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Raufoss, 30. oktober 2019

Stian Olafsen
ordfører

Vegard Skogen
møtesekretær

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
19/2508

Arkiv: 021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 16.10.2019 godkjennes.

Trykte vedlegg:
Møteprotokoll – møte i formannskapet den 16.10.2019.

Bjørn Fauchald
rådmann

Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested:
Møtedato:

Formannskapssalen
16.10.2019
Tid: 10:15 – 15:10

Innkalte:
Parti
AP
AP
AP
SV
AP

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

H
H
SP
FRP

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Leif Waarum
Hege Eriksen
Tonje Bergum Jahr
Hans Petter Olsen
Siv Anita Eriksen
Midtskogen
Elin Synnøve Solberg
Anders Vildåsen
Arild N. Ødegaard
Svein Erik Sørensen

Forfall Møtt for
Perm fra kl. 11.30

Fra adm. (evt.
andre):

Rådmann Bjørn Fauchald, ass.rådmann Odd Arnvid
Bollingmo, omsorgssjef Trine Kløvrud, Johannes Sundet
(Advokatfirmaet Buttingsrud), møtesekretær Vegard Skogen

Fra/til saknr.:

98 – 104/19

Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Raufoss, 18. oktober 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

98/19
19/2342
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Behandling:
Arild N. Ødegaard (SP): Ang. salg av Ihle skole og sikringstiltak i forbindelse med
parkering.
Rådmannen følger opp og sjekker nærmere om forholdet og gir formannskapet en
tilbakemelding.
Vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 18.09.2019 godkjennes.

99/19
19/2342
MELDINGER FRA ADMINISTRASJONEN
Behandling:
Det ble orientert om følgende saker i møtet:
Endringer i møteplan 2019.
Formannskapet:
- Møte onsdag 13. november flyttes til 6. november
- Møte onsdag 27. november flyttes til mandag 25. november
Planutvalget:
- Møte 4. november flyttes til mandag 11. november
Rådmann:
- Orienterte om status og oppfølging av arbeidet om «Tverrsektorielt
samarbeid».
Formannskapet ga sin tilslutning til det videre arbeidet rådmannen skisserte.

Administrasjonen:
- Innlevering av IPAD for politikere som trer ut av vervet og oppgradering av
IPAD for valgte politikere i kommende valgperiode.
Sak om skade på privatbolig:

Side 2 av 6

Advokat Johannes Sundet orienterte nærmere om de juridiske forholdene og
kommunens ansvar i saken. Hans konklusjon er at kommunen har håndtert saken på
en korrekt måte, jfr for øvrig utsendt notat til møtet.

Vedtak:
Meldingene tas til orientering.

100/19
18/1583
BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2019 - 2022 OPPFØLGING AV VERBALFORSLAG
Behandling:
Rådmann Bjørn Fauchald gjennomgikk status og framdrift av verbalforslagene.
Rådmannen anmodes om at retningslinjene for eiendomsskatt gjennomgås i det
«nye» formannskapet for kommende periode, og at sak om barnefattigdom utredes
videre.
Vedtak:
Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens forslag til videre oppfølging av
verbalforslagene.

101/19
19/1383
BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2020 - 2023
Behandling:
Ass.rådmann Odd Arnvid Bollingmo og rådmann Bjørn Fauchald orienterte
innledningsvis om:
- Regjeringens forslag til statsbudsjett 2020
- Overordnede økonomisk mål - mot bærekraftighet
- Endringer i driftsinntekter og driftsutgifter

Side 3 av 6

-

Salderingsutfordringer for 2020 og for perioden 2020-2023
Videre framdrift i budsjettarbeidet

Vedtak:
Formannskapet tar saken til foreløpig orientering.

102/19
19/2238
HELSEINN, ETABLERING AV HELSEKLYNGE I INNLANDET
Behandling:
Omsorgssjef Trine Kløvrud orienterte om saken innledningsvis.
Vedtak:
1. Vestre Toten kommune vedtar å inngå medlemskap i HelseInn
2. Medlemskontingent dekkes innenfor omsorg sin budsjettramme fra 2020

103/19
19/2337
TV-AKSJONEN 2019
Behandling:
Arild N. Ødegaard (SP) foreslo at det bevilges kr. 50.000,- til årets aksjon.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vestre Toten kommune bevilger kr. 50.000,- til årets TV- aksjon for Care sitt arbeid.
Beløpet dekkes av budsjettrammen på tjenesteområde 11 overordnede funksjoner.
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104/19
19/1715
MØTEPLAN 2020
Behandling:
Rådmann Bjørn Fauchald orienterte om saken.
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

ÅPEN POST
Arild N. Ødegaard (SP):

Tok opp saken om innlegget i OA og utredning av RV4
Oslo – Gjøvik med ny trase mellom Jaren og Reinsvoll på
vestsiden av Einafjorden. Ødegaard anmodet om at
forslaget om å legge ny trase på vestsiden arbeides aktivt
med for å fremme kommunens interesser og forankres i
kommunestyret og legges inn i ny kommuneplan.
Ordfører Leif Waarum gav sitt tilsvar på saken.

Elin S. Solberg (H):

Ang. nedleggelse av svømmehallen på Reinsvoll og møte
med svømmeklubben og Totenbadet.
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Forslag om å rette en forespørsel om bruk av bassenget
på Presteseter?
Rådmannen bekreftet at det har vært et møte og det er
drøftet løsninger for svømmeklubben.
Rådmannen merker seg innspillet om å kontakte
Presteseter.
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Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
19/2508

Arkiv: 021

MELDINGER FRA ORDFØRER OG RÅDMANN
Rådmannens forslag til vedtak:
Meldingene tas til orientering.

Fakta:
Det vil bli orientert om følgende saker i møtet:
Fra ordfører:
 Ordførers godtgjøring
 Varaordførers arbeid og godtgjøring, jfr vedtatt reglement for folkevalgtes
arbeidsvilkår
Fra rådmannen / ordfører:
 Folkevalgtprogram 7. og 8. november 2019. Kort status for gjennomføring
 Valg til «øvrige» råd og utvalg. Organisering av forberedende arbeid,
involvering av gruppeledere mv
 Oppfølging av kommunestyrets vedtak om ny politisk organisering. Orientering
om videre arbeid hvor ordfører, gruppeledere og rådmannen arbeider videre
med saken
 Saken om vaskeri og storkjøkken ble utsatt i kommunestyret i juni.
Formannskapet har bedt om at saken blir lagt fram til ny behandling i
novembermøtet i kommunestyret. Orientering / drøfting om saksbehandlingen,
herunder om saken skal innom formannskapet før den legges fram for
kommunestyret (hvor den formelt er utsatt).

Bjørn Fauchald
rådmann

19/2508

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Fauchald
19/1383

Arkiv: 102

BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2020 - 2023
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges fram til foreløpig drøfting

Fakta:
Vi er nå kommet så langt i budsjettarbeidet at rådmannen presenterer en første
skisse til budsjettforslag for året 2020 og økonomiplanperioden 2020-2023 – både på
drift og investeringer.
Rådmannen vil presentere forslaget direkte i formannskapets møte 6. november
2019.
Den videre politiske behandling av budsjett og økonomiplan (med styringsdokument)
er følgende:
•
•
•
•

6. november 2019 presenterer rådmannen sitt budsjettinnspill for 2020 og
økonomiplanperioden 2020-2023.
15. november 2019 er det arbeidsmøte i formannskapet hvor det legges opp til
en foreløpig drøfting av budsjett og økonomiplan basert på rådmannens
budsjettinnspill
Endelig behandling i formannskapets møte 25. november 2019 hvor
ordføreren fremmer sin endelige innstilling sammen med framleggelse av
helhetlig styringsdokument for 2020-2023.
Behandling av budsjett, økonomiplan og styringsdokument i kommunestyret
12. desember

Parallelt vil rådmannen sørge for orientering og involvering av hovedtillitsvalgte i
arbeidet.
I og med at det har vært skifte av formannskap siden møte i oktober, vil rådmannen
innledningsvis presentere både en status for 2019 (etter tredje kvartal - egen sak) og
rammeforutsetningene for 2020.
Deretter presenteres rådmannens budsjettinnspill.

19/1383

Rådmannen viser for øvrig til sak 101/19 i formannskapets møte 16. oktober 2019,
hvor blant annet regjeringens forslag til kommuneopplegg for 2019 og rådmannens
vurdering av handlingsramme for 2020 (-2023) ble presentert:
http://www2.vestretoten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C125848
F004012C5?opendocument&frame=yes
Vurdering:
Som sagt innledningsvis, kan hensikten med denne saken oppsummeres slik:
 Oppdatere nytt formannskap på økonomistatus for 2019
 Oppdatere nytt formannskap på rammevilkår, handlingsramme og
salderingsutfordringer i 2020 og påfølgende år i økonomiplanperioden
 Presentere rådmannens (foreløpige) budsjettforslag for 2020 og økonomiplan
for perioden 2020-2023. Budsjettdokumentene vil for øvrig bli løpende
oppdatert gjennom behandling i de tre forestående møtene i formannskapet
fram til budsjettinnstilling blir framlagt for kommunestyret i møte 25. november
2019

Bjørn Fauchald
rådmann

19/1383

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Odd Arnvid Bollingmo
19/1107

Arkiv: 102

BUDSJETT- OG AKTIVITETSOPPFØLGING 3. KVARTAL 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar rådmannens budsjett- og aktivitetsrapport etter tredje
kvartal 2019 til etterretning.
2. Kommunestyret godkjenner framlagte forslag til endringer i
investeringsbudsjettet for 2019.

Trykte vedlegg:
Budsjett- og aktivitetsoppfølging for 3. kvartal 2019.
Fakta:
Etablert praksis er at rådmannen rapporterer status på budsjett og aktivitet hvert
kvartal. Forslag til budsjettendringer er innarbeidet i rapporten.
Sammendrag:
Rapporten for tredje kvartal 2019 viser at det fortsatt er krevende å nå resultatmålet i
driftsbudsjettet for 2019. som er et nullbudsjett. Det er imidlertid en vesentlig bedring
både på grunn av fortsatt økt skatteinngang på om lag 5 mill. kr utover tidligere
prognoser, merskattevekst på 4,2 mrd. kr på landsbasis utover anslag i revidert
nasjonalbudsjett i mai.
Med et samlet avvik på tjenesteområdene på 7,5 mill. mot 9 mill. ved første halvår
ligger det an til et negativt avvik på vel 5 mill. i forhold til revidert budsjett. Det er en
del forbedringer på flere tjenesteområder og det jobbes intensivt for å justere driften
slik at vi kommer ut med et nullresultat - som fortsatt er rådmannens målsetting.
Investeringsbudsjettet inneholder rebudsjetterte midler fra 2018 og enkelte prosjekter
som er nye siden budsjettet for 2019 ble vedtatt. Budsjettrammene til investering
2019 er hittil i år økt fra 219,2 millioner til 342,5 millioner. Justert for ubrukte
lånemidler fra 2018 på 46,725 millioner og økt momskompensasjon så innebærer
dette en økning i bruk av lånemidler på 85,881 millioner til 310,138 millioner inklusive
ubrukte lånemidler. Det foreslås noen mindre budsjettjusteringer denne perioden
som framgår av rapporten.

