Vestre Toten kommune
MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 16.10.2019
Tid: ca. kl.11:00 - 15:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 15 33 00 / post@vestre-toten.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
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Raufoss, 10. oktober 2019
Leif Waarum
ordfører

Vegard Skogen
møtesekretær

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
19/2342

Arkiv: 021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 18.09.2019 godkjennes.

Trykte vedlegg:
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.09.2019

Bjørn Fauchald
rådmann

Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested:
Møtedato:

Formannskapssalen
18.09.2019
Tid: 09:00 - 14:45

Innkalte:
Parti
AP
AP
AP
SV
AP

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

H
H
SP
FRP
KRF
AP

Navn
Leif Waarum
Hege Eriksen
Tonje Bergum Jahr
Hans Petter Olsen
Siv Anita Eriksen
Midtskogen
Medlem
Elin Synnøve Solberg
Medlem
Anders Vildåsen
Medlem
Arild N. Ødegaard
Medlem
Svein Erik Sørensen
Varamedlem Gunnar Jan Eines
Varamedlem Ann Marit Sandsengen

H

Varamedlem Arve Sørbo

Fra adm. (evt.
andre):

Fra/til saknr.:

Forfall Møtt for
FO
FO
Perm fra kl. 10.35
Tonje Bergum Jahr
Siv Anita Eriksen
Midtskogen
Fra sak 87/19

Rådmann Bjørn Fauchald, ass.rådmann Odd Arnvid
Bollingmo, brannsjef Bjørn Sondra Kjelsrud, prosjektleder
Ole Anders Hoff, grunnskolesjef Ivar Jahr, eiendomssjef Ole
Petter Bergersen, næringsrådgiver Ola Langedal,
møtesekretær Vegard Skogen
Eldar Vågan AS Durango,
83 – 97/19

Til sakslista: Sak 90/19 utgår og trekkes fra sakslista.
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Raufoss, 19. september 2019
Underskrifter:
Leif Waarum
ordfører

Vegard Skogen
møtesekretær

Postadresse: Vestre Toten kommune, Rådhuset, 2830 Raufoss
Tlf. sentralbord 61153300, Telefaks: 61153555,
E-post: Post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no

83/19
19/2107
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Behandling:
Rådmann: Skisse til folkevalgtopplæring kommer i neste formannskapsmøte.
Vedtak:
Protokollen fra møte 21.08.2019 godkjennes.

84/19
19/2107
REFERATER

Vedtak:
Referatene tas til orientering.

85/19
19/2107
MELDINGER FRA ADMINISTRASJONEN
Behandling:
Det ble orientert om følgende sak i møtet:
 Nytilsatt grunnskolesjef Ivar Jahr presenterte seg.

Vedtak:
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Referatene tas til orientering.

86/19
15/930
NY BRANNSTASJON I VESTRE TOTEN - PROSJEKTET OG FRAMDRIFT
Behandling:
Rådmann Bjørn Fauchald refererte fra behandlingen i UTP. UTP sluttet seg
enstemmig til innstillingen.
Eiendomssjef Ole Petter Bergersen og prosjektleder Ole Anders Hoff redegjorde
nærmere om skisseprosjektet, anbudsprosessen og framdrift.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar bygging av ny brannstasjon til en netto kostnadsramme på
52,0 mill kroner ekskl mva.
2. Korrigert investerings- og finansieringsramme legges inn i økonomiplanen i årene
2020 og 2021
3. Før kontrakt inngås må det foreligge dispensasjon fra krav om kjeller i bygget,
samt mindre omdisponering til kjørearealer.
4. Kommunestyret ber om at løsning for innsatsveg avklares raskest mulig og at
formannskapet tar stilling til endelig løsning, herunder økonomi.

87/19
18/926
HÅKONSHALLEN BØVERBRU - STØTTE TIL BRANNSIKRING: NY
BEHANDLING
Behandling:
Rådmann Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis.
Saksordfører: Ann Marit Sandsengen.
Vedtak:
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Vestre Toten kommune bevilger samlet 375.000 kroner til brannsikring av
Håkonshallen. Tilskuddet dekkes av disposisjonsfondet.

88/19
18/1583
BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2019 - 2022 OPPFØLGING AV VERBALFORSLAG
Behandling:
Rådmannen gir en tilbakemelding i kommunestyrets møte 26. september 2019.
Vedtak:
Rådmannen gir en tilbakemelding i kommunestyrets møte 26. september 2019.

89/19
18/2461
GODKJENNING AV FORPROSJEKT GJØVIK INTERKOMMUNALE LEGEVAKT
Behandling:
Rådmann Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis.
Saksordfører: Elin S. Solberg.
Vedtak:
1. Vestre Toten kommune bekrefter deltakelse i investeringsprosjektet for
interkommunal legevakt med de forutsetninger som framgår av
saksutredningen.
2. Kommunestyret tar til etterretning at Gjøvik kommune påtar seg
byggherreansvaret for utbyggingsprosjektet med en brutto kostnadsramme på
32,3 mill. kr.
3. Vestre Toten kommunes investeringsbidrag anslås til 4,2 millioner kroner.
Denne investeringen med finansiering legges inn i budsjett og økonomiplan for
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perioden 2020-2023 som et investeringsprosjekt. Økt årlig husleie på
anslagsvis 86.000 kroner legges inn i rammen til tjenesteområdet helse.
4. Dersom Lunner og / eller Gran kommune ikke deltar i utbyggingen, gir
kommunestyret tilslutning til at Vestre Toten kommune og de øvrige
samarbeidskommunene proporsjonalt øker sin andel tilsvarende, dvs med en
økning på opptil 17 %.

90/19
19/167
ØKONOMISK OMSTILLING GJENNOMGANG AV NIVÅET PÅ
INVESTERINGSBUDSJETTET I INNEVÆRENDE BUDSJETT- OG
ØKONOMIPLANPERIODE
Behandling:
Saken utgår
Vedtak:
Saken utgår.

91/19
19/807
KOMMUNALT KJØP AV FESTETOMTER PÅ PRØVEN INDUSTRIOMRÅDE
Behandling:
Næringsrådgiver Ola Langedal orienterte innledningsvis.

Vedtak:
1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å framforhandle og undertegne endelig
kontrakt for kjøp av arealene på Prøven Industriområde. Vilkårene i kontrakten
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skal være i samsvar med tidligere utsendt tilbud fra kommunen med påfølgende
aksept fra selgerne. Samlet oppgjør utgjør 4,3 millioner kroner.
2. Kommunestyret avsetter inntil 2,5 millioner kroner til finansiering av arealene som
kommunen kjøper og for de arealer som ikke videreselges umiddelbart. Utgiftene
dekkes av ubrukte lånemidler.
3. Arealer som videreselges til dagens leietakere, selges for «selvkost», det vil si
minimum kommunens kjøpesum med tillegg av omkostninger mv.

92/19
19/1107
BUDSJETT- OG AKTIVITETSOPPFØLGING 1. HALVÅR 2019
Behandling:
Ass.rådmann Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis.
Vedtak:
Kommunestyret tar rådmannens budsjett- og aktivitetsrapport etter første halvår 2019
til etterretning.

