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Store utfordringer - store muligheter 
Eidsvoll opplever for tiden stor befolkningsvekst og prognosene for årene fremover tilsier at 
veksten vil fortsette. Dette innebærer økte inntekter. Samtidig vil det bety flere innbyggere 
at kommunen må bygge ut det kommunale tjenestetilbudet barnehage, skole, eldreomsorg. 
I tillegg krever dette at det er behov for store investeringer i infrastruktur.  
 
De lokale folkevalgte må forholde seg til statlige pålegg og føringer på mange områder. For 
eks. må kommunen legge til rette for å verne dyrket mark og verdifulle naturområder. Det 
må legges til rette for at størst mulig del av den trafikkveksten som den økte befolkningen 
medfører kan tas gjennom bruk av kollektivtrafikk framfor personbil. Dette innebærer at 
kommunen må legge til rette for fortetting rundt kollektivknutepunktene. 
 
For Eidsvoll sin del betyr dette at største delen av boligutbyggingen må komme i områder 
som Sundet, Eidsvoll Verk, Råholt og Dal. I tillegg til dette har Eidsvoll et fjerde område som 
med fordel kan bygges ut: Minnesund Langset. Der er det tilgang til tomter, som ikke går på 
bekostning av dyrket mark. Skolen har ledig kapasitet til flere elever. Selv om overordnede 
myndigheter ikke ønsker å styrke kollektivtilbudet ved å gjenåpne Langset stasjon vil en 
tilrettelegging for befolkningsvekst tilsi at det før eller senere vil oppstå et behov for et 
styrket kollektivtilbud i området.  
 
Hvordan skal kommunens folkevalgte møte disse utfordringene? Man kan bygge ut det 
kommunale servicetilbudet i etterkant av befolkningsveksten, noe Venstre vil advare mot. 
Derfor bør planlagte investeringer i nødvendig kommunal infrastruktur ikke utsettes, og 
heller ikke reduseres i omfang. Venstre mener at en bør utarbeide en grov oversikt over 
sannsynlig behov for investeringer som rekker lenger fram enn det dagens handlingsplan på 
fire år. På samme måte mener Venstre at det bør vedtas mål for hvor stor gjeld kommunen 
bør kunne tåle i prosent av årlig inntekt og hvor stor andel av den årlige inntekt som kan 
anvendes til betjening av renter og avdrag.  
 
Investere i framtiden - uten eiendomsskatt 
Rådmannen har fremmet et forslag til budsjett og handlingsplan der eiendomsskatt foreslås 
innført fra 2019. I Formannskapet vedtok AP, SP, SV og KrF et forslag til budsjett og 
handlingsplan med eiendomsskatt. Venstre mener at kommunens servicetilbud og 
nødvendige investeringer kan opprettholdes uten at Eidsvoll innfører Eiendomsskatt. 
 
Kommunens budsjetteringprinsipp bør endres 
Venstre mener det bør rettes mer oppmerksomhet mot Eidsvoll kommunes 
budsjetteringsprinsipp. Det framkommer av Rådmannens grunnlagsdokument punkt 1.2 
"Det vil si at man ikke framskriver befolkningsveksten hverken på utgifts- eller 
inntektssiden". Dette har Rådmannen godt grunnlag for å gjøre så lenge flertallet i 
kommunestyret støtter det. 
 
Den politiske skillelinjen handler i minst like stor grad om kommunens 
budsjetteringsprinsipp og forståelsen av de økonomiske konsekvensene av 
befolkningsveksten som spørsmålet om innføring av eiendomsskatt. Venstre har de siste 
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årene vært alene om å utfordre administrasjonen på budsjetteringsprinsipp, men ved 
behandlingen av budsjett og handlingsplan for 2017-2020 har Høyre stilt de samme 
spørsmålene til kommunens budsjetteringsprinsipp som Venstre. Derfor er det kanskje her 
den viktigste skillelinjen i kommunestyret går ved årets behandling av budsjett og 
handlingsplan.  
 
