ferdig januar 2017.  Avvik skyldes forskyvning av byggetid. 


KØH UTSTYR/INVENTAR


Utstyr og inventar KØH plasser finansiert av øremerkede midler. Restbehov innkjøp 
(blodgassapparat) gjennomføres i 2016. 


Selvkost


BIL TIL TØMMING AV SLAMAVSKILLERE


Bil til tømming av sepik for å utføre arbeidet i egen regi. 


BILER - MASKINER AVLØP


Traktor og suge- spylebil er kjøpt inn. 


BILER MASKINER VANNVERK


Budsjettmidler er overført annet prosjekt og benyttet til kjøp av Pick Up Ford Varebil


BÅRLIDALEN RENSEANLEGG, OPPGRADERING


Prosjektet er under granskning. Foreløpig er det ikke vedtatt endelig budsjett for sluttføring. 


CV67616 TRANSPORTER, BIL VANNVERKET


Budsjettmidler overført fra 2014 til 2015. Ikke benyttet i 2015 og budsjettbevilgningen inndras. 


CV75596 PICK UP FORD VAREBIL


Budsjettmidler overført fra P162000


NYANLEGG IHHT SANERINGSPLAN AVLØP


Hjeraveien er igangsatt i 2015. Strekket avsluttet i 2016.


OPPGRADERING AV DRIFTSOVERVÅKING


Automatisk varsling og styringssystem. Prosjektet har tidligere år feilaktig blitt belastet for 
fakturaer som tilhører Bårlidalen renseanlegg. Dette er justert i 2015.


OPPGRADERING AV FEIRING OG MINNESUND RA


Prosjektet er ikke igangsatt. 


OPPGRADERING DAMMER


Tilstandsvurdering er gjennomført og prosjektering igangsatt.


OPPGRADERING TISJØEN UV ANLEGG


Prosjektet er ferdigstilt. 


PUMPESTASJON BØNSDALEN REHAB P10


Rehabilitering pumpestasjon PA0010 Bønsdalen. Bygningsmessige arbeider igangsatt og tilbud 
på nye pumper innhentet. 


RAMME FOR OPPGRADERING AV AVLØPSNETT


Ramme for oppgradering av avløpsnettet. Årlig prosjekt. Ledningstrekk på Stenshol og 
Sannerudfeltet er sluttført og rehabilitering av ledningsnettet på Vestvang ble sluttført. 
Sluttoppgjør avventes. 


RAMME FOR OPPGRADERING AV PUMPESTASJONER


Program for oppgradering av avløpspumpestasjoner.


RAMME FOR OPPGRADERING AV VANNLEDNINGSNETT


Ramme for oppgradering av vannledningsnettet. Årlig prosjekt. Omlegging vannledning Tømte 
– Stensby er ferdig. Med dette er hele strekningen på hovedvannledning av eternitt mellom 
Hammerstad og Minnesund skiftet ut med støpejernsledning 


SKILTING / ADRESSERING VEGER


Nyinnkjøp/oppgradering i forhold til pålegg om navnsetting av veger. Vanskelig å se dette som 
en felles investering – og ikke som enkeltdeler. Innkjøp er dermed overført drift. Prosjektet 
avsluttes som eget prosjekt i ØR1.


UTSTYR OPPMÅLING


Innkjøp er overført driftsregnskapet.








 


Saker til behandling 2016 


Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune 
 


Møte Saker 


I hvert møte eller når 


kontrollutvalget 


bestemmer det 


 Postjournal 


 Rapportering fra revisjonen   


 Oversikt over saker til behandling og saker til oppfølging 


 Referatsaker 


 Eventuelt 


8. februar 
Kl. 17:00 


 


 Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder 


 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2016  


 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 


 Behandle nummerert brev nr. 3 og nr. 5 


 Orientering om status på lønnsavdelingen, samt status på 


sykepengerefusjon 


 Behandle selskapskontroll ØRAS IKS  


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 


 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 


regnskapsrevisjon 2015 


 Behandle diskusjonsnotat på forvaltningsrevisjonsprosjekt – 


Eiendomsforvaltning og barnevern 


 Revidering av revisjonshandlinger i forbindelse med behandling av 


prosjektregnskap? 


4. april 
Kl. 17:00 


 Overordnet analyse selskapskontroll 


 Habilitet i kontrollutvalget 


 Orientering fra barnevernet i Eidsvoll kommune 


 Behandle prosjektplan på forvaltningsrevisjonsprosjekt  


23. mai 
Kl. 09:00 


 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 (i tillegg vil utvalget 


ha en orientering fra rådmannen om for mye utbetalt og/eller 


feilaktige lønnsutbetalinger i perioden fra 2013 til d.d.) 


 Nummerert brev nr. 6 – årsregnskapet 2015 


 Overordnet Analyse forvaltningsrevisjon - sekretariatet legger frem en 


foreløpig presentasjon av tjenesteområdene. Kontrollutvalget drøfter 


risikoområder. 


 Orientering fra rådmannen om Bårlidalen renseanlegg – tiltak 


vedrørende fremtidige prosjekter  


20. juni 
Kl. 17:00 


 Overordnet Analyse forvaltningsrevisjon - kontrollutvalget sluttfører 


diskusjonen om risikoområder og vesentlighet, og prioriterer 


områder/tema samt hvordan utvalget vil jobbe med dem.   


