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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 Eidsvoll 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 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 
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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. 

Kommunens disposisjonsfond er pr. 1.1.2015 på kr 155,4 mill. Dette er en økning fra 2013 på 

kr 13,7 mill.  

 

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

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
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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 skole 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 

65 613 65 647 65 647 65 647 

Konsekvensjustert 
ramme 

61 593 66 530 66 576 66 652 

Ny ramme 
Familiens hus 

61 681 66 583 66 629 66 705 

 

 

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 Helse 
og bistand 

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 
hjemmebaserte 
tjenester 

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 Vilberg 
kompetansesenter 

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 NAV 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 kultur 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 

-8076 -12482 -19325 -19325 

Konsekvensjustert 
ramme 

-6414 -9054 -10483 -12785 

Ny ramme 
kommunal drift 

-6414 -9054 -10483 -12785 

 

Kommunal drift 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. 
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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 
kommunal 
forvaltning 

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 
Eiendomsforvaltningen 

61 745 58 703 56 803 57 273 

 

 

Eiendomsforvaltningen består av: 

 Prosjekt 

 Vedlikehold 

 Drift 

 Renhold 
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 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 

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. 
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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 
  

Kommunereformen 
I skrivende stund snakker Eidsvoll med … om kommunesammenslåing. 

 

Dersom det blir aktuelt for Eidsvoll å slå seg sammen med en eller flere kommuner, vil 

risikobildet endre seg. I en slik situasjon må kontrollutvalget vurdere og endre fokus fra et 

tilbakeskuende perspektiv til et mer her og nå perspektiv. Kontrollutvalget vil for øvrig ha 

særskilte oppgaver knyttet til valg av revisor og valg av kontrollutvalgssekretariat for den nye 

kommunen. Dette er spørsmål sekretariatet vil komme tilbake til dersom det blir aktuelt.  
 

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. 
 

 

Risikoområder - oppsummert 
Helse og omsorg: 

 Folkehelseprofil – helse og sykdom 
 Samhandlingsreformen – FM …. 
 Helseinstitusjon – sykehjemsplasser 
 Rus – strategi 
 Forebyggende arbeid – skole, barnehage, helsesøster mv. 

Skole: 

 Kapasitet/kvalitet 
 Mobbing 

Økonomi: 

 Offentlig anskaffelse – bygg/anlegg 
 Avgiftsbelagte tjenester – selvkost 
 Internkontroll på lønnsområdet 
 Langsiktig gjeld  

Beredskap: 

 Beredskapsplaner – krisehåndtering, nødnett, miljø 
NAV: 

 Økonomisk sosialhjelp 
Teknisk sektor: 

 Eiendomsforvaltning – denne er bestilt 20. juni 2016 
 Prosjektstyring – rapporteringsrutiner adm/politisk 

Flykningeområdet: 

 Integreringsarbeidet 
 

 

 

 



 

19 
 

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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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
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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.

4   Folkehelseprofil for 0237 Eidsvoll, 2016. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2015:   23238

http://www.fhi.no/kommunehelsa
http://khs.fhi.no/
http://www.fhi.no/kommunehelsa
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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  
 