Inkonsekvent grunnlagsdokument. 
Venstre stilles spørsmål ved deler av framstillingen i Rådmannens grunnlagsdokument for 
budsjett og handlingsplan. Rådmannen innleder grunnlagsdokumentet med at Rådmannen 
viser til kommuneloven med forskrifter og det framkommer blant annet "For at planen skal 
være realistisk må den være satt opp med sannsynlige inntekter, forventede utgifter og 
prioriterte oppgaver i planperioden."  
 
I grunnlagsdokumentet er det lagt til grunn en sannsynlig årlig befolkningsvekst på 2,4 % i 
hele planperioden. Det er likevel budsjettert med et veksttilskudd fra staten som tilsier en 
langt lavere befolkningsvekst fra 2017 enn 2,4 %. 
 
For områdene skole og barnehage er det laget et tallbudsjett uten konsekvenser av 
befolkningsveksten og det økte elevtallet. Men det presenteres regnestykker for kostnadene 
ved økt antall elever, i form av lærerressurser. Disse er ikke tatt inn i budsjettet, men 
Rådmannen skriver at de økte utgiftene vil bli dekket av økte inntekter som følge av 
befolkningsveksten. I forhold til øvrige sektorer er det ikke vist slike regnestykker. Videre er 
selve driftskostnadene med ny og større bygningsmasse tatt med inn i budsjettet. I forhold 
til øvrige sektorer er det ikke vist slike regnestykker. 
 
Eidsvoll har penger på bok 
Eidsvoll kommune har økonomiske utfordringer på grunn av den økende gjelden. Likevel har 
kommunen penger på bok i form av et disposisjonsfond som vil nå ca. 300 millioner kroner i 
2017. Dette utgjør nær 20 % av kommunens årlige inntekt. Andre kommuner i regionen 
varierer mellom 5 og 15 %. Fondet gir kommunen gode muligheter til å forsøke forskjellige 
tiltak som kan gi mer rasjonell og mer miljøvennlig drift. Dette er et handlingsrom Eidsvoll 
kommune kan bruke for å omstille sin drift slik at den blir mer effektiv, framtidsrettet og 
miljøvennlig. Samtidig gir dette et argument mot innføring av eiendomsskatt at Eidsvoll både 
går med driftsoverskudd og har penger på bok. 
 
KS kåret forøvrig Eidsvoll til en av fem kommuner i landet med best økonomiske utsikter. I 
den situasjonen Eidsvoll kommune er i, bør det politiske flertallet være mer offensive i sin 
budsjettering.  
 
Grønt skifte som økonomisk mulighet 
Det framstår som sannsynlig at Eidsvoll kommune gjennom forskjellige støtteordninger, 
redusert energibruk og endret energibruk vil kunne spare miljøet for betydelige utslipp men 
også redusere sine utgifter.  
 
 
 
Eidsvoll 12.12 2016 Knut Bakkehaug, kommunestyrerepresentant Eidsvoll Venstre 
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Grønt skifte som økonomisk mulighet 
Det grønne skiftet er blitt et allment begrep i 2016. Dette innebærer å legge om samfunnet i 
en mer miljøvennlig retning på alle områder. Venstre vil at det grønne skiftet skal inkluderes 
både i samfunnsplanleggingen, i måten kommunen investerer, og organiserer og 
gjennomfører sin drift på.  
 
Valget i 2015 gav på papiret et sterkere grønt innslag i Eidsvoll kommunestyre, ved at partier 
som vektlegger miljø er flere og sterkere representert. Venstre håper at dette skal bidra til 
en grønnere politikk i Eidsvoll. Så langt kan Venstre ikke se at den grønne blokken har utløst 
grønnere politiske vedtak. 
 
Venstre har over flere år etterlyst satsing på ladepunkter for el/hybrid-biler, og bruk av 
økonomiske støtteordninger til dette Det er derfor gledelig at rådmannen i forslaget til 
budsjett har lagt opp til satsning på slike ladepunkter. 
 