19/1107

Vurdering:
Rådmannens rapport og oppsummering har en prognose som tilsier at det fortsatt
krevende å komme ut med årets regnskap i balanse i forhold til det som er
budsjettert. Det er gjort betydelige kutt i budsjettet for 2018 og 2019 i
tjenesteområdenes rammer slik at det er strammere grunnlag enn hva som var tilfelle
i 2016 og 2017. Samtidig viser bedring både i inntektssiden og tjenesteområdenes
drift at vi fortsatt har håp om å komme nær budsjettmålet.
Bjørn Fauchald
rådmann

Odd Arnvid Bollingmo
assisterende rådmann

19/1107
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Rådmannens samlede vurdering
Budsjett og aktivitetsoppfølging for 1. kvartal 2019 hadde en årsprognose med et
samlet negativt avvik (merforbruk) på omlag 8 mill. Det var et positivt avvik på
sentrale inntekts- og utgiftsanslag slik at det er 12 mill. mer til fordeling til drift.
Tjenesteområdene hadde et samlet avvik på 20 mill. Det ble på dette grunnlaget
budsjettjustert netto 12 mill. kr inn i tjenesteområdenes rammer mot økte inntekter på
sentrale inntekter på til sammen 12 mill. kr I tillegg ble 3,5 mill. av ufordelte kutt på
6,5 mill. kr fordelt ut på tjenesteområdene ut ifra relativ størrelse og skjønn. Følgende
områder fikk styrket rammene sine:
Område 11 Overordnede funksjoner

3,0 mill.

Område 13 Eiendom

2,0 mill.

Område 51 Helse

7,0 mill.

Område 71 Omsorg

-2,0 mill

Område 91 Teknisk drift, ansvar 91100 2,0 mill.

Rapporten for 1. halvår 2019 hadde en årsprognose med et samlet negativt avvik
(merforbruk) på omlag 11 mill. Tjenesteområdene hadde et samlet avvik på om lag
åtte mill. Prognosen for 3. kvartal er forbedret til 5 mill. med et samlet avvik på
tjenesteområdene på 7,5 mill.
Justeringen av budsjettet til tjenesteområdene etter første kvartal har gitt en bedre
balanse i driften. Det er et avvik på lønnsreserven på grunn av dyrere lønnsoppgjør
på fem mill. Dette kan oppveies noe av økt premieavvik på pensjon som er en inntekt
slik at samlet avvik blir 3 mill. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til den endelige
pensjonsberegningen.
Ordinært tilskudd til flyktninger ser ut til å bli noe lavere enn budsjettert. Her er det
budsjettert en netto effekt av særskilt øremerket tilskudd til flyktninger på 3 mill. som
inntektsføres på tjenesteområdene og styrker resultatet her.
Sentrale inntekter ser ut til å bli bedre enn anslått selv om det er beheftet med flere
usikkerhetsmomenter før skatteinngangen for november er klar.
Rådmannens rapport og oppsummering har en prognose som tilsier at det fortsatt er
krevende å komme ut med årets regnskap i balanse. Det er gjort betydelige kutt i
budsjettet for 2018 og 2019 i tjenesteområdenes rammer slik at det er strammere
grunnlag enn hva som var tilfelle i 2016 og 2017. Det viser hvor nødvendig det er å
jobbe langsiktig med omstilling i virksomheten for å få bærekraftig drift. Det er

allikevel en klar bedring i tjenesteområdenes prognoser og det jobbes mot å klare et
nullresultat. Dette har stor betydning for hva en går inn i 2020 med.
Investeringsbudsjettet inneholder rebudsjetterte midler fra 2018 og enkelte prosjekter
som er nye siden budsjettet for 2019 ble vedtatt. Budsjettrammene til investering
2019 er hittil i år økt fra 219,2 millioner til 342,5 millioner. Justert for ubrukte
lånemidler fra 2018 på 46,725 millioner og økt momskompensasjon så innebærer
dette en økning i bruk av lånemidler på 85,881 millioner til 310,138 millioner inklusive
ubrukte lånemidler. Det foreslås noen budsjettjusteringer denne perioden, se
investeringsdelen for detaljer.
Frie inntekter
De frie inntektene består av skatt og rammetilskudd fra staten samt eiendomsskatt.
Skatt og rammetilskudd forventes å få en merinntekt på 5 mill. kr i forhold til justert
budsjett. Skattetall til å med september viser en merinnntekt på 4 mill. i forhold til
justert budsjett. Samlet så er skatteinngangen på landsbasis som avgjør sum frie
inntekter for kommunen utenom eiendomsskatt. Så langt er veksten på landsbasis
med 3,8 % enda høyere enn i VTK med 2,9 og samlet 4,2 mrd høyere enn i revidert
nasjonalbudsjett. Eiendomsskatt ser samlet ut til å bli noe høyere enn justert budsjett
- 0,6 mill.
Andre sentrale inntekter
Lønnsreserve og pensjon
Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2019 er det som for de siste årene flere usikre
faktorer vedrørende pensjon og lønnsoppgjøret. Utfallet av lønnsoppgjøret og
avkastningen på pensjonsmidlene har de siste årene gitt store endringer i forhold til
beregningsforutsetningene.
Lønnsreserven fikk et overforbruk basert på prisvekst og forventninger i forkant av
lønnsoppgjøret på til sammen fem mill. Pensjon ser ut til å bli 2-3 mill. bedre enn
budsjett.
Finans
Langsiktige plasseringer
Det er budsjettert med lav avkastning på plasserte midler. Etter at det ble et svakt år
innenfor finans i 2018 er det muligheter for avkastning i samsvar med justert budsjett.
Helt siden finanskrisen i 2008 har det imidlertid vært stor usikkerhet i markedet og jo
flere år det har vært med høy avkastning er nedturen nærmere. Det er derfor stor
usikkerhet rundt det endelige resultatet her. 3. kvartal viser en avkastning 2,6 mill. så
langt i år av budsjettert avkastning på 2,5 mill. Det forventes en avkastning om lag
som budsjett.
Rente- og avdragsutgifter
Anslag over netto renteutgifter mot justert budsjett for 2019 ser samlet ut til å bli som
budsjett. På renteutgifter er anslaget beheftet med usikkerhet, spesielt siden

spredningen mellom markedsrenter og tilbudte renter de siste årene har variert noe,
men langsiktige renter har falt drastisk. Norske forhold er avvikende fra resten av
Europa slik at det har blitt en kortvarig særnorsk renteoppgang før de faller til
negative renter som i resten av Europa. Avdrag på lån ser ut til å bli 1,5 til 2 mill.
lavere enn opprinnelig budsjett i tråd med justert budsjettert.

Foreslåtte budsjettjusteringer
Justeringer i driftsbudsjettet
Det foreslås ingen endringer i driftsbudsjettet.

Årsprognose til fordeling drift og fordelt til drift/tjenesteområdene vs vedtatt budsjett - periode 09 sept 2019
Driftsbudsjett
rev
budsjett
2017

Regnskap
2017
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
verker og bruk
boliger
næring og ellers
Rammetilskudd
Rente og investeringskomp fra staten
Integreringstilskudd flyktninger
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutgifter
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansutgifter/inntekter
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk
Til ubundne avsetninger - disposisjonsfond
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger - disposisjonsfond

Regnskap rev budsjett
2018

-298 912
-44 119
-9 794
-30 751
-3 574
-376 477
-3 433
-33 252

-289 000
-44 500
-10 000
-30 500
-4 000
-379 547
-4 125
-33 200

-319 630
-51 169
-9 584
-37 667
-3 918
-376 606
-3 068
-27 851

-756 192
-3 110
-7 827
24 730
31 433
45 225

-750 372
-2 500
-1 500
24 402
465
34 149
55 016

-778 324
-4 020
1 065
23 723
34 422
55 190

42 063
-27 063
-1 565
-

42 063
-27 063
-1 565

31 193
-23 557
-1 200

13 435

Netto avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift (handlingsramme)
Sum fordelt til drift
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

13 435

6 436

0

0

0

-697 532
-697 532
0

-681 922
-681 922
0

Driftsbudsjettet (Handlingsramme)

697 532

Område 11 Overordnede funksjoner
Område 12 Sentraladministrasjonen
Område 13 Eiendom
Område 19 Kirken
Område 21 Barnehage
Område 31 Brannvern, ansvar 3110
Område 31, Gebyrområde (feiing)
Område 41 Grunnskole
Område 51 Helse
Område 61 Kultur
Område 65 NAV Kommune
Område 71 Omsorg
Område 75 Plan
Område 91 Teknisk drift, ansvar 91100
Område 91 Teknisk drift, gebyrområdene
Område 97 Voksenopplæring
Sum fordelt til drift
Prognose: - betyr mindreforbruk/ +
betyr merforbruk

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
673 155

2018
-304 000
-49 000
-10 000
-35 000
-4 000
-385 000
-3 900
-34 000
-775 900
-2 500
-1 500
24 737
36 553
57 290
0
31 193
0
-23 557
-1 200

-716 698
-716 698
0

6 436
0
-715 250
-715 250
0

-681 923

-716 698

-2 281
27 450
41 706
7 273
86 897
8 317
-50
164 110
72 608
19 545
38 840
232 433
7 380
14 693
-15 426
8 815

-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

712 310

711 112

Årsprognose
Oppr
rev budsjett Årsprognose
avvik
budsjett
2019
2019
2019
-318 000
-325 000
-328 000
-3 000
-53 300
-53 600
-54 200
-600
-10 000
-9 700
-9 700
0
-39 300
-40 600
-41 200
-600
-4 000
-3 300
-3 300
0
-396 000
-396 000
-398 000
-2 000
-3 200
-3 000
-3 000
0
-26 000
-26 000
-23 000
3 000
-796 500
-803 600
-806 200
-2 600
-3 000
-4 010
-4 010
0
-1 500
-2 500
-2 500
0
31 393
29 500
29 500
0
0
0
39 235
37 735
37 735
0
66 128
60 725
60 725
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-730 372
-730 372
0

0
0
-742 875
-742 875
0

0
0
-745 475
-745 475
0

-2 600
-2 600
0

-715 250

-730 372

-742 875

-745 475

-2 600

-2 417
27 450
41 706
7 273
86 897
8 317
-50
164 110
72 608
19 545
38 840
232 433
7 380
14 693
-15 426
8 815

11 110
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

4 047
30 546
43 730
7 442
89 476
8 369
-50
164 411
84 819
20 095
39 032
236 723
9 134
15 469
-18 433
8 065

7 047
30 546
43 730
7 442
90 226
8 369
-50
165 411
84 819
20 095
39 532
236 723
9 134
15 469
-16 633
8 565

3 000
0
0
0
750
0
0
1 000
0
0
500
0
0
0
1 800
500

712 174

730 872

742 875

750 425

-23 557
-5 586
Netto driftresultat
42 774
5 586
Minustegn angir inntektspost og uten fortegn angir utgiftspost. I kolonnen årsprognose avvik betyr minustegn

0

regnskapsresultat

mindreutgift/merinntekt og uten fortegn merutgift/mindreinntekt. Kolonnen revidert budsjett viser budsjett etter vedtatte endringer

Investeringer – status
Vedlagt følger investeringsstatus per 3. kvartal 2019.