 Overordnet analyse selskapskontroll - utkast 







 


Møte Saker 


  


 Orientering fra rådmannen om utleieboliger (også utleiepriser) 


  Virksomhetsbesøk til Bårlidalen renseanlegg   


5. september 


Kl. 17:00 


 


 Overordnet Analyse fvl. - sekretariatet legger frem utkast til plan for 
kontroll- og tilsynsarbeidet. Plan for kontroll- og tilsynsarbeidet 
vedtas, og oversendes kommunestyret. 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 – utkast 


 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2017.  


 Rapportering fra RRI på ressurser. 


 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  


 Virksomhetsbesøk til Familiens hus 


 Behandle forvaltningsrevisjonsprosjekt – eiendomsforvaltning på 
formålsbygg 


14. november 


Kl. 17:00 


 Overordnet plan for regnskapsrevisjon 2016 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 – vedtas 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 - vedtas 


 Virksomhetsbesøk til Eiendomsforvaltningsavdelingen   
12. desember  


Kl. 17:00 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 


2017   


Annet  Bårlidalen renseanlegg 


 













Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune 
 


Saker til oppfølging 2016 
 
Møte Sak nr. 


 
Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


8.2.16 1/16 Orientering fra Ordfører - 
innspill til overordnet 


analyse 2017 - 2020 


Kontrollutvalget tar saken til 


orientering.  


     


8.2.16 2/16  Revisorbrev nr. 5 - Foreløpig 
innberetning om misligheter 
- Anmeldelse av tyveri fra 


kassebeholdning 


Kontrollutvalget tar saken til orientering.      


8.2.16 3/16 Revisjonsbrev nr. 3 - 


årsregnskapet 2014 


Kontrollutvalget tar saken til orientering, 
men vil følge opp nummerert brev nr. 3 i 
forbindelse med behandlingen av 
årsregnskapet 2015. 
 


  Følges opp i 
mai møtet. 


  


8.2.16 4/16 Diskusjonsnotat fra 
revisjonen på neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 


Kontrollutvalget bestiller et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor 
området Eiendomsforvaltning drift og 
vedlikehold fra Romerike Revisjon IKS. 
Utvalget ber revisjonen om å legge frem 


en prosjektplan for prosjektet i sitt neste 
møte. 
 


Romerike 


Revisjon 


 Behandles i 
april møtet. 


  


8.2.16 5/16 Eierskapskontroll - Øvre 
Romerike avfallsselskap IKS 


Kontrollutvalget tar rapporten til 
orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende innstilling:  


 Kommunestyret tar rapporten til 


orientering og ber om at rapportens 
anbefalinger blir fulgt opp. 


 


Kommune


styret 


Behandlet 


i møtet 


xx.xx, sak 


xx/xx. 


   


8.2.16 6/16 Orientering om overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2015 


Kontrollutvalget tar fremleggelsen om 
overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2015 og revisjonsplan 
for Eidsvoll kommune til orientering. 
 


     







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


8.2.16 7/16 Engasjement brev fra 
Romerike Revisjon IKS 


Kontrollutvalget tar revisjonens 
engasjementsbrev til orientering. 
 


     


8.2.16 8/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


8.2.16 9/16 Årlig orientering om 
kommunens behandling av 


tips/varsling 


Kontrollutvalget tar rådmannens svar om 
varslingssaker 2015 til orientering. 


 


     


8.2.16 10/16 Kontrollutvalgets årsplan for 
2016 


1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte 
årsplanen for 2016, med de endringer 
som fremkom i møtet. 


2. Saken sendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 


o Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsplan for 
2016 til orientering. 


 


Kommune


styret 


Behandlet 


i møte 


xx.xx, sak 


xx/xx. 


   


8.2.16 11/16 Kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 


1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 
vedtas. 


2. Saken sendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 


o Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 til orientering. 


 


Kommune


styret 


Behandlet 


i møte 


xx.xx, sak 


xx/xx. 


   


8.2.16 12/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


8.2.16 13/16 Eventuelt Kontrollutvalget ønsker innsyn i 
hovedrapporten om Bårlidalen 
renseanlegg senest samtidig som den 
legges fram i Formannskapet.  
 


  1. Mars   


        







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


 4.4.16 14/16  Orientering fra barnevernet i 
Eidsvoll kommune 


Kontrollutvalget tar redegjørelsen til 
orientering. 


    


4.4.16 15/16 Prosjektplan - 
Eiendomsforvaltning i 
Eidsvoll kommune 


1. Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjektet – 
Eiendomsforvaltning i Eidsvoll 
kommune, med følgende 
problemstillinger: 
1) I hvilken grad gjennomføres 


tilstandskartleggingen av 
formålsbyggene på en 
tilfredsstillende måte? 


2) I hvilken grad brukes 
tilstandsinformasjonen til 
planlegging av både drift og 
vedlikehold? 


2. Prosjektet leveres til 
septembermøtet 2016, og 
gjennomføres innenfor en ramme på 
400 timer. 


Romerike 
Revisjon 


    


4.4.16 16/16 Orientering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


4.4.16 17/16 Habilitet i kontrollutvalget Kontrollutvalget tar saken til orientering.      


4.4.16 18/16 Overordnet analyse for 
selskapskontroll 


Kontrollutvalget godkjenner opplegget og 
fremdriftsplanen for arbeidet med 
overordnet analyse for selskapskontroll. 


     


4.4.16 19/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


4.4.16 20/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


23.5.16 21/16       


        







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        
 