Som nevnt i innledningen skal Eidsvoll som alle andre kommuner sørge for å verne dyrket 
mark, og bidra til at mer person- og varetransport foregår med kollektive transportmidler – 
gjennom boligbygging og næringsutvikling ved kollektivknutepunkter. Her har Eidsvoll gode 
muligheter gjennom allerede godt utviklet kollektivtilbud. Eidsvoll kan både spare miljøet, 
spare penger og bidra til at innbyggerne velger miljøvennlige løsninger. Som kommune er 
Eidsvoll dermed i en nøkkelrolle for å bidra til det grønne skiftet lokalt. 
  
Eidsvoll kommune har mange bygg og energikostnadene beløper seg til flere millioner 
kroner. Mange kommuner som har fått en gjennomgang av energiforbruket har kunnet 
inngå såkalte EPC-kontrakter hvor en er gitt garanti på innsparing av energi og kostnader. 
Ullensaker er et eksempel på dette hvor det er inngått en kontrakt hvor det skal spares mer 
enn 5 Gwh pr. år.  
 
I forbindelse med en interpellasjon om kommunens kjøretøyer har det kommet fram at det 
kjøres mer enn 2 millioner kilometer pr. år i kommunens tjeneste. Stort sett all kjøringen blir 
foretatt med biler som går på diesel. Det er gode grunner til å anta at en overgang til andre 
typer EL eller hybrid teknologi vil kunne spare både miljøet og kommunens økonomi. 
  
I forbindelse med kommunal byggeaktivitet bør byggeteknikk og -materialer vurderes, som 
passivhusteknologi og bruk av massivtre. I tillegg bør statlige støtteordninger for alternative 
energikilder som solenergi brukes. 
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VENSTRES ENDRINGER 
 
Nei til eiendomsskatt 
Rådmannen har i sitt forslag til budsjett og handlingsplan lagt opp til innføring av 
eiendomsskatt. I forbindelse med sin presentasjon av forslag til budsjett og handlingsplan 
høsten 2014 begrunnet Rådmannen på en god måte hvorfor han ikke hadde foreslått 
innføring av eiendomsskatt. Rådmannens begrunnelse den gang var at kommunen først bør 
forsøke å skaffe balanse mellom utgifter og inntekter gjennom det arbeidet som var 
påbegynt før en eventuelt innfører eiendomsskatt. I tiden etter har Eidsvoll kommune 
oppnådd gode driftsresultater både i 2014 og 2015, med henholdsvis over 30 millioner og 70 
millioner kroner. Kommunen ser også ut til å styre mot et godt resultat også i 2016. Som 
følge av dette har kommunens disposisjonsfond økt til ca. 250 millioner kroner og vil med 
det budsjettet som er lagt for 2017 nærme seg 300 millioner kroner. 
 
Selv om mer enn 350 av landets 428 kommuner nå har innført eiendomsskatt ønsker 
Venstre å advare mot å innføre eiendomsskatt og på denne måten bidra til å sementere 
dagens inntektssystem for norske kommuner. Det er i dag en stor forskjell mellom 
kommunal ressursknapphet og statlig rikdom. 
 
Staten har mye penger til disposisjon. Venstre ønsker ikke at staten skal bruke mer penger 
men fordele de på en annen måte enn i dag. Kommunene er det offentlige servicenivået som 
er nærmest innbyggerne og bør derfor få tilført en større andel av andel av de statlige 
midlene. I tillegg bør det lokale selvstyret revurderes. Slik det er i dag har staten for stor 
kontroll over hvilke oppgaver og inntekter kommunene har. Pålagte oppgaver er ofte 
underfinansiert og lokalpolitikerne har derfor ofte lite handlingsrom å må gjøre det beste ut 
av det. 
 