0

7 550

4 950
4 950

Det er tatt opp lån på 177,1 millioner til investeringer hittil. Finansieringsbehovet i
budsjettet er 310 millioner inklusiv udekket fra 2018, og det er 46,7 millioner i ubrukte
lånemidler fra 2018. Behovet for nye låneopptak vurderes løpende, men
erfaringsmessig blir det investert mindre enn det som er foreslått på grunn av
kapasitetsmangel både internt til prosjektstyring og eksternt til utføring.
Det foreslås å omdisponere noe midler fra rehabilitering øvrige bygg og
snøfreser/henger/gressklipper (disse er belastet drift) til forprosjektering av rivingen
av Reinsvoll ungdomsskole og gymsal. I henhold til vedtak i sak 58/19 er det lagt inn
midler for å ferdigstille arbeidet med Ihle flerbrukshus, Eiendomsavdelingen skulle
finne inndekning innenfor eksisterende portefølje og har valgt å ta det fra Vestre
Toten ungdomsskole hvor det ser ut til at en ender godt innenfor budsjett. På teknisk
veg og park er budsjettene noe nedjustert i forhold til regnskapet. På området for
kirken så er det helt nødvendig å gjøre noe med taket på Raufoss kirke så der er det
også omdisponert noe. Dette må rebudsjetteres til neste år da jobben ikke kan
startes før til våren.

Navn
Avsluttet før 2018
12314
16255
17251
Avsluttet før 2018 Totalt
Vann-avløp-renovasjon
11341
11353
16342
16343
17352
18341
18342
18343
18350
18351
18352
18353
19340
19341
19342
19343
19344
19350
19351
19352
19353
19354
Vann-avløp-renovasjon
Totalt
Plan
11311
14312
17311
17332
18320
18321

Næringsareal Roksvoll øst
Trygghetsalarmer/velferdsteknologi
OM - Nye moduler i Gerica

Vann Sørlien-Nyseth
Avløp Sørlien-Nyseth
Utstyr til lekkasjesøk
Rehabilitering høydebasseng Eina
Andel oppgradering Hunnselvvegen 12
Sanering - vannledninger
VA-anlegg Pumpevegen til Raufoss Næringspark
Vann Solbakkvegen
Avløp Solbakkvegen
Oppgr.Breiskallen renseanlegg
Sanering – avløp
Sanering Gimlevegen
Oppgradering vinduer prodhall Skjelbreia VV
Sanering - vannledninger
Utskifiting vannmålere
Komprimator/vals
Utvidelse Gemini VA, Portal og Powel Varsling
Strømping spillvann Elveparken
Servicebil VA
Sanering - avløp
Strømping Karl Løkken - Pumpevegen
Tømmestasjon

Tomteopparbeidelse Skogvegen, Reinsvoll
Tomteopparbeidelse Vadlia Eina
Utbygging Skundbergjordet/Heimlyfeltet
Elveparken
Bergsjøen Industriområde
Stedsutvikling Raufoss

Opprinneli
g budsjett
2019

Reguler
t
budsjet
t 2019

0
0
0
0

0
176
238
414

-1 054
7
0
-1 047

1 054
169
238
1 461

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
300
500
150
0
500
400
5 000
1 500
650
0
2 000
680
10 000
2 000
0

1 319
900
565
7 374
1 628
0
500
662
1 044
5 998
0
500
400
5 000
1 340
650
0
2 000
680
21 961
2 000
160

176
259
18
557
110
295
0
420
417
4 076
408
0
0
3 646
0
0
33
0
594
5 516
2 358
83

1 143
641
547
6 817
1 518
-295
500
242
627
1 922
-408
500
400
1 354
1 340
650
-33
2 000
86
16 445
-358
77

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23 680

54 681

18 965

35 716

0

0
400
0
0
500
200

447
50
0
1 274
1 000
315

-101
158
-146
724
0
0

548
-108
146
550
1 000
315

0
0
0
0
0
0

Regnska
p hittil i
år

Mer/mindre Endrings
-forbruk -forslag

18332
18700
18301
18314
19310
19311
19312
19330
19800
Plan Totalt
Kultur
13381
15231
15383
16371
16372
17331
17371
18370
18381
08362
19382
19383
19384
19385
Kultur Totalt
Eiendom
13131
13322
14321
14332
15221
16123
16124
16181
16242
16331
17121
17123
17124
17131
17222
17312
18124
18125
18130
18133
18229
18322
18383
19131
19132
19133
19220
19221
19222
19229
19240

Navn
Svein Erik Strandlies veg regulering
Tomtesalg
ATP-Raufoss
Opparbeidelse Dragerlia
Sentrumsutvikling EBR
Raufosskogen Nord
Prøven industriområde
Miljøgate Reinsvoll, ferdigstillelse uteanlegg
Salg av næringsareal

Reguler
Opprinneli t
Regnska Merg budsjett budsjet p hittil i /mindre Endrings
2019
t 2019
år
-forbruk -forslag
200
329
7
322
0
0
0
-438
438
0
500
900
4
896
0
100
346
667
-321
0
200
200
0
200
0
350
663
0
663
0
0
0
2
-2
0
400
400
0
400
0
0
0
34
-34
0
2 850
5 924
912
5 012
0

Idrettshall Reinsvoll
Rehabilitering av skateanlegg på Reinsvoll og
Raufoss
Oppgradering tak sportshytta på Raufoss
It-utstyr på biblioteket - integrering Visma bibliofil
Ny server på biblioteket
Sentrumsprosjektet - aktivitetsanlegg nytorget
Verkstedet videreutvikling
Meråpent Bibliotek
Toppsprøyting og remerking friidrettsbanen
Raufoss
Ås kirkestaller
Lyskastere og lysstyring Fyrverkerisalen
Komplett flyttbart lydanlegg
Rehabilitering av lysløyper
Ombygging Ungdomshus

24 250

38 366

33 140

5 226

0

0
450

149
450

66
0

83
450

0
0

0
0
150
0
300

100
95
150
93
300

0
0
95
0
0

100
95
55
93
300

0
0
0
0
0

200
0
200
150
100
100
25 900

960
0
200
150
100
100
41 213

563
44
100
0
0
38
34 046

397
-44
100
150
100
62
7 167

0
0
0
0
0
0
0

ENØK forberedelse til felles driftsentral
ENØK Totenbadet
Oppgradering Hunnselvvegen 12
Brannstasjon
Ombygging av varmesentral på Reinsvoll skole
ENØK tiltak øvrige bygg
Ombygging underetasje Sagatunet
Renholdsmaskiner og -utstyr
Ombygging i mottaket i henhold til nye
sikkerhetskrav
Ny bru over Hunnselva sentrum sør
Utbedring VA Folkvang
ENØK tiltak omsorgsbygg
ENØK tiltak skolebygg
Ombygging Sagatunet
Riving Raufoss skole
Rådhuskvartalet
Nødstrøm Rådhuset
Omlegging skifertak - Raufoss gård
Utbedring brannsikkerhet Rådhuset
Ombygging kontorer Prøven
Rehabilitering/opprusting av skolebygg
Renseanlegg "System 2" Totenbadet
Universell utforming
Rehabilitering/opprusting av øvrige bygg
Kildesortering
Snøfreser/gressklipper - henger Eiendom
Utredning hjertesoner skoler
Gjerde Bøverbru barnehage
Riving Reinsvoll ungdomsskole og gymbygg
Rehabilitering/opprusting av skolebygg
Tilpassing av lokaler Sagvollvegen 1

300
500
0
20 000
0
200
0
0

1 446
601
73
20 000
253
200
0
81

394
0
68
566
0
134
72
0

1 052
601
5
19 434
253
66
-72
81

0
0
0
0
0
0
0
0

300
12 000
0
100
200
200
0
4 500
0
0
0
0
0
0
200
300
200
200
150
165
0
200
200

300
15 406
250
334
841
200
0
4 500
6 309
2 000
0
41
0
0
376
300
200
200
150
165
0
637
200

0
8 214
705
15
127
1
222
186
5 617
44
9
0
5
115
307
0
0
0
40
0
86
87
109

300
7 192
-455
319
714
199
-222
4 314
692
1 956
-9
41
-5
-115
69
300
200
200
110
165
-86
550
91

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300
0
-200
0
0
500
0
0

19320
19321
19380
19381
Eiendom Totalt

Navn
Parkeringsplass Ihle flerbrukshus
Totenbadet trapp/gangvei fra parkeringsplass
Oppgradering Raufoss sportshytte
Ny Raufosshall

Grunnskole
13221
17224
18226
Grunnskole Totalt

Vestre Toten ungdomsskole
Ihle skole/bhg, div tilpasninger
TEOAH - Reklamasjonsperiode Raufoss skole

Stab og støtte
18121
18127
18128
19121
19127
19128
19129
Stab og støtte Totalt
Omsorg
15123
15233
17252
17253
17261
17263
17264
17265
18253
18254
18255
18256
18261
19243
19250
19251
19261
19262
Omsorg Totalt
Teknisk (veg og park)
16336
17334
17338
18326
18327
18334
18335
18336
18401
18402
18409
18410
18411
19322
19323
19324
19325

Reguler
Opprinneli t
Regnska Merg budsjett budsjet p hittil i /mindre Endrings
2019
t 2019
år
-forbruk -forslag
150
150
0
150
0
250
250
24
226
0
280
280
0
280
0
30 000 30 000
28
29 972
0
50 595 65 743
16 612
49 131
0

67 500
0
0
67 500

95 293
2 011
133
97 437

63 980
2 705
31
66 716

31 313
-694
102
30 721

-3 750
3 750
0
0

IKT-investeringer
IKT-investering felles økonomisystem
Arbeidsmiljøinvesteringer
IKT-investeringer
IKT-investering felles økonomisystem
Arbeidsmiljøinvesteringer
IKT-investesteringer - lisenser