93/19
19/1193
SALG AV GAMLE IHLE SKOLE
Behandling:
Eldar Vågan, AS Durango, presenterte sine planer for bruk av gamle Ihle skole.
Næringsrådgiver Ola Langedal redegjorde nærmere om salgsprosessen.
Vedtak:
1. Etter en samlet vurdering med vekt på både økonomi – høyeste bud - og planer
for bruk av bygget, vedtar formannskapet å selge gamle Ihle skole til AS Durango
v/Eldar Vågan for 1.000.100 kroner.
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2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre det formelle rundt salget, herunder
inngå kjøps-/salgskontrakt, avklare tomtegrenser mv.

94/19
19/1987
STILLINGSBETEGNELSE FOR RÅDMANN
Behandling:
Ordfører Leif Waarum orienterte om saken innledningsvis.

Vedtak:
1. Kommunestyret tar til etterretning at det i § 13-1 i ny kommunelov innføres ny
stillingsbetegnelse på øverste administrative leder i kommunene.
2. Kommunestyret vedtar på denne bakgrunn å endre stillingsbetegnelsen fra
rådmann til kommunedirektør fra 1. januar 2020.
3. Som konsekvens av denne endringen, endres også stillingsbetegnelsen for
assisterende rådmann til assisterende kommunedirektør fra samme tidspunkt.

95/19
19/2102
ARBEIDSGIVERPOLITIKK 2020 - 2030
Behandling:
Rådmann Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar «Arbeidsgiverpolitikk 2020-2030» slik det framgår av
vedlagte dokument.
2. Kommunestyret legger som forutsetning at det arbeidsgiverpolitiske dokumentet
evalueres og legges fram til ny behandling i løpet av neste kommunestyreperiode.
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96/19
19/1383
BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2020 - 2023
Behandling:
Rådmann Bjørn Fauchald orienterte om status i arbeidet med økonomisk omstilling
for perioden 2020 -2022, herunder tiltak, innhold/metodikk og gjennomføring.

Vedtak:
Formannskapet tar saken til etteretning.

97/19
19/2166
FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR - REVIDERING AV RETNINGSLINJER OG
GODTGJØRINGER
Behandling:
Det ble foreslått å øke møtegodtgjørelsen fra kr. 500,- til kr. 800,-.
Ledere av rådene tilstås en økning fra kr. 600,- til kr. 900,-.
Formannskapets øvrige innspill innarbeides i dokumentet til kommunestyrets
behandling.
Saksordfører: Hans Petter Olsen.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar framlagte forslag til «Folkevalgtes arbeidsvilkår for
perioden 2019 – 2023».
2. Retningslinjene trer i kraft fra det tidspunkt nytt kommunestyre er konstituert
3. Pkt 5.1, siste avsnitt om etterlønn til ordfører gjøres gjeldende fra inneværende
kommunestyreperiode.
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Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
19/2342

Arkiv: 021

MELDINGER FRA ADMINISTRASJONEN
Rådmannens forslag til vedtak:
Meldingene tas til orientering.

Trykte vedlegg:
Notat fra advokatfirmaet Buttingsrud
Fakta:
Det vil bli orientert om følgende saker i møtet:
Forslag til endringer i møteplan høsten 2019:
Av hensyn til folkevalgtprogram 7.og 8. november, ordførersamling i regi av KS mv,
foreslås det noen justeringer i møteplanen for høsten;
 Formannskapet:
o Møte onsdag 13. november flyttes til 6. november
o Møte onsdag 27. november flyttes til mandag 25. november
 Planutvalget: Møte 4. november flyttes til mandag 11. november
Tverrsektorielt samarbeid – videre oppfølging:
I forrige møte gjennomgikk rådmannen status for «Økonomisk omstilling 2019-2022».
Det jobbes løpende videre med de ulike temaene i planen. Ett av temaene som
rådmannen er særskilt opptatt av er tverrsektorielt samarbeid for barn / unge og
deres familier. Rådmannen vil orientere litt nærmere om dette i møtet og «lufte» noen
forslag med formannskapet i forhold til videre framdrift mv. Saken drøftes også på
møte i rådmannens ledergruppe mandag 14. oktober 2019 og innspillene derfra
presenteres for formannskapet.
Sak om skade på privatbolig:
En privatbolig på Raufoss ble påført skader for over tjue år siden. Huseier anser
dette som skade påført av sprengningsarbeider utført av entreprenør på oppdrag fra
Vestre Toten kommune. Dette ble en forsikringssak hvor skadelidte sitt
forsikringsselskap mente skadene skyldtes frostsprengning. Vestre Toten kommune
sin holdning har hele tiden vært at det ikke er dokumentert noen skyld eller
19/2342

erstatningsplikt for kommunen og at dette er å betrakte som en forsikringssak.
Rådmannen har brukt mye tid på saken og har også engasjert kommunens advokat
for å få kvalitetssikret kommunens håndtering mv. Rådmannen er kjent med at flere
politikere er blitt kontaktet skriftlig og muntlig av huseier. Rådmannen har derfor
anmodet kommunens advokat om å møte i formannskapet for å orientere om saken.
Advokaten har utarbeide et notat som sammenfatter saken. Dette følger vedlagt.

Bjørn Fauchald
rådmann

19/2342

NOTAT
ADVOKAT:
DATO:
REFERANSE:

Johannes Sundet
8. oktober 2019
Vestre Toten kommune - Morten Haugen
JS/JS/7979/376494
***********

1. Sakens bakgrunn
Undertegnede har bistått Vestre Toten kommune siden den 8.1.2019 i sak vedrørende Jon
Stokke.
Jon Stokke kontaktet i 2016 Vestre Toten kommune med anmodning om bistand til å få i gang en
dialog med Stokkes forsikringsselskap etter en påstått skade på Stokkes eiendom etter en
sprengning som skal ha skjedd i september 1996.
På tross av at kommunen i hele perioden siden 2016 har forklart at Vestre Toten kommune ikke
har kunnet påta seg noen rolle i den aktuelle sak, har Stokke fortsatt å henvende seg til
kommunen med krav om bistand i forhold til sitt forsikringsselskap.
Stokke har etter hvert antydet et mulig ansvar hos kommunen knyttet til kommunens kontrollørs
håndtering av den aktuelle sprengningssaken, og at sprengningen gjaldt arbeider utført for Vestre
Toten kommune.
Da Stokke etter hvert også skal ha kritisert rådmannen for sin håndtering av saken på vegne av
Vestre Toten kommune, ble undertegnede den 8.1.2019 bedt om å bistå kommunen i forhold til
den videre dialog med Stokke.
Det er etter dette utvekslet noen brev mellom undertegnede og Jon Stokke, først i brev av
14.1.2019 og senest i brev av 3.10.2019.
2. Nærmere om saksforholdet
Faktum rundt den aktuelle sprengningen og de påståtte skader har vært godt opplyst i hele den
aktuelle periode siden sprengningen skjedde. Stokke har tatt opp saken med sitt
forsikringsselskap som etter flere runder skal ha konkludert med at den aktuelle sprengning ikke
påførte Stokkes eiendom noen skade. Det skal senere, ifølge Stokke, ha blitt inngått et forlik
mellom ham og hans forsikringsselskap hvor han likevel skal ha mottatt en erstatning av
forsikringsselskapet.
Stokke har senere konkludert med at dette forliket har gitt ham en for lav erstatning og han har
derfor bedt Vestre Toten kommune om bistand til å gjenoppta dialogen med hans
forsikringsselskap, slik at han kan få ytterligere erstatning under sin forsikring.
Advokatfirmaet Buttingsrud DA
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss
Org.nr. 983 421 237
Medlemmer av Den Norske Advokatforening