Eiendomsskatt kan også sees som et middel til utjevning av velstand mellom de som eier 
egen bolig og de som ikke eier. Eidsvoll Venstre mener at spørsmålet om eiendomsskatt ikke 
kan sees isolert sett fra resten av skattesystemet. Venstre mener derfor at spørsmålet om 
eiendomsskatt bør avgjøres på rikspolitisk nivå. 
 
Som konsekvens av dette er inntekten fra eiendomsskatt i 2019 og 2020 tatt ut. Videre er 
utgiften til eiendomsskattesjef tatt ut.  
 
Økt skatteanslag som følge av befolkningsveksten 
Venstre har tidligere pekt på konsekvensen av den store befolkningsveksten i Eidsvoll i 
forhold til kommunens inntekter. Rådmannen har heller ikke denne gangen lagt inn økning i 
hverken inntekter eller utgifter som følge av befolkningsveksten i handlingsplanen. Til KS 
modell for beregning av kommunale utgifter og inntekter (den såkalte Stolp-modellen) 
finnes et vedlegg til en slik beregning. Veldig grovt sett antas det at en ved å anvende denne 
vil å en realinntektsvekst som er lik differansen mellom kommunens befolkningsvekst og 
befolkningsveksten for hele landet. De siste årene har denne differansen vært noe over 1 %. 
Rådmannen har i tidligere møte med Venstre gitt uttrykk for at kommunen er for liten og at 
svingningene er for store til at det anbefales å benytte en slik beregning.  
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Sett på bakgrunn av den fortsatte økningen i befolkningen og at prognosen heller viser en 
økning av differansen mellom befolkningsveksten i Eidsvoll og landet som helhet og den 
store bufferen som ligger i kommunens disposisjonsfond mener Eidsvoll Venstre at det er 
forsvarlig å budsjettere med en slik vekst. Prognoser fra SSB holdt opp mot den 
befolkningsveksten som er lagt til grunn for Rådmannen grunnlagsdokument viser en 
differanse mellom befolkningsveksten i Eidsvoll opp mot den nasjonale befolkningsveksten 
på 1,3 % i 2017 og 2018 økende til 1,5 % for 2019 og 2020. For å dempe risikoen noe ved 
dette har Venstre i sitt forslag lagt inn en slik inntektsvekst som er 0.2 % mindre enn den 
antatte differansen for de tre siste årene i handlingsplanen.  
 
Økt veksttilskudd 
Veksttilskudd gis til kommuner som de tre siste årene har en vekst i befolkningen på mer 
enn 1,4 %. Tilskuddet gis med 57 191 kroner pr innbygger utover 1,4 %. I Rådmannens 
grunnlagsdokument er det lagt inn veksttilskudd i hele perioden, men med et betydelig 
lavere beløp for 2019 og 2020 til tross for at det ikke er forventninger om redusert 
befolkningsvekst i perioden. På bakgrunn av at det ikke er ventet en betydelig redusert 
befolkningsvekst har Venstre lagt inn et veksttilskudd på 10 millioner kroner pr. år for 2019 
og 2020.  
 
Økte utgifter som følge av befolkningsveksten 
I rådmannens grunnlagsdokument er det stort sett ikke lagt inn økte utgifter som følge av 
øke befolkning, men det er noen unntak. Det er lagt inn økte kostnader som følge av den 
gjelden den nye infrastrukturen gir. Videre er det tatt med drift av den økte bygningsmassen 
som følge av befolkningsvekst. For oppvekst er det gitt tall på kostandene ved økt 
bemanning i skole og barnehage, men disse tallene er ikke tatt inn i budsjettet. Det er ikke ut 
arbeidet tilsvarende tall for økt bemanning innen de andre sektorene som følge av økt 
befolkning. Rådmannen har på forespørsel fra Høyre gitt et estimat for kostnadene ved økt 
bemanning. Venstre har valgt å støtte seg på den og har derfor lagt inn kostandene til økt 
bemanning i skole og barnehage og estimatet for øvrige sektorer.  
 