0
0
0
2 000
300
300
150
2 750

0
0
0
2 000
300
300
150
2 750

153
75
1
183
0
0
0
412

-153
-75
-1
1 817
300
300
150
2 338

0
0
0
0
0
0
0
0

Gerica e-rom
Dag- og avlastningssenter Lunders veg
Velferdsteknologi - nye løsninger innen digitalt
tilsyn
Raufosstun påbygg 2017
Raufosstun - tilpassing av bygg
Fossegård tilpasning psykisk helsetjeneste
Boliger for psykisk utviklingshemmede
Gimle - utredning av fremtidige behov
Velferdsteknologi
Trygghetspakke, øke antall digitale alarmer
Ny legemodul i Gerica/PDA
Raufoss omsorgsboliger trinn 1
reklamasjonsperiode
Gimle - omb/rehab/utskifting
Ombygging Almenvegen til dagsenter
rusmisbrukere
Gerica - helelektronisk arkiv m Svar Ut
Lifecare infrastruktur
Gimle - omb/rehab/utskifting
Storhusholdning vaskemaskin

0
3 600

400
17 988

109
21 142

291
-3 154

0
0

100
0
0
0
0
0
0
0
0

400
0
694
0
750
976
87
410
165

0
9
765
-1 255
0
0
107
0
0

400
-9
-71
1 255
750
976
-20
410
165

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

310
96

2
0

308
96

0
0

400
175
520
200
120
5 115

400
175
520
200
120
23 691

338
83
0
12
0
21 312

62
93
520
188
120
2 379

0
0
0
0
0
0

Miljøgate Reinsvoll
Fjordgata Eina
Oppgradering bru Elvesvingen
Opprusting Svein Erik Strandlies veg
Opprusting veg Sørlien-Vildåsen
Reinvesteringer vegnettet
Gatelys - rehabilitering/utskifting
Trafikksikkerhetstiltak - kommunal andel
Veltmanåa dam forprosjekt
Anleggsbidrag gatelys Prøvenvegen VTU
Gatelys Vestrumvegen
Gatelys Plogvegen
Gatelys Langåkervegen
Snøfreser til traktor
Nytt strøapparat hjullaster
Grensag til apparatarm hjullaster
Oppgradering GS-veg Prøvenvegen/Svinestien

0
7 500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
150
150
500

2 052
2 296
307
1 000
750
0
345
0
843
636
300
700
100
0
150
150
500

14
211
335
0
473
110
65
17
76
0
0
188
0
0
0
0
618

2 038
2 085
-28
1 000
277
-110
280
-17
767
636
300
513
100
0
150
150
-118

-1 400
-1 500
0
-900
277
110
0
0
-500
0
0
0
-100
0
0
-150
-500

19326
19327
19328
19331
19332
19333
19334
19335
19336
19337
19338
19339
Teknisk (veg og park) Totalt

Reguler
Opprinneli t
Regnska Merg budsjett budsjet p hittil i /mindre Endrings
2019
t 2019
år
-forbruk -forslag
280
280
275
5
0
2 000
1 250
1 489
-239
-1 250
0
6 600
6 309
291
0
150
150
257
-107
107
500
500
0
500
0
500
500
459
41
0
3 000
3 000
3 051
-51
370
1 500
1 500
1 291
209
300
750
1 224
14
1 210
1 185
300
300
345
-45
0
300
300
271
29
0
500
500
2
498
-300
18 680 26 233
15 870
10 363
-4 251

Navn
Gatelys Løvåsvegen
Skogheimstien
Oppgradering Skjelbreiavegen
Utstyr for trafikktelling
Gang- sykkelvei Grimsrudvegen
Beredskapspott vegnettet
Reinvesteringer vegnettet
Gatelys - rehabilitering/utskifting
Trafikksikkerhetstiltak - kommunal andel
Skifte ferist Fv114 Trevannsvegen/Rudsveen
Asfaltering veger i Dragerlia
Oppgradering Skolebrua

Voksenopplæringen
17211
19210
19211
Voksenopplæringen Totalt

Utomhus Sagatunet
Digitalt oppfølgingsprogram - lærlinger
Ombygging lokaler Voksenopplæringen

300
100
100
500

300
100
100
500

6
0
0
6

294
100
100
494

0
0
0
0

NAV
18340
NAV Totalt

Mobilitetsløsninger

150
150

400
400

0
0

400
400

0
0

Kirken
18390
08391
18392
19390
19391
Nytt
Kirken Totalt

ENØK Raufoss kirke
Seremonibygg - Bakkerud gravlund
Ny lastebil 2018
ENØK Eina kirke
Navnet minnelund Bakkerud
Nytt tak Raufoss kirke

500
500
0
500
0
0
1 500

500
2 000
750
0
250
0
3 500

0
0
0
0
0
0
0

500
2 000
750
0
250
0
3 500

-500
-2 000
0
0
2 500
0
0

219 220

342
486

174 369

168 117

-4 251

Totalsum

Finanstransaksjoner i investeringsregnskapet:
Finanstransaksjoner
Transaksjonstype

Regulert Regnskap
budsjett hittil i år

Budsjett

Gjenstående

Endringsforslag

Morarente

0

0

0

0

0

Byggelånsrenter / rentetap form.lån

0

0

0

0

0

10 000

10 000

6 327

3 673

0

0

0

0

0

0

55 000

55 000

36 711

18 289

0

2 600

2 600

2 551

49

0

Kjøp av andeler

0

0

0

0

0

Dekn.tidligere års rm merforbruk

0

27 793

0

27 793

0

Avdrag på lån
Ekstraordinære avdrag
Videreutlån
Kjøp av aksjer

Avsetninger til bundne fond

0

0

0

0

0

Sum utgifter

67 600

95 393

45 589

49 804

0

Salg av tomter

-2 600

-2 600

-487

-2 113

0

-41 688

-60 141

-30 983

-29 158

810

-36 711 -328 427

3 401

Momskompensasjon
Bruk av lån

-232 532 -365 138

Mottatt avdrag på videreutlån

-7 000

-7 000

-6 145

-855

0

Mottatt avdrag på andre utlån (infrielse)

-3 000

-3 000

-11 071

8 071

0

Bruk av bundne investeringsfond

0

0

0

0

0

Regnskapsmessig merforbruk

0

0

0

0

0

Sum inntekter

-286 820 -437 879

-85 397 -352 482

4 251

Totalt:

-219 220 -342 486

-39 808 -302 678

4 251

Tjenesteområdene
Tjenesteområde 12 – Sentral stab og støtte
Opprinnelig budsjett 2019
(1000 kr)

Avvik per 30.9 i 1000 kr

30 151

-

Årsprognose 2019 i 1000 kr

800

Balanse

Økonomi
Regnskapet viser et forbruk pr. 30.09.2019 på 63,5 %. På samme tid i 2018 var
forbruket 73,5 %. Den største driftsmessige utfordringen er omlegging av sak/arkiv
og kontorstøtteverktøyene. Dette er til dels gjennomført og til dels fortsatt under
planlegging.
Nærvær
Rapport per
30.09
Fraværsdager
Nærvær %
Nærvær % i fjor

Mål
98,0 %
98,0 %

Totalt
136,7
94,9 %
96,8 %

Egenmeldt
31,9
23,34%

Fordeling fravær
Sykemeldt
Sykemeldt
1-16 dager
>=17 dager
0
104,8
0,00%
76,66%

Måloppfølging
Fokusområde

Resultat 2018

Mål 2019

Status 2019

God samhandling
og dialog.
Innbyggerne har
tilgjengelige
kanaler til
politikere og
tjeneste-område.

Økt andel digital
kommunikasjon. Andel via
«Svar ut» (okt 17 – okt 18 =
+ 7 500)
Kurs gjennomført for og
med skjenkenæringen.

Øke andel digital
kommunikasjon

Andel via «Svar ut» (3.
kv 18 – 1.kv 19 = +
5 200, totalt 17887
forsendelser)
Kurs gjennomført i
januar.

Gode
nettløsninger og
lett tilgjengelig
informasjon med
mulighet for
elektronisk
samhandling

Ny hjemmeside tatt i bruk.
Mål: 100 % digitale
skjemaer. Anslag 40 %.
Antall besøkende, definert
med «klikk» på
kommunens nettside:
Anslag 800 000 stk.
2500 følgere
Oppstart digital strategi

Legge til rette for
politisk arbeid
med gode
arbeidsvilkår og
god

Arbeid med revidert
delegeringsreglement i
gang.

Bedre kontakt med
skjenkenæringen. Kartlegge
muligheter og gjennomføre
kurs med næringen.
Endre leverandør – øke
andelen.
1 000 000 «klikk» på
kommunens nettside.

100 % digitale skjemaer.
269 264 besøk (noe som
er om lag 17 000 flere
enn samme periode i
2018).

3000 følgere

2 872 følgere

Gjennomføring av fase 1 av
digitalstrategi. Ny versjon
sak/arkiv-løsning
Økt profesjonalisering,
gjennomføring og godkjent
Kommunevalg. Revidert og
godkjent
delegeringsreglement.

Strategi vedtatt.
Handlingsplan under
arbeid.
Revidert og godkjent
delegeringsregle-ment.

Fokusområde

Resultat 2018

Mål 2019

Status 2019

saksbehandling

Gi opplæring til politikere,
ledere og andre. Øke andel
digital kommunikasjon.
Oppgradere folkevalgtes
digitale verktøy.

Folkevalgtopplæring (etter
valget). Skolering av ledere og
andre.

Opplæring etter
kommunevalget
planlagt. Kun digital
kommunikasjon.

Fornøyde og
engasjerte
medarbeidere
som trives,
involveres og
mestrer i et
aktivt miljø

Mål nærvær 98 %,
resultat 96,8 %

98 %

Avholdt
medarbeiderundersøkelse,
10-faktor, resultat 4,3

Følge opp
medarbeiderundersøkelsen
(gjennomføre
medarbeidersamtaler, faglig
utvikling/kurs, mm)
Vedtak.

94,9 %, fordelt på 1,2
egenmeldt og 3,9
sykemeldt.
Ikke gjennomført p.t.

Ny arbeidsgiverpolitikkstrategi
Seniorpolitikk:
Andel 62 +
fortsatt i jobb

Vedtatt.

1

1

Lean innføres i
alle enheter

Ny enhet

Ny enhet. Alle enheter har
Lean på plass

Ingen ny Lean-enhet p.t.

Høy kvalitet på
oppgaver og
tjenester.

Avlegge årsregnskapet
innen fristen 15.2

15.2

26.02.2019

eFaktura av inng
fakturaer (EHF)
eHandel i % av
rammeavtaleleverandører

78 %

90 %

88,5 %

48 %

80 %

49 %

Status LEAN
- Planlagte forbedringsprosesser (hele verdistrømmer)
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser)

Aktivitet:

Mål pr.år:

Planlagte
Det er ikke satt måltall for Stab og
forbedringsprose støtte for hele året.
sser
Lønnskontoret:
Vi har et mål om å utarbeide to gode
rutiner hver måned for å sikre «best
og lik praksis».