Telefon:
Telefax:
Web:
E-post:

(+47) 32 18 18 50
(+47) 32 18 18 51
www.buttingsrud.no
mail@buttingsrud.no

Mobil: Buttingsrud Mathiesen
Mobil: Sundet
Mobil: Reinsnos
Mobil: Hatleberg
Mobil: Trillhus
Mobil: Næss Mathiesen

908 80 617
909 34 600
974 16 596
917 39 218
971 27 907
909 43 322

Da Vestre Toten kommune ikke har funnet det riktig å engasjere seg i denne saken, slik Stokke
har ønsket, har Stokke antydet at det ble gjort feil av kommunens kontrollør i forbindelse med
den aktuelle sprengningen.
Stokke har også kritisert kommunens administrasjon fordi de ikke har villet involvere seg i
denne saken.
3. Min vurdering
Mitt utgangspunkt har vært at administrasjonens beslutning om ikke å ville engasjere seg som
mellommann mellom Stokke og hans forsikringsselskap, har vært korrekt og fornuftig.
Kommunen verken kan eller skal ha noen rolle i slike saker.
Når Stokke har antydet at det ble gjort feil av kommunens kontrollør i forbindelse med den
aktuelle sprengningen, har jeg gjort det klart for Jon Stokke at kommunen ikke kan legge vekt på
slike påstander i forhold til det prinsipielle spørsmål om det er korrekt av kommunen å engasjere
seg i saken mellom Stokke og hans forsikringsselskap.
Jeg har her tvert imot gitt uttrykk for at det ville ha blitt svært problematisk dersom Vestre Toten
kommune i en slik situasjon lot seg påvirke til å ta en annen rolle enn det kommunen er tiltenkt
og skal ha.
Jeg har videre forklart Stokke at dersom han mener det er begått feil fra kommunens ansatte i
den aktuelle sak, vil korrekt fremgangsmåte være å fremme sak mot Vestre Toten kommune.
Jeg har også forklart Stokke at et eventuelt erstatningskrav mot Vestre Toten kommune for
eventuell feil i 1996 uansett vil være foreldet.
Jeg har til slutt gjort det klart at Vestre Toten kommune ikke lenger kan forholde seg til Jon
Strokkes henvendelser vedrørende sprengningen i 1996 og at denne saken ansees avsluttet fra
kommunens side.
Dersom Jon Stokke skulle velge å reise et formelt erstatningskrav mot kommunen, noe Stokke
p.t. ikke har gjort, må dette spørsmålet eventuelt vurderes på nytt. Vestre Toten kommune kan
uansett ikke bistå Jon Stokke i forhold til andre aktuelle erstatningsansvarlige etter den aktuelle
sprengningen.
4. Andre forhold
Jon Stokke har parallelt hatt en dialog med kommunen om etablering av et tilkoblingspunkt for
avløp av drensvann fra Stokkes eiendom. Denne saken er håndtert på vanlig måte av Vestre
Toten kommune. Vestre Toten kommune har her etterkommet konkrete ønsker fra Jon Stokke
om plassering av aktuelt tilkoblingspunkt.
Jon Stokke har til slutt tatt opp spørsmålet om takseringsgrunnlaget for sin eiendom i forhold til
beregning og fastsettelse av eiendomsskatt.
Jon Stokke er gitt nødvendig informasjon om hvordan dette er håndtert av Vestre Toten
kommune.
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Hønefoss den 8.10.2019

(Sign)
Johannes Sundet
Advokat
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Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Fauchald
18/1583

Arkiv: 102

BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2019 - 2022 OPPFØLGING AV VERBALFORSLAG
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet gis sin tilslutning til rådmannens forslag til videre oppfølging av
verbalforslagene.
Fakta:
Kommunestyret vedtok i møte 13.12.2018, sak 117/18 følgende verbalforslag:
 Kommunestyret ber rådmann utrede solcelleanlegg på kommunale bygg
 Kommunestyret ber rådmann utrede betalingsstasjoner for EL-biler på
kommunens parkeringsplasser.
 Kommunestyret ber rådmann følge opp forslag fra SP om innkjøp av
miljøvennlige biler som vedtatt i budsjettbehandlingen i 2015
 Kommunestyre ber rådmannen komme med sak om retningslinjer for søknad
for ettergivelse av Eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelover §28
 Thune skole: Forberede forprosjekt / rehabilitering av gymsal.
 Kommunestyre ber rådmannen komme med en sak der tall fra Bufdir om
barnefattigdom i Vestre Toten blir presentert og der det legges frem forslag på
tiltak for å redusere problemet.
 Rådmannen utreder hvilke personalmessige og andre ressurser som skal til
for å få på plass et klimaregnskap vi kan være stolte av som vår kommunes
bidrag til klima- og miljøvennlig drift på alle områder i Norges kommuner.
 Rådmannen bidrar til å finne midler innenfor tildelt ramme til å framskaffe
materiell for å foreta en beskjeden oppgradering av lånesentralen utvendig og
tomta den står på.

Vurdering:
Under følger status på oppfølging av verbalforslagene.
Som det framgår av forslag og kommentarer, vedrører mange av disse kommunens
planer for klima og energi. På dette området har det vært begrenset med ressurser
de siste årene. Nå er imidlertid avdelingen bemannet opp og arbeidet med å revidere
kommunens klima- og energiplan igangsettes i fjerde kvartal i år.

18/1583

Rådmannens foreløpige tilbakemelding:
Kommunestyret ber rådmann utrede solcelleanlegg på kommunale bygg
Det må til en avklaring på hva som er intensjonen med forslaget, herunder
ambisjoner, om det gjelder nybygg / eldre bygg osv. Kan være både en liten og en
stor sak og et tema som det åpenbart er naturlig å ta inn i utarbeidelsen av ny klimaog energiplan, jfr flere av de andre forslagene som kommenteres under.

Kommunestyret ber rådmannen utrede betalingsstasjoner for EL-biler på
kommunens parkeringsplasser
Dette temaet bør inngå som en naturlig del av den planlagte revisjonen av
kommunens klima- og energiplan. Arbeidet med planen vil få sin oppstart i 4. kvartal i
inneværende år. Innen årets utløp bør vi ha på plass en milepælsplan og ha tatt de
første skrittene i retning av revidert plan. Her må vi sikre en god, tverrfaglig
arbeidsform og god forankring både hos politikerne og blant de i kommunen som vil
få ansvaret for oppfølgingen av planen og tilhørende tiltak.