Udisponerte midler  
Rådmannen har foreslått som tidligere år at det settes av en reserve for uforutsette 
hendelser. Beløpet er i Rådmannens grunnlagsdokument hevet til 15 millioner kroner pr. år. 
Venstre mener det er mer ryddig å framstille dette som en del av driftsresultatet og at 
dersom midlene må benyttes er det en svekkelse av det budsjetterte resultatet og en 
budsjett overskridelse der midlene i tilfelle bli benyttet.  
 
Effektivisering 
Det framkommer av Rådmannens grunnlagsdokument til budsjett og handlingsplan at staten 
anbefaler kommunene å effektivisere 05 %. Rådmannen har for 2017 lagt opp til forskjellige 
tiltak som er ment å effektivisere kommunen med noe over 08 %. Utover i handlingsplanen 
er det ikke lagt opp til effektivisering. Effektivisering består av mange forskjellige faktorer 
som for eks. arbeidsmetoder, organisering og tekniske løsninger. Ovenfor under punktet 
grunt skifte er det pekt på noen. Videre kan det pekes på at det bør ligge et ikke ubetydelig 
potensiale i kommunens innkjøp og bruk av ny teknologi. Eidsvoll Venstre mener derfor at 
det er forsvarlig å legge inn en årlig effektivisering i budsjettet på 08 % pr. år de tre siste 
årene i handlingsplanen.  
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Miljøkonsulent/prosjektleder 
Rådmannen foreslår å ansette en eiendomsskattesjef. Venstre mener det heller bør ansettes 
en egen miljøkonsulent med ansvar for å koordinere prosjekter som skal bidra til det grønne 
skiftet lokalt. Venstre har derfor lagt inn midler i budsjettet til en prosjektstilling fra 2. halvår 
2017 og to år framover.  
 
Godgjøring til gruppeledere i kommunestyret 
Ved behandlingen av budsjett og handlingsplan høsten 2015 vedtok flertallet å tilstå hver av 
gruppelederne i kommunestyret en årlig godtgjøring på 10 000 kroner. Dette bygget på at en 
ville bruke gruppelederfunksjonen i aktivt politisk arbeid. Venstre støttet ideen den gang, 
men valgte i vår forslag å redusere godgjøringen til 5 000 kroner pr. år. Etter at ordningen 
har vart i et år kan Venstre vanskelig se at gruppelederne er brukt aktivt på den måten som 
var tenkt og foreslår derfor at godtgjøringen fjernes.  
 
Sosialhjelp - underregulering av livsoppholdssatsene i Eidsvoll 
Hvert år reguleres de anbefalte satsene for livsoppholdsnorm for mottakere at sosialhjelp 
etter lov om sosiale tjenester i NAV.  I rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan er 
det lagt opp til at Eidsvoll ikke skal øke satsene i 2017. Dette medfører en innsparing på litt 
over en million kroner. En slik underregulering betyr at de som har aller minst penger i 
Eidsvoll vil få mindre å rutte med neste år som følge av prisstigningen. Når Eidsvoll Venstre 
ikke vil innføre eiendomsskatt og på denne måte skjermer de som eier sin egen bolig fra en 
utgiftsøkning vil det framstå urimelig at de som har aller dårligst råd skal rammes gjennom 
en underregulering av satsene på sosialhjelp. Eidsvoll Venstre har derfor tatt ut denne 
innsparingen fra budsjettet.  
 
Økt satsing på skole 
Venstre er fornøyd med at kommunen ser ut til å skaffe tidsmessig og gode skolebygg. 
Samtidig vet vi at Eidsvoll ikke har oppnådd de resultatene vi ønsker i skolen og at det er 
grunn til å tro at det store frafallet i videregående skole delvis skyldes at våre elever har for 
svake faglige ferdigheter fra grunnskolen. En styrking av utdanningsnivået i Eidsvoll er 
antakeligvis en av de viktigste tiltakene kommunen kan gjøre for å bedre forutsetningene for 
at kommunen også skal lykkes i å tilby sine innbyggere gode tjenester på andre områder. 
Dette er både knyttet til at høyere utdanningsnivå gir høyere skatteinngang, men minst like 
viktig er sammenhengen mellom helse og utdanning. Venstre ønsker derfor å øke 
bevilgningen til skolen med en million pr. år utover Rådmannens grunnlagsdokument.  
 