Resultat (pr.kvartal og Kommentar:
ved års slutt):
Pr 3. kvartal: 3 totalt.
5S: 1
VSA: 2
Lønnskontoret: har ikke Lønnskontoret:
gjennomført noen VSA Å kunne holde kurs
3. kvartal, men plan om både for ansatte og
en VSA
ledere evt. eforeldrepermisjon.
læringskurs, da vi ser at
Det er gjennomført 5S manglende opplæring
f.eks gjør at vi ikke får
på arkivet
sykmeldinger på alle
org.nr. Overføring
fravær GAT web. Vi vil
ha mere fokus på
vedlikehold og
forbedring av
eksisterende rutiner.
Kontinuerlig opplæring
av nye ledere. Vi har
også etablert to nye
rutiner i august. Vi får
nå automatisk overført
faste tillegg fra GAT.

- Identifisert gevinstpotensial (totalt for tjenesteområde)
- Realiserte gevinster (totalt for tjenesteområde)

Aktivitet:
Status pr.kvartal
Identifisert
5S: 30 min – i tillegg avdekket potensiell
gevinstpotensial sikkerhetsrisiko.
VSA: Økt kvalitet og mulige besparelser/dreining av
ressurser.
Lønnskontoret:
Det er i igangsatt flere webmoduler samt annen
digitalisering som på sikt har en
gevinst/besparelse/kvalitet på kortere og lengre
sikt.

Realiserte
gevinster

SPAM:
Planlagte eller gjennomførte forbedringsprosesser
siste kvartal - så er det 0.
.
5S: Tatt ut i økt kvalitet gjennom og «henge
oppgaven» på bestemte personer – ikke mange skal
gjøre litt.
Rydding har også ført til økt sikkerhet.
VSA: Ikke tatt fullt ut ennå på alle områder.
Økt kvalitet: Gjør ikke samme feil to ganger,
forbedret dokumentasjon fører til korrekt
informasjon i møte med bruker.
Besparelser: Frigjorte ressurser i et team er
overførte til et annet team som igjen fører til økt
kvalitet der (ikke gjennomført ettermåling på
denne).
Lønnskontoret:
Frigjort tid på jobb fravær er brukt til å avhjelpe
regnskap/økonomi med bl.a. remittering.
SPAM:
Siste gevinstrealisering ble gjennomført 17/10-18.
Reell gevinst ble da satt til ca 50 % stilling.

Status pr.år

Kommentar:

Tjenesteområde 13 – eiendomsavdelingen
Justert budsjett 2019 (1000
kr)
43 457

Avvik per 30/09 i 1000 kr

Årsprognose 2019 i 1000 kr

0

0

Økonomi
Strømprisene er fortsatt høye og over budsjett. Vi fikk tilført 2 mill. ekstra for å
kompensere for dette.
Måloppfølging
I rute
Status LEAN
Ikke startet med Lean
Nærvær
I fjor
I år

Mål Resultat i fjor/hittil i år
89,1
90,5

Fokusområde

Resultat 2018

Mål

Status

2019

2019

Prosjekter/Drift

Prosjekter:
Ny V.Toten Uskole
Ny idrettshall
Reinsvoll

Dag- og
avlastningssenter
Lundersveg

Byggeperiode gjennom hele 2018.
I rute

Overtagelse juni

Bygget ble tatt over
i juni

Oppstart oktober 2018

Overtagelse av
bygget i juli

Bygget ble tatt
over 12. juli

Byggestart august 2018

Overtakelse av
I rute
bygget i september

Ombygging Ihle
skole til
barnehagelokaler

Byggestart august 2018

VA Folkvang

Oppstart senhøstes/vinter

Drift:
Tilstandsrapporter

Er forsinket i dette arbeidet grunnet
vakanser og sykdom

Ferdigstillelse 1.
februar
Ferdigstilles når
bakken tørker opp
Utarbeide
tilstandsrapporter
og
vedlikeholdsplaner

Ferdigstilt 15.
februar, men det
gjenstår å flytte
lekeplass. Dette tas
til høsten.
Ferdigstilt i mai

Ferdigstilles i
løpet av 2019

for de største
byggene 1. halvår

Medarbeidere

Medarbeidere
med riktig
kompetanse i alle
ledd

Innført INSTA 800 som renholds
standard
Vi har styrket Eiendomsavdelingen
sentralt ved å ansette en ny
Driftstekniker.
Vi har også rekruttert en
driftsansvarlig vaktmester internt.

Levere en riktig
renholdskvalitet
I rute
med riktig
ressursbruk
Få på plass nye
rutiner for drift. Vi
har også planlagt
I rute.
kompetansehevende
tiltak for
vaktmestere.

Økonomi
ENØK

Energimerke de største byggene
Utskifting av energikrevende og
gammelt utstyr

Dette er satt på vent
i påvente av nye
forskrifter/krav
Fortsette utskifting
av energikrevende
og gammelt utstyr

Pågående

Tjenesteområde 21 – Barnehage
Opprinnelig budsjett
2019 (1000 kr)
88 952

Justert budsjett
2019 (1000 kr)
89 476

Avvik per 30.09
(1000 kr)
750

Årsprognose 2019
(1000 kr)
Merforbruk 750

Økonomi
Budsjettet er justert med kr 939 000 grunnet lønnsoppgjøret. Samtidig er budsjettet
saldert med kr 415 000 på grunn av vedtak i kommunestyret.
Styrket tilbud vil ende opp med en minus på en million. Dette skyldes bl.a. at vi vil få
krav fra en annen kommune om refusjon på over en hel stilling fra mars og ut året.
Refusjon for søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling til de private
barnehagene går 150 000 kroner i minus.
Alle de kommunale barnehagene er innenfor budsjett, men på grunn av salderingen
på kr 415 000, vil de ikke ha noe særlig overskudd. Salderingen må tas på budsjettet
til de kommunale barnehagene fordi alle andre poster i budsjettet er overføringer til
private barnehager som er lovpålagt.
Måloppfølging
Fokusområde

Hovedmål

Resultat
2018

Mål
2019

Status
30.09

Brukere
Rekruttere gode
medarbeidere med
godkjent kompetanse

Dispensasjoner
fra
utdanningskravet
:
2 årsverk i
kommunale bhg
3,9 årsverk
private bhg

Samarbeid med
grunnskolen

Gi barna trygg og god
overgang fra barnehage til
skole

Fortsatt
samarbeidet om
lokal
realfagstrategi

Videreføre
realfagsstrategien i
samarbeid med
grunnskole

Tidlig innsats

Bedre samarbeid med
helsestasjonen

Rutiner med
samarbeid på 10
– måneders
kontroll og
drøftingsteam

Faste rutiner for å
få helsesøster inn i
barnehagene. 50%
stilling fordelt på
barnehagene.

Skal ha nytt
samarbeidsmøt
e i november

Alle barnehagene skal
bruke kontinuerlig
forbedring i planlegging

Bøverbru, Eina og
Veltmanåa
barnehager.
Vestrumenga ble
utsatt.

Få Vestrumenga
inn i
Leanopplæring

Vestrumenga
barnehage
startet
opplæring i
september

Kompetent
pedagogisk
personale

Lean

Ingen
dispensasjoner fra
august

Det er gitt
dispensasjoner
for 2,4 årsverk i
private
barnehager.
Ingen i
kommunale
barnehager.
Har arrangert
samling med
skolen og
industriparken

God kvalitet i
barnehagene

Fornøyde foreldre – god
score i
brukerundersøkelser

Beholde score på
4,6 eller høyere

Ikke
brukerundersøkels
e

Ikke
undersøkelse

Øke kompetansen til
pedagogisk personale

Fire pedagoger
startet
videreutdanning,
30 studiepoeng
Flere ansatte
med fagarbeiderutdanning

Fire nye starter på
videreutdanning,
30 studiepoeng

Samme status

Øke andelen med
utdanning, både
pedagoger og
fagarbeidere

Ingen
assistenter
under
opplæring
gjennom
kommunen
Ingen ny status

Medarbeidere

Legge til rette for
kompetansehevin
g

Øke andelen ansatte med
relevant utdanning

Godt arbeidsmiljø,
fornøyde
medarbeidere

Gode score på
medarbeiderundersøkelse
n i kommunale barnehager

Score på 4,4 av
5,0

Ikke undersøkelse

Kompetente
ledere

Gjøre styrerne gode som
ledere

Har gjennomført
kommunens
lederopplæring

Arrangere
styrersamling i
samarbeid med
nabokommunene

God seniorpolitikk

Øke andelen 62-66 åringer
i jobb

Flest mulig i jobb
mellom 62 år og 66
år

Redusere sykefraværet i
samarbeid med Nav

Få som har
pensjonert seg
ved 62 år
Nærvær
kommunale
barnehager 87 %

Har hatt tre
samlinger med
HiNN.
(Høgskolen i
Innlandet)
Kontinuerlig
jobbing og
motivering

Øke nærværet

Ikke nådd målet

Tilpasse drift til
økonomiske rammer

+130 000

Balanse

Ser ut til å bli
negativt
resultat, se over

Høyt nærvær

Økonomi
Budsjett

Status LEAN
- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser

Aktivitet:

Mål pr.år:

Resultat (pr. 3.
kvartal 2019):

Planlagte
forbedringsprosesser
Igangsatte
forbedringsprosesser

Planlagt kulturanalyse i
en barnehage

Vi har et arbeidsfellesskap preget
av:

Er i gang og måles
kontinuerlig gjennom
tavla.

*Respekt for enkeltmenneske,
trygge relasjoner og tilstedeværelse
*God kommunikasjon som
kjennetegnes ved åpenhet, raushet
og ærlighet
*Humor, glede og latter
- Identifisert gevinstpotensial (totalt for tjenesteområde)
- Realiserte gevinster (totalt for tjenesteområde)
Aktivitet:

Status pr. 3. kvartal 2019

Identifisert
2 (hele året)
gevinstpotensial
Realiserte
gevinster

2(hele året)

Nærvær
Totalt
I fjor
I år pr 31.09
I år pr 31.08

85,1
86,1
1268 d

Egen.
98,7
98,8
109 d

Sykemeldt
1-16 dager
98,4
99,3
73 d

Sykemeldt
>=17 dager
88,1
88,2
1081 d

Den nederste raden er antall fraværsdager totalt i de fire kommunale barnehagene i
perioden 01.01. – 30.09.19.