Kommunestyret ber rådmannen følge opp forslag fra SP om innkjøp av miljøvennlige
biler som vedtatt i budsjettbehandlingen i 2015
Som punktet om betalingsstasjoner for EL-biler er dette et viktig moment som vil
inngå i jobben med revidert klima- og energiplan. Her bør det gjennomføres en
kartlegging av kommunens bilpark og gjøres konkrete vurderinger av hvor og hvor
mange kjøretøyer som bør skiftes ut med mer klimavennlige alternativer. Planen bør
inneholde en fremdriftsplan for innfasing av klimavennlige kjøretøyer differensiert for
ulike tjenesteområder som tar opp i seg hvor det er størst potensiale for vesentlig
effekt. Dette bør særlig samordnes med omsorg, men også teknisk drift, og andre
tjenesteområder som har en viss bilpark må inkluderes i disse vurderingene.

Kommunestyret ber rådmannen komme med en sak om retningslinjer for søknad for
ettergivelse av eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens § 28
Slike retningslinjer er allerede vedtatt (i sak 71/15 i formannskapet) og lovverket er
ikke endret. Det foreligger nesten ikke søknader om ettergivelse. De som henvender
seg til kommunen blir orientert om regler og vilkår. Søknadsskjema oversendes, men
det kommer sjelden søknader i retur. Retningslinjene følger vedlagt. Rådmannen kan
ikke se at det er grunnlag for å fremme ny sak på noe som allerede er vedtatt og i
samsvar med gjeldene lovverk.

Thune skole: Forberede forprosjekt / rehabilitering av gymsal.
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Det er jobbet videre med saken og ulike muligheter er vurdert. Foreløpige faglige
vurderinger fra eiendomsavdelingen og ekstern konsulent tilsier er at det er lite
aktuelt å rehabilitere dagens gymsal og garderober.
Rådmannen foreslår derfor at det legges inn midler til forstudie for bygging av ny
gymsal i investeringsbudsjettet for 2020. Dette er nødvendig for å få et
beslutningsunderlag som kan legges fram for kommunestyret til behandling.

Kommunestyre ber rådmannen komme med en sak der tall fra Bufdir om
barnefattigdom i Vestre Toten blir presentert og der det legges frem forslag på tiltak
for å redusere problemet
Tallene for Vestre Toten kommune viser små avvik fra landsgjennomsnittet. Se link
(Sammenlign Vestre Toten kommune og landet):
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/0529
For faktorene «omfang» og «risiko» som åpenbart er de viktigste indikatorene, ligger
Vestre Toten kommune i hovedsak over landsgjennomsnittet (i positiv forstand). Det
som gir avvik i litt negativ retning er andel som bor trangt. Rådmannen går
grundigere inn i saken i formannskapets møte i oktober. Det må der tas stilling til om
tallene gir indikasjoner som tilsier at saken skal ytterligere utredes.

Rådmannen utreder hvilke personalmessige og andre ressurser som skal til for å få
på plass et klimaregnskap vi kan være stolte av som vår kommunes bidrag til klimaog miljøvennlig drift på alle områder i Norges kommuner.
Vestre Toten kommune ha nå bemanning til å jobbe fram klima- og energiplaner,
herunder klimaregnskap dersom det er politisk ønske om å få det på plass.
Kommunen vil støtte seg på nylig reviderte klima- og energiplaner som inneholder
klimaregnskap og dra veksler på ressurser i andre kommuner og hos Fylkesmannen
m.v. Igjen blir dette arbeid som vil inngå i revisjonsarbeidet for klima- og energiplanen

Rådmannen bidrar til å finne midler innenfor tildelt ramme til å framskaffe materiell for
å foreta en beskjeden oppgradering av lånesentralen utvendig og tomta den står på
Bygget fremstår som dårlig. Det er store avskalinger på pussen, vann trenger inn i
bygget fra grunnen og taket er ikke tett. Det er laget en kalkyle på utbedring som
indikerer en kostnad på ca 850.000 kroner ekskl mva.
Eiendomsavdelingen har drøftet saken med teknisk drift vedrørende deres behov for
bygget. De har kun behov for en enkel pumpestasjon. Et slikt tiltak med å rive /
bygge om er foreløpig ikke kostnadsberegnet. Dette vil bli gjort og det fremmes
forslag om å legge investeringen inn i investeringsbudsjettet i kommende
økonomiplanperiode.
Det vurderes å legge lånesentralen til ny idrettshall på Raufoss.

18/1583

Videre oppfølging
Rådmannen gjennomgikk status for arbeidet med verbalforslagene i kommunestyret
26. september 2019. Det kom noen innspill og synspunkter. Videre orienterte
rådmannen om at han ville ta opp igjen saken i formannskapets oktobermøte for å
avklare eventuell ytterligere oppfølging. Rådmannen presenterer følgende forslag for
formannskapet – punktvis:
Kommunestyret ber rådmann utrede solcelleanlegg på kommunale bygg:
o Legges inn som tema i revidert klima- og energiplan. Oppstart av planarbeidet
i fjerde kvartal i år
Kommunestyret ber rådmann utrede betalingsstasjoner for EL-biler på kommunens
parkeringsplasser:
o Legges inn som tema i revidert klima- og energiplan. Oppstart av planarbeidet
i fjerde kvartal i år
Kommunestyret ber rådmann følge opp forslag fra SP om innkjøp av miljøvennlige
biler som vedtatt i budsjettbehandlingen i 2015:
o Legges inn som tema i revidert klima- og energiplan. Oppstart av planarbeidet
i fjerde kvartal i år
Kommunestyre ber rådmannen komme med sak om retningslinjer for søknad for
ettergivelse av Eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelover §28:
o Slike retningslinjer foreligger og er i henhold til lovverket. Det arbeides ikke
videre med dette innspillet
Thune skole: Forberede forprosjekt / rehabilitering av gymsal:
o Det legges inn midler til forstudie for slikt mulig prosjekt i
investeringsbudsjettet for 2020
Kommunestyre ber rådmannen komme med en sak der tall fra Bufdir om
barnefattigdom i Vestre Toten blir presentert og der det legges frem forslag på tiltak
for å redusere problemet:
o Rådmannen ber om nærmere avklaring på hva som forventes av innhold og
oppfølging i en slik sak og hvorvidt en slik tiltaksplan skal prioriteres foran
eksempelvis arbeidet med tverrsektorielt samarbeid.
Rådmannen utreder hvilke personalmessige og andre ressurser som skal til for å få
på plass et klimaregnskap vi kan være stolte av som vår kommunes bidrag til klimaog miljøvennlig drift på alle områder i Norges kommuner:
o Ressursene er nå på plass og arbeidet med å revidere klima- og energiplan
starter i fjerde kvartal 2019. Klimaregnskap vil være tema i utredningsarbeidet.
Rådmannen bidrar til å finne midler innenfor tildelt ramme til å framskaffe materiell for
å foreta en beskjeden oppgradering av lånesentralen utvendig og tomta den står på:
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o Saken er under oppfølging av eiendomsavdelingen og teknisk driftsavdeling.
Det arbeides videre med å framskaffe kostnadsoverslag for å «nedgradere»
bygget til en pumpestasjon. Samtidig jobbes det med å flytte lånesentralen
over i ny idrettshall på Raufoss

Rådmannen ber om formannskapets synspunkter på skissert oppfølging.