Psykomotorisk behandling 
Ventetiden på psykomotorisk behandling i Eidsvoll er svært lang. I tillegg er fagmiljøet lite og 
gir dermed lite rom for faglig utvikling. Kostnaden for kommunen ved én hjemmel er ca. 
100 000,-, men gevinsten kan bli en 100 % økning av tilbudet. 
Personer med muskel-, skjelettplager og -smerter/sterk kroppslig ubehag uten en avklart 
diagnose eller diagnose der annet behandlingstilbud ikke finnes, vil kunne oppleve bedring 
med psykomotorisk behandling. Spesielt for unge og mennesker i arbeidsfør alder, er det 
belastende både for de det gjelder og samfunnet at ventetiden er så lang. 
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Velferdsteknologi 
Velferdsteknologi gir mange muligheter for å bedre kvaliteten i kommunens 
velferdstjenester og gjøre disse mer effektive. Tidligere er det vedtatt midler til 
pasientjournal på mobil i hjemmetjenesten som ikke er gjennomført på grunn av 
merforbruk. Nylig er det vedtatt å digitale trygghetsalarmer og e-lås som vil gi bedre tjeneste 
for bruker og en mer effektiv tjeneste. Venstre ønsker derfor å sette av noe mer midler til 
dette enn de som ligger inne i Rådmannens forslag til budsjett.  
 
Søndre Samfunn 
Valg av løsning for Søndre Samfunn bør utsettes til områdereguleringsplanen for Råholt er 
klar. Venstre ønsker derfor at en opprettholder biblioteket på Søndre Samfunn, annen 
lokalisering kan vurderes inntil dette er klart. Investeringer, momskompensasjon og refusjon 
fra Husbanken tas derfor ut av budsjett og handlingsplan.  
 
Flerbrukshall Vilberg skole 
Det er i Rådmannens grunnlagsdokument lagt opp til gymsal ved nye Vilberg barneskole. 
Flerbrukshall gir mange fordeler i forhold til mulig bruk og representerer som følge av 
muligheten for tippemidler en relativt liten kostnadsøkning sett i forhold til bruksverdi. 
Venstre ønsker derfor at det bygges flerbrukshall ved nye Vilberg barneskole og har lagt inn 
de økonomiske konsekvensene av dette.  
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Budsjett for Eidsvoll kommune Endringsforslag fra Venstre 
 og handlingsplan 2017-2020 

    

       Endringer drift 2017 2018 2019 2020 Sum 

Økt skatt og ramme, befolkningsvekst 
    Økt skatt og ramme 2018 -13607 -13607 -13607 -40821 

Økt skatt og ramme 2019   -16258 -16258 -32516 

Økt skatt og ramme 2020 
  

-16469 -16469 

       Økt veksttilskudd 
     Vekstillskudd 2019 og 2020 

 
-5800 -5800 -11600 

       Effektivisering 0,8 % pr. år 
    Effektivisering 

2018 
 

-9042 -9042 -9042 -27126 
Effektivisering 
2019 

  
-9127 -9127 -18254 

Effektivisering 
2020 

   
-9195 -9195 

       Økte driftskostnader økt befolkning 
    Utvidelse Råholtbråtan Barnehage 3500 7000 7000 17500 

Ny barnehage Ås 
  

3500 7000 10500 
1 ny klasse Dal 
skole 

 
1500 1500 1500 4500 

3 nye klasse Råholt skole 1500 3000 4500 9000 

3 nye klasse Vilberg ungd. Skole 
 

1500 4500 6000 

4 nye klasser vilberg skole 
 

3000 6000 9000 

Øvrig kostnadsvekst økt befolkning 6365 8403 12666 27434 

  
      Ikke innføre eiendomsskatt         

Nullstille eiendomsskatt 
 

30000 45000 75000 

Ikke ansette eiendomsskattesjef -1080 -1080 -1080 -3240 

  
  