Tjenesteområde 31 – brannvern

Utenfor
gebyrområdet

Budsjett inkl. endring
2019
(1000 kr)
8 369

Gebyrområdet
(feiervesen)

Avvik per 30.9
(1000 kr)

Årsprognose 2019
(1000 kr)

Lønn: 70
Drift: -300
Sum: -230
Lønn: 0
Drift: -190
Sum: -190

Lønn: 70
Drift: 0
Sum: 70
Lønn: 0
Drift: -100
Sum: -100

-50

Økonomi
Utenfor gebyrområdet:
Et positivt avvik pr. d.d. Mindreforbruk, særlig på drift beredskap. Forventer et
negativt avvik på lønn ved årsslutt pga. ekstra vaktgodtgjørelser i høytider (nyttår,
påske) og på overtid for arbeid på vakt.
I forbindelse med virksomhetsoverdragelse av avdeling i Raufoss Beredskap AS,
Raufoss Brann og Redning, fom. 1.1.2020, kan det komme på ekstra
engangskostnader i 2019 til bl.a. omprofilering av brannvesenet (emblemer/merking
av kjøretøy og (nye) uniformer) og IKT-kostnader (ca. kr. 25 000) for tilknytning av
kommunalt ansatte i dagens brannstasjon (i påvente av ny brannstasjon). Det er
foreløpig usikkert hvor store kostnader det vil bli i 2019 og disse er derfor ikke tatt
med i prognosene over i denne omgang.
Gebyrområdet:
Et positivt avvik pr. d.d. Forventer et positivt avvik ved årets slutt.
Nærvær
I fjor
I år

Mål Resultat i fjor/hittil i år
98,0 %
97,7 % (foreløpig)

Egenmeldt
98,8 %
98,1 %

Legemeldt
99,3 %
99,6 %

Status LEAN
LEAN er ikke innført ved noen del av avdelingen enda. Innfases fram mot innflytting i
ny brannstasjon i 2021.
Investeringer status (Teknisk og Eiendom)
Ny brannstasjon
Kommunestyret vedtok budsjett for bygging av brannstasjon i september med en
netto ramme på kr. 52 mill. eks. mva. Planlagt kontraktsinngåelse medio oktober.
Planlagt ferdigstillelse1. halvår 2021.
Se ellers rapporter fra eiendomsavdelingen.

Tjenesteområde 41 – grunnskole
Opprinnelig budsjett
2019 (1000 kr)
161 234

Justert budsjett
2019 (1000 kr)
164 411

Avvik per 30.09.19

Årsprognose 2019

(1000 kr)

(1000 kr)

minus 1 000

Merforbruk 1 000

Økonomi
Rapportering er gjort ut fra justert budsjett: 161 234 + 3 930 (lønnskomp) – 753
(KST-vedtak i juni) = 164 411.
Budsjettgjennomgang pr. 3. kvartal viser en tilnærmet lik rapportering som etter
august.
Fastlønn er i balanse, men vi har et merforbruk på variabel lønn og
sykepengerefusjon under forventet nivå.
Økningen i SFO-inntektene har stagnert, og første faktura for skoleskyss etter ny
skolestruktur viser noe høyere kostnader en budsjettert.
Samlet ligger vi ved utgangen av 3. kvartal an til en underdekning på om lag 1
million.
Måloppfølging
Fokusområde

Resultat
2018

Mål
2019

Status 1. halvår
2019

Brukere
Læringsmiljø (elevundersøkelsen UDIR)

Foreldreundersøkelsen skole (UDIR)

Brukerundersøkelse SFO (egen VTk)

Læringsutbytte

7. trinn: Gode
resultater. Scorer bedre
på trivsel og
læringskultur enn vi har
gjort de siste årene.
Andelen mobbing er
gledelig lav med 0,0 på
4 av fem skoler.
10. trinn: Bedre enn kgr
7 på alle indikatorer
unntatt på mobbing.
Her er andelen for høy.

Kontinuerlig bedring i
målinger.
Resultater minimum på
nivå med
kommunegruppe 07.

Gjennomføres
høsten 2019

Mål nådd på 7. trinn,
bare delvis på 10. trinn.
Svarprosent 19 %.
Mål ikke nådd.
Resultatene brukes internt
på den enkelte skole og
presenteres for KFU.

Øke svarprosenten

Ingen undersøkelse

Undersøkelse hvert 5.
år, neste gang i 2021

Gjennomføres
høsten 2019

Fokusområde
-

Nasjonale prøver 5., 8. og 9. trinn på
nivå med kommunegruppe 7
Avgangskarakterer 10. trinn på nivå
med kommunegruppe 7

Overgang barnehage-skole
Øke samarbeidet med barnehagen
Øke samarbeidet med andre kommunale
tjenester

Resultat
2018

Mål
2019

Mål nådd i alle fag på 5.
trinn. Resultater for kgr
7 på u-trinnet er ikke
framstilt i 2017. Vi har
bedre snitt i alle fag enn
fylket

Resultater på nasjonale
prøver og
avgangskarakterer
minimum på nivå med
kommunegruppe 7

Opprettholdt og
utvidet samarbeid

Videreutvikle felles mål
og satsings-områder

Samarbeidet fortsetter

Øke samarbeidet

Igangsatt helhetlig
arbeid i kommunen.

Samarbeid med VO om
velkomstgruppe på utrinnet.
Folkehelse

Status 1. halvår
2019
Gode avgangsresultater
våren 2019. Mål nådd.
Nasjonale prøver
gjennomføres høsten
2019.

Medarbeidere
Medarbeidere
Medarbeiderundersøkelsen
Lærerundersøkelsen (UDIR)
Rekruttering
Andel lærere med godkjent
utdanning på nivå med Oppland
Videreutdanning

Snitt for grunnskolen på
4,3
Svarprosent 59,6 %.
Mål ikke nådd
VTk: 97,4 %
Oppland: 97,3 %
Landet: 95,4 %
Mål nådd.

Gjennomføres ikke
Svarprosent nær
100 %

Gjennomføres høsten
2019

Opprettholde nivå,
minimum på nivå med
Oppland

Telledato 1.10.19.

18/19:
Nærmere oss sentrale
3 lærere på kompetanse kompetansekrav.
for kvalitet i tillegg til de
som tar utdanning på
egenhånd. 14
assistenter tar fagbrev i
barne- og ungdarb.
Gjenta regional
videreutd i engelsk

14 lærere på
videreutdanning
(kompetanse for
kvalitet)
Nytt tilbud om fagbrev i
barne- og ungdarb.
Iverksatt.

Økonomi
Rammeforutsetninger
- Handlingsrom for kvalitetssikring og
utvikling av skolen i tråd med lokale
mål

Regnskapsmessig lite
overskudd i 2018.
Mål nådd

Status LEAN
- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser

Sikre at balanse
Vanskelig å komme inn i
opprettholdes uten å bli tildelt ramme for 2019.
avhengig av IMDImidler.

Aktivitet:

Mål pr.år:

Resultat (pr. 3.
kvartal 2019):

Planlagte
forbedringsprosesser

Det er ikke satt måltall for
Grunnskolen for hele året.

Kulturanalyse på
ungdomstrinnet ferdig
vår 19

Igangsatte
forbedringsprosesser

Det er ikke fastsatt måltall for
Grunnskolen for hele året.

5S = 11

- Identifisert gevinstpotensial (totalt for tjenesteområde)
- Realiserte gevinster (totalt for tjenesteområde)
Aktivitet:

Status pr. 3. kvartal 2019

Identifisert
4
gevinstpotensial
Realiserte
gevinster

3

LEAN-verktøyet i bruk på ungdomstrinnet og ved Korta skole.

Nærværsrapportering
Nærvær
Rapport per
30.09
Fraværsdager
Nærvær %
Nærvær % i fjor

Mål
94 %
94 %

Totalt
2937
93,7 %
93,2 %

Egenmeldt
735
25 %
22,3 %

Fordeling
Sykemeldt
1-16 dager
388
13,2 %
15,9 %

Sykemeldt
>=17 dager
1814
61,8 %
61,7 %

Tjenesteområde 51 – helse
Opprinnelig budsjett 2019
(1000 kr)

Avvik per 30.09 i 1000 kr

Årsprognose 2019 i 1000 kr

76 992
(Justert budsjett 84 819)

+/- 0

Balanse

Økonomi
Utvikling pr september viser noe bedring, prognose justert til +/- 0. Mindreforbruk
andre tjenester kan veie opp for merforbruk fastlegetjenesten / GIL (legevakt).
Legetjenesten, merutgifter fastleger pga rekrutteringssvikt
- Har pr. 30.06.2019 fått innvilget statlig tilskudd på 1,9 mill kroner til
rekrutteringstiltak. Har likevel ikke greidd å rekruttere og tilskuddsmidler står
dermed ubrukt pr 3. kvartal. Tilskuddet er pr dato ført som netto inntekt og må
trekkes ut / overføres til bundet fond ifm regnskapsavslutning.
- Merutgifter til innleie av vikarer i vakante fastlegestillinger er ikke budsjettert.
Det er pr dato inngått vikaravtaler i 3 fastlegehjemler. Ledige hjemler
annonseres med ekstra tilskuddsmidler med mål om fast rekruttering – ny
utlysning med frist 19. august. Status: 2 kvalifiserte søkere som begge trakk
seg.
- Merkostnad fastlegetjenesten vanskelig å anslå, avhengig om lykkes med
rekruttering finansiert av tilskuddsmidler. Merutgift kan bli +/- 1 mill kroner.
- Vakanser medfører mindreforbruk på noen tjenesteområder.
- GIL varsler overskridelse på ca 1 mill kroner. Vestre Toten sin andel
……kr?
Barnevern, underbudsjettert ved inngangen til 2019
- I balanse etter budsjettjustering.
Prosjekter + søkte prosjektmidler
- Helsestasjon, tilskudd for 2019 til styrking av helsestasjon- og
skolehelsetjenesten er redusert med kr.627.000,-. Differanse i 2019 dekkes
gjennom vakanser og fravær uten vikarinnleie og redusert prosjektaktivitet.
- Fysio-ergo, tilskudd for 2019 til styrking av kommunal habilitering og
rehabilitering er redusert med kr.100.000,-. Differanse i 2019 dekkes opp via
overførte tilskuddsmidler fra 2018. Tilskuddet er fom 2020 innlemmet i
kommunens frie inntekter.
- Både på helsestasjon og fysio-ergo er det lagt inn store utgifter og inntekter
ifm statlig styrking av tjenestene. Det må søkes prosjektmidler fra år til år i
satsingsperioden. Det er ikke automatikk i at tilskuddene videreføres med
samme beløp fra år til år.
Varslet merutgifter og merarbeid / nytt ansvar som opplæringsbedrift ifm nytt
spesialiseringsforløp for leger LIS3.

-

Det er innført nytt spesialiseringsforløp for allmennleger fom 1. mars 2019. Det
er fra staten varslet både økte utgifter og nye oppgaver for kommunene i
2019, men hverken beløp eller omfang av nye oppgaver er definert enda.


Nærvær
Rapport per
30.09
Fraværsdager
Nærvær % i år
Nærvær % i fjor
3.kv i år

Mål
95%
95%
95%

Totalt
1139 d
89,2%
89,4%
92,4%

Egen.
126 d
98,8%
98,7%
99,6%

Sykemeldt
1-16 dager
76 d
99,3%
99,4%
98,9%

Sykemeldt
>=17 dager
937 d
91,1%
91,3%
93,9%

Måloppfølging
Fokus-område

Resultat 2018

Mål 2019

Opprettholde god kvalitet på
tjenestene med høy
brukertilfredshet.