Bjørn Fauchald
rådmann
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RETNINGSLINJER RUNDT ANVENDELSE AV REGLENE OM NED-SETTELSE
ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT I VESTRE TOTEN.
Vestre Toten kommunestyre vedtok i møte den 25. april i år å innføre eiendomsskatt på alle
typer eiendommer etter eiendomsskattelovens § 3a, gjeldende fra og med 2014. Hittil har
kommunen kun hatt eiendomsskatt på «verk og bruk».
En del eiendommer er fritatt for eiendomsskatt, blant annet kommunale og enkelte statlige
eiendommer. Dette følger av eiendomsskatteloven § 5. Kommunestyret kan i tillegg velge å
frita enkelte typer eiendommer etter eiendomsskatteloven § 7, for eksempel eiendommer som
eies av veldedige organisasjoner eller lignende.
I tillegg til dette har eiendomsskattelovens § 28 også bestemmelser om at den utlignende
eiendomsskatten kan settes ned eller ettergis i sin helhet når nærmere bestemte vilkår er
oppfylt. Slike søknader skal behandles og avgjøres av formann-skapet, og i den anledning er
det viktig å få til en så lik og ensartet saksbehandling som mulig. Hver sak blir individuelt
behandlet etter innstilling fra rådmannen/ skatte- og innfordringssjefen i kommunen. For å
unngå forskjellsbehandling og uønskede resultater, er det viktig å ha kunnskap om
forarbeidene til denne bestemmelsen.
Hovedregel er at eiendomsskatt skal betales til ordinært forfall. Skjer ikke dette, vil det bli
iverksatt innfordring av kravet. Etter Eiendomsskattelovens § 28 kan imidlertid
eiendomsskatten settes ned eller ettergis, men da må nærmere vilkår være til stede.
Når det gjelder betalingsutsettelse, er dette for så vidt en grei sak hos oss. Det kan avtales en
betalingsordning, men da må denne formaliseres hos kommunens Skatte- og
innfordringsavdeling. Skal det derimot søkes om ettergivelse, skjer dette på eget skjema som
kommunen har utarbeidet. Dette ligger på vår hjemmeside. Det er to vilkår som må være
oppfylt for å få ettergitt eiendomsskatt etter § 28:
 Det må foreligge «særlege grunner» og
 Disse særlige grunnene må gjøre det «særs urimelg» om hele eiendomsskatten blir
innkrevd.
Det er med andre ord strenge vilkår som må være oppfylt. Vestre Toten kommune bør legge
seg på en streng linje i sin praksis av dette, og dette er helt i tråd med ordlyden i loven. Det er
helt unntaksvis det kan innrømmes fritak, og kommunen er samtidig opptatt av å unngå en for
liberal praksis som kan være egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen. Innvilges
fritak av formannskapet, gjelder dette for et år. Det er høyst sannsynlig at vedkommende også
da søker om ettergivelse for påfølgende år. Forutsatt at vilkårene for ettergivelse fortsatt er til
stede, vil det i praksis være vanskelig å avslå slike søknader. Dette er et viktig moment.
Søknader behandles av skatte- og innfordringssjefen som sammen med rådmannen lager en
skriftlig innstilling til formannskapet i kommunen.
Bakgrunnene for å søke om ettergivelse er flere, men ofte inneholder søknadene momenter
rundt:
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Gjeldsproblematikk:
Anstrengt økonomi som følge av høy gjeldsbelastning gir i seg selv ikke grunnlag for
nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Disse er heller henvist til å søke gjeldsordning
etter Gjeldsordningsloven.
Sviktende økonomi på grunn av sykdom, ulykke eller lignende:
Søker kan for eksempel ha kommet i en vanskelig økonomisk situasjon, fordi han har lavere
inntekt på grunn av sykdom, og heller ikke har formue å møte motgangen med. Er
sykdommen av langvarig eller alvorlig karakter, kan dette være grunnlag for å søke om
ettergivelse. Store utgifter relatert til sykdommen, vil også være et argument for nedsettelse/
ettergivelse. Påbygg eller ombygging av bolig grunnet sykdom, kan også være et moment for
helt eller delvis medhold. Hvis søker har så stor formue at han med rimelighet kan betale
eiendomsskatten, vil vilkåret for nedsettelse/ ettergivelse ikke være tilstede.
Ved dødsfall:
Her vil det være mest hensiktsmessig å innvilge betalingsutsettelse til boet er overtatt til privat
skifte, eller det blir åpnet offentlig skifte. Normalt vil ikke dette være noen fritaksgrunn, men
unntak kan være aktuelt hvis for eksempel mindreårige har arvet eiendommen.
Brann eller skade på eiendommen:
Dette kan være en grunn til å få innvilget en søknad om nedsettelse/ ettergivelse. Er
eiendommen ødelagt ved brann eller på annen måte, kan det være aktuelt å få innvilget
søknaden i påvente av nybygging eller restaurering.
Pensjonist/ minstepensjonist:
Dette i seg selv gir ikke grunnlag for å få nedsatt/ ettergitt eiendomsskatt. Det må i tillegg
være andre momenter som gjør at søknaden kan innvilges. Har disse formue av en viss
størrelse, vil også dette hindre medhold på en søknad.
Uføretrygdene:
En uføretrygd alene gir heller ikke grunnlag for å få nedsatt/ ettergitt eiendomsskatt. Også her
må det være momenter i tillegg til denne uføretrygden. Formue for eksempel bestående av
bankinnskudd, vil tale for at søknaden bør avslås.
Sosialhjelp mottakere:
Er hele inntektsgrunnlaget basert på supplerende sosialhjelp, vil grunnlaget for å få ettergitt
eiendomsskatten ofte være tilstede. Opprettholdes kravet, vil det være kommunen selv som
dekker denne gjennom sosialbudsjettet. Vedvarer dette over flere år, vil det være betimelig å
undersøke om heller søker bør leie bolig.
Kommunens Skatte- og innfordringsavdeling ønsker å fremstå som fleksible og
imøtekommende ovenfor de som trenger en utsettelse eller en avtale. Vi har merket en
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betydelig økning av henvendelser etter innføring av eiendomsskatt i kommunen. De fleste
som kontakter oss er enten pensjonister, eller har sine ytelser gjennom NAV. Vi har også fått
flere henvendelser fra småbarnsfamilier som ikke lengre klarer å betale dette rettidig.
Formannskapet fatter vedtak i disse sakene etter innstilling fra rådmann/ skatte- og
innfordringssjef. Vedtak fattes for ett år om gangen.
Når det gjelder klage på avslag, så skal denne fremmes for kommunestyret, jfr.
Forvaltningslovens § 28.
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Vestre Toten kommune
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Arkiv: 102

BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2020 - 2023
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram til drøfting
Rådmannen viser til rådmannens presentasjon og formannskapets drøftinger i
møtene 21. august og 18. september 2019.
Fakta:
Vi er nå i en fase av budsjettarbeidet hvor rammene for 2020-budsjettet begynner å
bli klare ved at regjeringen har lagt fram sitt forslag til kommuneopplegg for 2020. Det
betyr at handlingsrammen for kommende år er kjent. Parallelt utarbeider
tjenesteområdene sine budsjettforslag, utarbeider styringsdokumenter og vil svare
opp rådmannens salderingsoppdrag basert på kommuneopplegget og tilgjengelig
handlingsramme.
Disse temaene danner også rammen for gjennomgangen i formannskapets møte
hvor vi legger opp til følgende:
1. Presentasjon av foreløpig økonomirapport etter tredje kvartal 2019
Hva regnskapsresultatet blir i 2019, har betydning for budsjetteringen kommende år.
Etter første halvår var prognosen ca 10 mill kroner i minus. Rådmannen vil
presentere en noe mer positiv prognose etter tredje kvartal. Tjenesteområdene har
fortsatt noen dager på seg til å rapportere, så foreløpig økonomirapport vil bli
gjennomgått i møtet.
Endelig behandling av økonomi- og aktivitetsrapport for tredje kvartal vil bli framlagt
til behandling i formannskapet og kommunestyret i november.
2. Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 med fokus på
kommuneopplegget og konsekvensene for Vestre Toten kommune.
Ta gjerne en kikk på følgende sider for litt mer informasjon om kommuneopplegget:
o Kommunal og moderniseringsdepartementets hjemmeside:
https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/id504/
o KS sine kommentarer: http://www.ks.no/
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o Fylkesmannen i Oppland sine sider:
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/kommunalstyring/kommuneokonomi/statsbudsjettet-2020/
Statsbudsjettforslaget ble om lag som forventet for Vestre Toten kommune når det
gjelder rammen for frie inntekter. Budsjettforslaget inneholder imidlertid også en
rekke enkeltelementer med konsekvenser som vil bli kommentert nærmere i møtet,
herunder;
 Forslag om endring av øvre nivå på eiendomsskatten – reduksjon fra fem til
fire promille fra 2021
 Endringer i innslagspunkt for refusjon for ressurskrevende brukere som øker
kommunens egenandel
Det legges opp til en realvekst i inntektene på 1,3 mrd kroner for kommunene. Det er
imidlertid lagt føringer for noe av bruken av midlene til tidlig innsats i grunnskolen og
satsinger på rusfeltet.
For øvrig skjer det en innlemming av flere større øremerkede tilskudd inn i
rammetilskuddet,herunder:
 Tilskudd til rekruttering av psykologer
 tilskudd til tidlig innsats gjennom økt lærertetthet 1.–10. trinn - lærernorm
 tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens
 tilskudd til habilitering og rehabilitering
 tilskudd til etablering og tilpasning av egen bolig
Budsjettet for 2020 - salderingsutfordringer
Jfr presentasjon i tidligere møter er det betydelige utfordringer knyttet til saldering av
2020-budsjettet og økonomiplanen. På denne bakgrunn har tjenesteområdene fått et
utfordrende oppdrag fra rådmannen når det gjelder salderingsforslag ved at de skal
synliggjøre konsekvensen av å redusere netto utgiftsramme med 3 %. For å ha et
realistisk grunnlag har rådmannen konsekvensjustert budsjettet løpende. Under
følger tabellen totaloversikt som viser kommunens økonomiske situasjon i
økonomiplanperioden 2020-2023.
Det framgår av totaloversikten at for å oppnå det opprinnelige målet i gjeldende
økonomiplan med et driftsresultat på 10 mill. kr er det en salderingsutfordring for
2020 på i underkant av 40 mil. kr. Dette innebærer at det må finnes salderingstiltak
for ca. 30 millioner kroner for å oppnå et nullresultat i 2020. Forutsetningene i
gjeldende økonomiplan med økt resultat til 20 mill./2% netto driftstesultat framgår av
tabellen.
Rådmannen har heldags ledermøte 14. oktober 2019 med budsjett som hovedsak.
Dette ligger i forkant av formannskapets møte. Innspill i forhold til
salderingsutfordringene og rammer for videre arbeid vil bli behandlet i ledermøtet og
lagt fram til videre drøftinger i formannskapets møte.

19/1383

Økonomiplanens driftsdel 2020-2023
2014
2015
2016
2017
Budsjetskjema 1A
regnskap regnskap regnskap regnskap
Skatt på inntekt og formue
-248 633
-268 293
-289 140
-298 912
Eiendomsskatt sum
-33 761
-37 372
-42 123
-44 119
verker og bruk
10 027
9 222
-9 794
boliger
23 628
29 195
-30 751
næring og ellers
3 717
3 705
-3 574
Rammetilskudd
-358 730
-357 008
-371 977
-376 477
Rente og investeringskomp fra staten
-4 272
-4 509
-4 000
-3 433
Integreringstilskudd flyktninger
-15 290
-20 875
-26 719
-33 252
Sum frie disponible inntekter
-660 687
-688 055
-733 960
-756 192
Renteinntekter og utbytte
-5 895
-6 433
-1 955
-3 110
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
-3 740
-342
-8 782
-7 827
Renteutgifter
32 612
32 618
25 430
24 730
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
0
0
Avdrag på lån
22 209
25 422
29 395
31 433
Netto finansutgifter/inntekter
45 187
51 264
44 088
45 225
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk
8 000
13 320
Til ubundne avsetninger - disposisjonsfond
4 974
42 063
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk
-27 063
Bruk av ubundne avsetninger - disposisjonsfond
-1 565
Netto avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift (handlingsramme)
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

2019
budsjett
-318 000
-53 000
-10 000
-39 300
-3 700
-396 300
-3 200
-26 000
-796 500
-3 000
-2 000
31 393
39 235
65 628

2020
2021
2022
-330 000 -333 000 -336 000
-55 300 -55 440 -56 611
-9 800
-9 700
-9 700
-42 000 -42 340 -43 511
-3 500
-3 400
-3 400
-420 000 -424 200 -428 442
-2 900
-2 700
-2 500
-22 256 -19 483 -16 483
-830 456 -834 823 -840 036
-3 000
-3 000
-3 000
-2 000
-2 000
-2 000
33 355
33 730
33 196
0
0
50 528
53 168
54 069
78 884
81 898
82 265

2023
-339 000
-57 815
-9 700
-44 715
-3 400
-432 726
-2 300
-13 483
-845 325
-2 500
-2 000
33 452
53 192
82 144

0

10 000

15 000

20 000

20 000

0

0

0

0

0

10 000

15 000

20 000

20 000

0

8 000

18 294

13 435

8 800

6 436

0

-615 499
617 193
-1 693

-628 792

-671 577
-671 577
27 063

-697 532
-697 532
0

-706 810
-706 810
0

-716 698
-716 698
0

-730 872
-730 872
0

-741 572 -737 924 -737 771
-741 572 -737 924 -737 771
0
0
0

-743 181
-743 181
0

-643 052

-697 532

-706 810

-716 698

-730 872

4 461
23 818
28 336
7 386
77 261
7 448
-162,858
159 598
66 455
18 365
29 324
200 156
6 159
7 046
-15 003
3 932

-366
23 588
31 194
6 953
80 035
7 820
-236
159 213
69 825
16 021
32 132
209 942
6 538
8 727
-13 151
6 279

6 564
25 266
38 898
7 346
81 867
7 963
-173
157 160
69 315
18 390
38 224
217 668
7 199
9 706
-17 995
6 576

14 299
26 606
39 738
7 273
85 408
8 232
-142
160 943
71 219
19 262
37 735
224 793
6 753
12 008
-15 949
8 632