        

Miljøsatsing  
  

      
Lønn prosjektleder 
2 år 540 1080 540    2160 

  
  

      
 Godtgjøring gruppe ledere 

    Fjernet godgjøring -90 -90 -90 -90 -360 

       Sosialstønad 
     Ikke underregulere  1025 1025 1025 1025 4100 

       Økt satsing skole 
     

  
1000 1000 1000 1000 4000 

       



 10 

Psykomotorisk fysioterapi 
    

  
100 100 100 100 400 

       Økt satsing velfredsteknologi 
    Prosjektmidler  600 500 100 100 1300 

       Endring ØRBR kun deflator 
    

  
-890 -960 -960 -960 -3770 

       ØRIK endret finaniseringsmodell  
    

   
1030 1560 1820 4410 

       Endrede avdrag og renter  
    Endring avdrag -50 -88 -2070 -2662 -4870 

Endring renter -34 -62 -1175 -1409 -2680 

       Sum endringer 2201 -7329 3019 6512 4403 

       Flytte udisponerte midler 
    

  
-15000 -15000 -15000 -15000 -60000 

       Rådmannens 
forslag 

     

  
-12082 442 -21360 -5310 -38310 

   
      Netto 

driftsresultat -22680 -29216 -30322 -7286 -89504 

 
 

Endringer investeringer   
  

  

Redusert investering Søndre samfunn  
    Ikke bygge nytt Søndre 

samfunn -2000 -10000 -77000 -58000 -147000 

Tapt momsrefusjon 500 2500 19250 14500 36750 

Tapt refusjon Husbanken 
  

24000 24000 

       Bygge flerbrukshall Vilberg skole 
    Økte byggekostnader 

 
8500 8500 

 
12750 

Momsrefusjon 
 

-2125 -2125 
 

-4250 

Tippemidler 
  

-7000 
 

-7000 

       Endret låneopptak -1500 -1125 -58375 -19500 -80500 

       Renteforutsetninger 2,24 % 1,93 % 1,80 % 1,80 % 
 

       Endret akumulert gjeld -1500 -2591 -60878 -78308 
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Verbalforslag 
 
Forsøk med søndagsåpne bibliotek 
Eidsvoll bibliotek gjennomfører en forsøksordning i 2016 med søndagsåpent bibliotek. Dette 
vil gi folk mulighet til å bruke biblioteket i helgen, og det vil øke tilbudet i Sundet i helgene.  
 
Utredet fordelene ved boligframskaffer.  
Administrasjonen bes utrede om det skal ansette en boligframskaffer. Denne vil kunne bistå 
mennesker som sliter med å skaffe seg en egnet bolig i det ordinære leiemarkedet. Dette er 
en løsning som er forsøkt i Ullensaker med godt resultat. Det har medført et sterkt redusert 
press på kommunale boliger. Det har også gjennom denne ordningen vært mulig å bosette 
et betydelig antall flyktninger uten at dette har generert et press på de kommunale boligene 
kommunen disponerer. Videre har det redusert behovet for midlertidige boliger og på denne 
måten bidratt til reduserte kostnader både for brukere og kommunen.  
 
Muligheter ved best praksis 
Organisasjonen NHO Service inviteres til å redegjøre for kommunestyret om funnene i 
rapporten «Sammen for velferd i Eidsvoll kommune» fra 2013, om hvordan innføring av 
«Beste praksis» kan frigjøre ressurser til å bedre kommunens velferdstilbud. 
 
Fritt brukervalg i hjemmetjenesten 
Kommunens eldre skal kunne velge hvem som yter praktisk bistand og pleie i sine hjem. Det 
bes derfor om at administrasjonen utreder mulige løsninger for fritt brukervalg med 
beskrivelse av de økonomiske konsekvenser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