Ved utløp av 2018
mangler fast avtale i 3
fastlegehjemler.

Alle stillinger
besatt med
ønsket kompetanse.

Nasjonal evaluering av
fastlegeordninger startet i
2019 med planlagt
konklusjon tidligst i 2021.

Vurdere
organisering av
fastlegeordningen

Rekruttering til
fastlegestillinger har blitt
vesentlig vanskeligere siste
året. Er lyst ut gjentatte
ganger uten rekruttering.
Pr 3.kv er det uendret 3
fastlegehjemler som
ivaretas med vikarer.

Barnevern

0,72% / 2 av 276
meldinger med
fristoverskridelse.
13,87% / 19 av 137
undersøkelser med

Maks 5%
fristoverskridelse
meldinger.
Maks 5%
fristoverskridelse
undersøkelser.

Status 3.kv 2019

Rekruttering av
helsesykepleiere også blitt
vesentlig vanskeligere. Er
ikke søkere til utlyste
stillinger. Pr 3.kv er 3 x
100% stillinger vakant.
Ytterligere 1 x 100% blir
vakant fra november. Har
vikarresurser sykepleier i
1,5 stilling vakant
helsesykepleier.
1,3% / 3 av 232 meldinger.
(ingen overskridelser i 3.kv)
17,8% / 16 av 90
fristoverskridelse
undersøkelser – herav 12

Fokus-område

Resultat 2018

Mål 2019

fristoverskridelse.unde
rsøkelser.
Barn og ungdom der det er
grunnlag for bekymring følges
opp koordinert og tverrfaglig av
alle tjenester.

Handlingsveileder for
alders-gruppa 0-6 år
er innført.
Innføring av
handlingsveilederen
for aldersgruppe 7-13
år har startet opp.

Kontinuerlig forbedre og
videreutvikle tverrfaglig
samarbeid uavhengig av
administrativ organisering

Oppfølging øremerket styrking
av helsestasjon og
skolehelsetjenesten

Hverdags-rehabilitering og
hverdagsmestring
Fra Hjelpetjenester til
Mestringstjenester

Styringsgruppe for
utvikling og
koordinering av helse
og omsorgstjenester er
opprettet.
Avklare arbeidsform
og avdekke
fokusområder for
forbedring
Oppfyller veileder.
Alle tilsettinger
gjennomført pr 1.
halvår 2018.

Har ansatt
fysioterapeut og
ergoterapeut i samsvar
med forutsetning i
tilskudd.
Mestringsteam er
etablert.
Ombygging Sagatunet
ferdig våren 2018.

Fullføre innføring
av
handlingsveileder
en for aldersgruppe 7-13 år.
Vurdere innføring
avhandlingsveiled
er for aldergrupp
15-18 år
Gjennomføre
reelle endringer
bygd på LEAN.

Vektlegge hjelp til
selvhjelp.
Fokusere på
mestring.
Styrking av
foreldrerollen.
Redusere behovet
for
kompenserende
omsorgstjenester
Etablert og
organisert fysioog ergoterapitjeneste som
følger bruker fra
institusjon til eget
hjem ved
utskrivelse.
Innføre
egenandel for
kommunal
fysioterapi iht
takstplakat.

Status 3.kv 2019
mellom 3-6 mnd og 4 over
6 mnd.
(3 fristbrud i 3.kv)
Er under vurdering.
Vakanser / jobbskifte
medfører forsinkelser og
omdisponering av
gjenværende ressurser.

Løpende prosess.
Ses i sammenheng med
rådmannens «Økonomisk
omstilling 2019-2022»
vedtatt politisk i 1. kvartal
2019.

Er iverksatt fom 2019. Egen
rapport levert
Helsedirektoratet
Vakanser / jobbskifter i
2019 ny utfordring.
For tidlig å vurdere
resultat.
Hverdagsrehabilitering og
hverdagsmestring er
innført.
Organisering er under
vurdering, jfr rådmannens
«Økonomisk omstilling
2019-2022» vedtatt politisk
i 1. kvartal 2019.

Egenandel under vurdering
– ny programvare varslet

Fokus-område

Ledelse utøves på en effektiv og
profesjonell måte med godt
innarbeidet medarbeiderskap

Resultat 2018

Mål 2019

Ny
medarbeiderundersøk
else årsskiftet
2017/2018
88%

Ligge over
landsgjennomsnit
t for tilsvarende
tjenester
95 %

Barnevern.
Redusere volum på kjøpte
tjenester fra private
barnevernsaktører og heller
bygge opp egen tiltaks- og
veiledningstjeneste

Totalkostnad redusert
på KOSTRA-tjeneste
2017-hjelpetiltak i
hjemmet er redusert.

Det er samsvar
mellom kapasitet
i egen tiltaks- og
veiledningstjenest
e og behov for
hjelpetiltak i
hjemmet.

Alle tjenester.
Balansere drift opp mot hva
som er forsvarlig juridisk, faglig
og økonomisk.

Sterk økning i
utgiftene til barnevern
i løpet av 2018

Ikke ha vesentlige
avvik juridisk,
faglig eller
økonomisk.

Løpende arbeidsmiljøtiltak samt
tett oppfølging av sykemeldte.

Vektlegge type
tiltak i
barnevernet som
reduserer
utgiftsvekst.

Status LEAN
- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser)

Status 3.kv 2019
tilgjengelig fom
01.01.2020.
Følges opp i hver tjeneste.

89,2%
Fravær særlig i
barnevernet vært svært
høyt siste halvår. Fravær
følges opp iht kommunens
rutiner.
I 3.kv er fraværet redusert
og er nå på 7,6%.
For liten kapasitet –
forbereder styrking av
tiltaks- og
veiledertjenesten. Stillinger
opprettet og er besatt pr.
3.kv.
Plan for avvikling av kjpte
tjenester fra private
aktører er utarbeidet.
I sum økt avvik i
barnevernet, men trend i 3.
kv er redusert avvik.

Aktivitet:

Mål pr.år:

Planlagte
forbedringsprosesser
- VSA barneteam med Oppstart august -19
helsestasjon og
skolehelsestasjonstje
nesten.
Fra august /
- Konkretisering av
måletall på leantavla september -19
Oppstart i -18
- Helhetlige
pasientforløp i
samarbeid med
Omsorg
- Forventningsavklarin Riktig bruk av
g mellom skole og fagressurs / følge
veileder fra
helsestasjon på
oppgaver utført av Helsedirektoratet
helsesykepleier.
Tidlig innsats /
- Jordmor innkaller
helsefremmende og
gravide til
forebyggende innsats
helsestasjon.
før fødsel.
Økt tverrfaglig
- Utarbeide og
iverksette rutine for samarbeid mellom
tjenestene barnet har
samarbeid
de første leveårene.
helsestasjon og
barnehage.

Godt organisert
- Utvikling av
tilbud som både
familieteamets
foreldre og
rutiner for
samarbeidspartnere
henvisninger og
nyttiggjør seg.
brukerevaluering.

Økt tilgjengelighet
- Digitalisert
tilgjengelighet for
helsesykepleiere




Økt mestringstro og
- Oppfølging av
godt mestringsklima
Faktor10
medarbeiderundersø
kelse

Resultat
(pr.kvartal og
ved års slutt):

Mål mer sømløse
tjenester for bruker.
Tverrfaglig
samarbeid
Mer forebyggende og
helsefremmende
arbeid for å redusere /
utsette hjelpebehov.
Klargjøring av
helsesykepleiers
oppgaver inn mot
samarbeidspartnere
Etablere kontakt og
gjøre helsestasjon
kjent for den gravide.
Tryggere i
foreldrerollen

Prosedyrer ferdig
utarbeidet

Digital
kommunikasjon
direkte med
helsesykepleiere
istedenfor «gule
lapper» og meldinger
via mellomledd
Fiskebensanalyse har
vist tiltak det må
jobbers med

Kommentar:

Barnevern restarter
lean i 2020 pga ny
ledelse fom 2. halvår
2019.

- Identifisert gevinstpotensial (totalt for tjenesteområde)
- Realiserte gevinster (totalt for tjenesteområde)
Aktivitet:

Status pr. 3.kv

Identifisert
gevinstpotensial
-

Frigjøre tid til
direkte
pasientarbeid

-

Mer målrettet
faglig
organisering

-

Har revidert og
oppdatert alle
rutiner og EPLer for fysioergoterapitjenes
ten i Compilo.

-

Har opprettet
funksjon for
fagansvarlig
barneteam og
voksenteam.

-

Har utarbeidet
3 stk gevinstrealisering lean
for fysio-ergo.

-

Prosesser
startet opp i 1.
halvår.


-

Helhetlige
pasientforløp –
har gått gjennom
alle
nåsituasjoner på
alle
arbeidsområder
for fysio- og
ergotrapitjeneste
n.

-

Etablere
helhetlige og
tverrfaglige
tjenester rundt
barn, gravide,
foreldre og
familier
Realiserte gevinster

-

Økt helhetlig og
tverrfaglig
kvalitet for
bruker

Er i prosess,
ikke
konkretisert
enda.

Status pr.år

Kommentar:
Barnevern restarter
lean i 2020 pga ny
ledelse fom 2. halvår
2019.

Barnevern restarter
lean i 2020 pga ny
ledelse fom 2. halvår
2019.

Tjenesteområde 61 – kultur
Opprinnelig budsjett 2019
(1000 kr)

Avvik per 31.3 i 1000 kr

Årsprognose 2019 i 1000 kr

19.802

-

-

Økonomi
Tjeneste 3602 friluftsområder vil få et underskudd på ca. kr. 100.000,-. Det ble mer
omfattende brøyting til Rørmyra i vinter, tatt over renovasjon og avtaler på
friluftsområder uten kompensasjon i ramma.
Stillingsressurs for idrett og friluftsliv (50 %) og støttekontakt (40 %) er ikke
tilstrekkelig med hensyn økende arbeidsmengde. Det samme gjelder Fyrverkeriet
ungdomshus, der bruken øker betraktelig, med for liten bemanning. I tillegg er bruken
av støttekontakt økende. Dette budsjettet vil måtte økes i årene som kommer, men
ser ut til å gå i balanse i år.
Omfattende feilføringer gjør rapportering på tjenestenivå vanskelig. Oppretting under
arbeid. På rammenivå er vi helt i rute.
Nærvær
Mål Resultat i fjor/hittil i år
I fjor <=4 Egenm: 1,1%
Sykm. 1-16 dager: 1,1%
Sykm.>16 dager: 3,6%
Sum: 5.7%, nærvær 94,3%
I år
Egenm: 1,0%
Sykm.1-16 dager: 0,4%
Sykm.>16 dager: 4.3%
Sum:4,7%, nærvær 95,3%

Måloppfølging
Fokusområde
Hovedmål

2018

2019

Status

Anslag

Mål

Avviksbehand.