-7 103
26 666
43 734
7 584
86 767
8 666
-156
163 207
83 108
19 095
40 164
228 873
7 650
14 412
-18 620
7 063

11 112
30 151
41 457
7 477
88 952
8 373
-88
161 234
76 992
19 802
38 558
235 455
8 880
13 430
-18 661
7 750

-741 572 -737 924 -737 771
0
0
0
11 904
12 372
12 372
32 175
32 365
32 365
46 215
46 265
46 265
7 706
7 706
7 706
92 015
92 015
92 015
8 757
8 757
8 757
-571
-571
-571
169 358 171 183 171 183
84 682
81 682
81 682
21 273
21 273
21 273
40 066
38 066
38 066
247 657 247 157 247 157
9 281
9 281
9 281
14 491
14 491
14 491
-14 320 -14 320 -14 320
9 709
9 909
9 909

-743 181
0
13 372
32 175
46 315
7 706
92 015
8 757
-571
172 183
78 682
21 273
36 066
247 157
9 281
14 491
-14 320
9 909

617 193

624 579

644 514

673 975

706 810

711 112

730 872

-8 658

15 182

51 673

42 775

42 775

-0,2 %

1,7 %

Budsjettskjema 1B - driftsbudsjettet (Handlingsramme)
Omstillingsingsbehov - samlet
Område 11 Overordnede funksjoner
11 931
Område 12 Sentraladministrasjonen
21 697
Område 13 Eiendom
16 404
Område 19 Kirken
8 421
Område 21 Barnehage
75 700
Område 31 Brannvern, ansvar 3110
6 688
Område 31, Gebyrområde (feiing)
-516
Område 41 Grunnskole
157 398
Område 51 Helse
61 167
Område 61 Kultur
18 885
Område 65 NAV Kommune
27 847
Område 71 Omsorg
216 258
Område 75 Plan
6 510
Område 91 Teknisk drift, ansvar 9110
6 918
Område 91 Teknisk drift, gebyrområdene
-22 906
Område 97 Voksenopplæring
4 792

Sum fordelt til drift
netto driftsresultat
netto driftsresultat i % av driftsinntektene

2018
2018
budsjett regnskap
-304 000
-319 630
-49 000
-51 171
-10 000
-9 585
-35 000
-37 667
-4 000
-3 919
-385 000
-376 606
-3 900
-3 067
-31 000
-27 851
-772 900
-778 325
-2 500
-4 020
-1 500
1 066
24 737
23 723
0
36 553
34 422
57 290
55 191
0
10 000
31 193
0
-23 557
-1 200
-1 200

Udekket beløp pr år

4 213

5,4 %

4,3 %

4,3 %

780 400

777 633

777 633

774 493

-2,9 %

-2,5 %

-2,0 %

-1,1 %

38 828

39 709

39 862

31 312

5 586
0,5 %

0

Avsluttende kommentarer
Målsettingen med denne behandlingen er å oppdatere formannskapet på status i
budsjettarbeidet ved «inngangen» til den avsluttende politiske behandlingsprosessen
som har slik framdrift fra 1. oktober og til avsluttende behandling i kommunestyrets
møte 13. desember 2018:
•
•
•
•
•

Forslag til kommuneopplegg legges fram av regjeringen 8. oktober 2019
Gjennomgang og drøftinger i formannskapets møte 16. oktober 2019
Behandling i formannskapets møte 6. november 2019 hvor rådmannen
framlegger sitt budsjettinnspill.
Behandling i formannskapets møte 25. november 2019 hvor ordføreren
fremmer sin endelige innstilling
Behandling av budsjett, økonomiplan og styringsdokument i kommunestyret
12. desember
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Bjørn Fauchald
rådmann

Odd Arnvid Bollingmo
assisterende rådmann
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Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Trine Kløvrud
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Arkiv: 400

HELSEINN, ETABLERING AV HELSEKLYNGE I INNLANDET
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Vestre Toten kommune vedtar å inngå medlemskap i HelseInn
2. Medlemskontingent dekkes innenfor omsorg sin budsjettramme fra 2020
Utrykte vedlegg:
Meld. St 19 (2018 – 2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn
https://www.regjeringen.no/contentassets/84138eb559e94660bb84158f2e62a77d/nn
-no/pdfs/stm201820190019000dddpdfs.pdf
HelseOmsorg21
https://www.regjeringen.no/contentassets/8ab2fd5c4c7746dfb51e3f64cd4d71aa/hels
eomsorg21_strategi_web.pdf?id=2266705
Trykte vedlegg:
Fakta:
Hensikten med å legge frem denne saken er å gi en orientering om HelseInn og
hvilken nytte kommunen vil ha av å være medlem, samt få politisk støtte for at Vestre
Toten kommune blir medlem i helseklyngen.
Samhandlingsreformen skal løse sentrale utfordringer for helse og livskvalitet i årene
fremover. Vi står overfor betydelige demografiske endringer og med økende
gjennomsnittsalder i befolkningen. Med dagens organisering vil en tredjedel av
befolkningen måtte arbeide i helse – og omsorgstjenestene.
Samhandlingsreformen er tydelig på at den kommunale helse - omsorgstjenesten
skal utføre flere oppgaver og bidra til å forebygge sykdom i større grad enn i dag.
Folkehelsemeldingen vektlegger det samme og fremhever tverrsektorielt samarbeid
om forebyggende arbeid. I HelseOmsorg21 -strategien påpekes det at forskning,
utdanning og innovasjon i større grad enn i dag må innrettes mot kommunale helse og omsorgstjenester, og utvikle samarbeid mellom kommuner og forsknings- og
utdanningsinstitusjoner.
I Innlandet er det etablert en helseklynge, HelseInn. Det vil si at ulike
kunnskapsbedrifter, store og små, samhandler og innoverer gjennom utstrakt grad av
kompetansedeling og samarbeid. HelseInn er en unik helseklynge som legger til
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rette for/muliggjør samarbeid og samskaping mellom offentlig, privat og frivillig
sektor. Det overordnede målet for helseklyngen er å bidra til bedre folkehelse.
Foreløpig er det fem kommuner som er med i helseklyngen sammen med Sykehuset
Innlandet, NTNU, Høgskolen i Innlandet, NAV, ulike bedrifter og frivillige
organisasjoner. De fem kommunene er Elverum, Ringsaker, Hamar, Sør Odal og
Åmot. Gjøvik, Søndre Land og Vestre Toten kommune ønsker nå å bli medlemmer i
helseklyngen.
HelseInn jobber med tjenesteinnovasjon og kompetanseutvikling for en bedre og
smartere organisering av helsetjeneste- og folkehelsetilbudet i Innlandet.
Medlemmene i klyngen får støtte til behovsstyrte forsknings-og innovasjonsaktiviteter
innen helse og folkehelse, de får invitasjoner til møteplasser, hjelp til å koble seg på
relevante samarbeidspartnere, og støtte til søknadsskriving og innhenting av
prosjektmidler. HelseInn arbeider innen temaområder som arbeid og folkehelse, ehelse og velferdsteknologi, mat og måltidsglede, fysisk aktivitet for alle og psykisk
helsearbeid.
HelseInn er organisert som en ideell forening, og har fire ansatte. Disse har
kompetanse innen sykepleie, folkehelse, samfunnsfag, prosjektledelse og
innovasjon. Medlemmene i HelseInn har tilgang på kurs blant annet i innovasjon og
temasamlinger rettet mot blant annet velferdsteknologi og folkehelse. Hvilke temaer
som er mest relevante og hva det er behov for å samarbeide om baserer seg på
innspill fra de ulike virksomhetene. Det settes sammen tilbud om kompetanse- og
kunnskapsdeling utfra dette.
Det jobbes også med å utvikle en Helseinkubator, som en del av HelseInn, og hvor
Total Innovation vil være en innovasjons- og kommersialiseringspartner. Dette skal
styrke den helserelaterte nyskapningen og helseteknologien. Basen er i Bright House
i Mustad næringspark. Hensikten er å øke innovasjonskraften og næringsutvikling
innen helse.
Medlemskostnader
Styret i HelseInn har vedtatt en ny betalingsmodell for kommuner som ønsker å bli
med i nettverket. Den baserer seg på en fast medlemskontingent som beregnes ut
fra innbyggertallet i kommunen. Priskategoriene er som følger:
a)
b)
c)

Innbyggertall 0-5000: kr 50 000,Innbyggertall 5-15 000: kr 75 000,Innbyggertall over 15 000: kr 100 000,-

For Vestre Toten vil medlemskostnaden være 75 000,- pr år.

Vurdering:
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HelseInn gir mulighet for å ha tettere kontakt med andre virksomheter, FoU miljøer
samt pasient – og brukergrupper. Deltakelse i helseklyngen gir tilgang til ny
kunnskap, muligheter for å lære av andre, diskutere og prøve ut ideer, utvikle og få til
nye ting.
For å møte utfordringene og utnytte mulighetene fremover trenger vi faglig sterke og
utviklingsorienterte miljøer. Miljøer som tenker tverrfaglig og nytt og som både
utfordrer og inviterer brukere, spesialisthelsetjenesten, NAV og kommunene med på
utvikling og utprøving av nye modeller for behandling, oppfølging og samhandling.
Det er viktig at kommunen aktivt tar del og benytter de mulighetene en slik
helseklynge gir.

Bjørn Fauchald
rådmann

Trine Kløvrud
omsorgssjef
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Vestre Toten kommune
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Saksbehandler:
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Vegard Skogen
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Arkiv: 023

TV-AKSJONEN 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Vestre Toten kommune bevilger kr. 40.000,- til årets TV- aksjon for Care sitt arbeid.
Beløpet dekkes av budsjettrammen på tjenesteområde 11 overordnede funksjoner.

Utrykte vedlegg:
Informasjon om TV-Aksjonen finnes på https://www.blimed.no/
Fakta:
TV- aksjonen NRK 2019 går til Care. CARE jobber for at fattige kvinner i noen av
verdens mest sårbare områder skal få tjene sine egne penger, bestemme over
egen kropp og gjøre sin stemme hørt i samfunnet.


CARE er en politisk og religiøst nøytral hjelpeorganisasjon som jobber
for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferdighet. Vi
jobber med de underliggende årsakene til fattigdom, og da må vi
investere i de aller fattigste. De er som oftest kvinner.



CAREs viktigste metode for å bekjempe fattigdom er spare- og
lånegrupper. Disse fungerer litt som en sparebank, der medlemmene går
sammen i grupper, blir enige om reglene og sparer og låner av felles
midler. Dette skaper større trygghet, og det gir tilgang til kreditt som kan
brukes til å investere i egen arbeidsplass.



Spare- og lånegruppene ble utviklet av CARE Norge for snart 30 år siden
og brukes nå av andre organisasjoner over hele verden. Gruppene gir
fattige mennesker mulighet til å endre livet sitt og samfunnet de bor
i, gjennom egen innsats.



I tillegg til å jobbe for varig endring, gir CARE livsviktig nødhjelp til
mennesker som rammes av naturkatastrofer og konflikter.

Kommunekomiteen i Vestre Toten består av følgende personer:
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Anne Katrine Kjellsby (leder)
Kristin Brovold
Bjørn Erik Frydenberg
Iren Lerud Haugum
Marie Dullerud
Hege Hvam
Kjell Ødegård
Jorunn Kvalsund
Brita Heggelund
Arnt Grimsbø
Jan Svein Asprusten
Torun Dotseth
Britt Solveig Sørby
Dagfinn Follerås
Ann Sidsel Pettersbakken

Medlemmene i komiteen har ansvar for sine kretsvise roder, og sørger for
gjennomføring av aksjonen innenfor hver enkelt krets i kommunen - herunder ansvar
for å skaffe bøssebærere.
Sekretærfunksjon og kontaktledd mot fylkesmannen ivaretas av Sentral stab og
støtte.
Vurdering:
Til fjorårets TV- aksjon bevilget formannskapet kr. 40.000,-.
Rådmannen foreslår at kommunen bevilger tilsvarende beløp til årets TV- Aksjon.
Rådmannen merker seg det arbeidet som nedlegges på frivillig basis og vil berømme
kommunekomiteens engasjement i saken

Bjørn Fauchald
rådmann

Geir Steinar Loeng
administrativ leder
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MØTEPLAN 2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Styre/råd
Møtetid Jan Feb Mar Apr Mai Juni Aug Sept Okt. Nov. Des.
Kommunestyret – dag
09:00
6
5
27/28 25
3
1/29
17
Kommunestyret- kveld
18:00
26
30
26
Formannskapet
09:00 22 19 11/12 15
13
17
19
16 14/15 11/24
3
Planutvalget
09:00 14
4
3/31
5
2/30 18 1/29
3
1
Administrasjonsutvalget 11:00
11
12
22
17
Eldrerådet
09:00
13
2
4
10
19
Rådet for
09:00 23
19
7
13
22
19
funksjonshemmede
Ungdomsrådet
16:00
Kontrollutvalget
08:30
Internasjonalt råd

Fakta:
Vedlagt følger forslag til møteplan for 2020. Av hensyn til planlegging av året,
reservering av møterom mv, er det hensiktsmessig å få vedtatt møteplanen før nytt
kommunestyre er konstituert.
Møteplanen er utarbeidet med utgangspunkt i ny politisk organisering, jfr
kommunestyrets vedtak av 4. september 2019. Dette gjelder både utvalgsstruktur,
møtehyppighet og forholdet mellom dag- og kveldsmøter.
I samsvar med nevnte sak, er det lagt opp til sju møter på dagtid og tre kveldsmøter i
kommunestyret, hvorav ett todagers møte i mai.
Likeledes er det lagt opp til månedlige møter på dagtid i formannskapet og todagers
samling både vår og høst.
Planutvalget har månedlige møter på dagtid.
For øvrige råd og utvalg er møtehyppighet og tidspunkter om lag som i inneværende
periode.
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I reviderte retningslinjer for folkevalgtes arbeidsvilkår, er det en målsetting om at
sakene til kommunestyret skal sendes ut senest to uker før møtet. Møteplanen
legger opp til dette for alle møter bortsett fra juni.
Vurdering:
Rådmannen anbefaler at formannskapet godkjenner framlagte forslag til møteplan for
2020.

Bjørn Fauchald
rådmann
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