Brukere


Helhetlig utvikling
av Fyrverkeriet
kultur i Vestre
Toten – med
optimal
Fyrverkeriet kultur
organisering
skal skape arenaer for

Alle innbyggeres
mening, læring,
mulighet for
nyskapning og
deltagelse i
samfunnslokalsamfunnet og
engasjement
en meningsfull
Fyrverkeriet kultur
fritid.
skal utjevne sosial

Et særlig fokus på
ulikhet ved tidlig
barn og unge.
innsats og inkludering Styrke
med tanke på
kommunikasjonen med
Fyrverkeriet kultur
skal yte riktige
tjenester til rett tid.

Gjennomført
samlende aktivitet
for alle avdelinger.

Lederne har fokus på Skal planlegges
strategi for
Fyrverkeriet kultur – i
samarbeid med
Etablert Alle barn
Alt i rute
innbyggerne.
og unge i aktivitet
Vedtak fattet.
som fast tjeneste

Alle barn og
og Flere Farger
Reinsvollhallen
unge i aktivitet
(folkehelsesatsing) 
åpnet
Flere Farger
som femårig

Samskapingsinterkommunalt
prosjekt
prosjekt. Vedtak om 
Idrettshaller
idrettshaller.
er hovedsatsinger.
Selvbetjeningsløsni
nger innføres og

Meråpent bibliotek
er iverksatt

Selvbetjent
åpningstid

Fokusområde

2018
Hovedmål

mestring av eget liv.
Fyrverkeriet kultur
skal tilrettelegge for
fysisk aktivitet

Fyrverkeriet kultur
skal understøtte og
tilrettelegge tiltak
som skaper
meningsfulle liv

2019

Anslag

befolkningen på digitale
plattformer

Mål

selvbetjent
åpningstid
-Innbyggerstyrt
Sikre god og systematisk programmering»
innbyggermedvirkning

Digital deltagelse for
innbyggere
-Etablere
innbyggerstyrte
arenaer

Forbedre tjenestene
gjennom samhandling
med frivilligheten

-Styrke samarbeid
med Frivilligsentralen

-Frivilligdag
etablert.

Forbedre tjenestene
gjennom samhandling
med frivilligheten

-Syngende
kommune etableres
og gjennomfører
prosjekter i
samarbeid med
andre aktører
Alle barn/unge får møte Alle elever i
profesjonell kunst og
grunnskolen skal
kultur
utvikle sin kulturelle
forståelse

Skape arenaer for
mening, læring,
nyskapning og
samfunns-engasjement

Lavt sykefravær

Medarbeiderunders.
2016: snitt 4.5
Ungdomshus:
Bedre de fysiske
arbeidsforholdene for
de ansatte
Redusere langtidsfravær
og holde korttidsfravær
på dagens nivå.

Avviksbehand.
iverkssatt.
Meråpent utsatt
Brukerundersøkels
e kulturhuset
gjennomført. Skal
bearbeides..

-Syngende kommune
videreføres

I rute

Elevene i
grunnskolen utvikler
sin kulturelle
forståelse i møte
med profesjonelle
kulturarbeidere

I rute

-Videreutvikle
Verkstedet sammen
med skolene.
-Øke fritidsbruk av
Verkstedet
Fyverkeriet kultur
Festivalen «Friluftsliv for Vel gjennomført,
Styrke regional og
skal utvikle kvalitativt
alle» en nasjonal arena, innholdsmessig god nasjonal forankring
gode tjenester
med utdeling av «Den
utvikling. 6000
gjennom kontinuerlig
Norske
deltagere
forbedring
Friluftslivsprisen»
God innføring av LEAN i Innført i bibliotek
Innføres ungdomshus
alle enheter
kulturskole,
og overordnet for
allmenkultur
kulturavdelingens
ledergruppe

Utvikle og beholde
godt arbeidsmiljø

Status

Verkstedet tilbyr et
omfattende
program sammen
med Intek AS.

Pilotprosjekt med
skole gjennomføres
I rute med nyansatt

I rute

I rute

Resultat 4.5

=>4.5

-

Forbedre
arbeidsforholdene

Etablere bedre
kontorløsninger
og møterom.

Fravær samlet 5.5%
Egenmeld 1.1%
Sykmeld 1-16 dgr 0.8%
Sykmeld >=17 dgr 3.7%

< =4%

Forprosjekt
påbegynt, økt
møteaktivitet for
ansatte
Uhus: høyt fravær
over tid tema i
personalmøter, ser
reduksjon
Allmenkultur: økt
langtidsfravær

Fokusområde
Hovedmål
Holde
budsjettramme, øke
aktivitet og inntekt på
mulige områder
MI= måleindikator

2018

2019

Status

Anslag

Mål

Avviksbehand.

Balanse

Status LEAN
- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser)

Balanse

Balanse

Aktivitet:

Mål pr.år:

Resultat
(pr.kvartal og
ved års slutt):

Kommentar:

Planlagte forbedringsprosesser
Leantavle ledere igangsettes

I gang pr 1.3

Bibliotek: reboot av LEAN-tavla med
hjelp fra utviklingsavd.

Nye mål settes i forbindelse
med reboot

Lean på ungdomshus

Igangsatt 1.3

Aktivitet:
Kulturskole: Identifisert
gevinstpotensial 2019
1. rekrutering Flere Farger 2.
Identifisere beste praksis om
hvordan få elever til å jobbe
med flere stilarter 3. Alle skal
bruke
arrangementsplanleggingssyste
met i speedadmin.
4. Timeplaner, arrangementer
og nyheter skal alltid være
oppdatert i Speedadmin

Status
pr.kvartal
1.
2.
3.

4.

Status pr.år

Igangsatt
Igangsatt og delvis
Tas opp på fagmøte
gjennomført
Systemet er gjennomgått
i fellesskap. Det må
gjøres avsjekk utover i
årer i forbindelse med
arrangementer
Sjekkes ofte for at elever
og foresatte alltid skal ha
riktig informasjon

Kulturskole: Realiserte
Gjennomført. Det er
gevinster 2018/2019
gjennomføes avsjekk på
Kulturskolen:
tiltakslista
1.Flere ansatte bruker sosiale
medier til å dele informasjon.
2. Nye trivselsmål er satt inn
3. Bedre målstyring. 4. Vi har
oftere fokus på fagpedagogiske
temaer.
5. Trivselsball elever lapp i
hodet til Monica.
6. Rutiner ved elever med
tilpasset behov

Gjennomført. Det
gjennomføes avsjekk på
tiltakslista ca 1-2 ganger i året

Kommentar:

Tjenesteområde 65 – NAV kommune
Opprinnelig budsjett 2019
(1000 kr)
38558

Avvik per 30.09. i 1000 kr

Årsprognose 2019 i 1000 kr

-500

Balanse

Økonomi
Forbruk ca. 73% pr. 3. kvartal kan i utgangspunktet tyde på at regnskapet kan
komme ut i balanse, men som rapportert tidligere må det tas forbehold m.h.t. noen
usikkerhetsmomenter som vi har begrenset mulighet til å styre, bl.a.
sosialhjelpsutgifter:








Tjeneste 2750 – Introduksjonsordning for flyktninger: De forventede reduserte
utgifter kommer noe senere enn forutsatt, da avslutningene av programmet er
blitt noe forsinket for noen av deltakerne samt at stønad utbetales en måned
på etterskudd, men det vil «rette seg» i løpet av høsten.
Tjeneste 2814 – Øk- sos.hjelp, strøm/brensel: Strømutgiftene har «flatet ut»,
ser ut til balanse.
Tjeneste 2815 – Øk. sos.hjelp, husleie: Kan bli et overforbruk på ca. kr 300’.
Tjeneste 2818 – Øk. Sosialhjelp, sysselsetting: Ser ut til et «overforbruk» på
ca. kr 300’. Samtidig er dette utgifter som finansierer arbeidsrettede tiltak, og
som i stor grad resulterer i at den enkelte deltaker kommer raskere ut i jobb.
Tjeneste 2819 – Øk. sos.hjelp, div. forhold: Mindre avvik, vanskelig å se
helårsvirkning.

Nærvær første halvår pr. 30.09.:
Nærvær
Rapport per
30.09.19
Fraværsdager
Nærvær %
Nærvær % i fjor

Mål

Totalt
704 d

93,1 %
93,7 %

Egenmeldt
60 d
8,5%
16,5%

Fordeling
Sykemeldt
1-16 dager
34 d
4,8%
13,3%

Sykemeldt
>=17 dager
610 d
86,6%
70,2%

Nærværet ved utgangen av 3. kvartal ligger langt unna målsetningen. Det er
imidlertid en positiv utvikling de senere måneder. I all hovedsak er fraværet knyttet
til langtids sykmeldinger (9,9%). 1,5% av fraværet er korttidsfravær under 16 dager.
Nærværsarbeid har hatt kontinuerlig høy prioritet.

Måloppfølging
Fokusområde

Resultat
2018

Mål
2019

Brukermedvirkning: Regionalt
brukerråd

Status pr. 30.09.2019
Gjennomført 3 møter regionalt.

Sosialhjelp/Sosialtjeneste
 Andel langtidsmottakere av
sosialhjelp (% som mottar
øk.sos.hjelp mer enn 6 mndr. av
alle mottakere)

14%

Max 15%

6%

73%

Min 69%

70%

36%

Min 48%

48%

52%

Min 75%

61% (60/98)

100%

Min 70 %

100% (3/3)

60%

Min 50 %

64% (9/14)

2,2%

Max 1,8%

1,3%

Arbeid
 Andel arbeidssøkere med
overgang til arbeid (% av alle
arbeidssøkere) B15
 Andel personer med nedsatt
arbeidsevne med overgang til
arbeid (%) B16
 Andel deltakere ved ISIFLO
som går ut i arbeid, utdanning eller
tiltak (% av alle som avsluttes)
Kvalifiseringsprogram (KVP)
 Andel i arbeid eller utdanning
etter endt program (% av alle som
avslutter per år)
Flyktninger
 Andel i arbeid eller utdanning
etter endt intro-program (% av alle
som avslutter per år)
Ungdom
 Andel unge 18-25 år som
mottar øk. sos.hjelp per mnd. (% av
antall i aldersgr. bosatt i
kommunen) B103
 Tverrsektorielt samarbeid med
NAV, psyk/rus rundt
enkeltpersoner
 Antall akutthenvendelser fra
ungdom under 18 år

4 unge

-

0

0

40

35

20 (57%)

-

100 %

Ikke gjennomført (NAV sentralt)

-

Min 25,0 %

Se over

103 %

100 %

73%

Boligtjenester
 Antall startlån per år
Årlig medarbeiderundersøkelse (avholdes i
oktober hvert år)
 Deltakelse (% av alle ansatte)


Resultat (gjennom-snitt score)

Regnskapsresultat (% av budsjett)

Status LEAN
- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser
Aktivitet:

Planlagte
forbedringsprosesser

Mål pr.år:

Det er ikke satt måltall for NAV for
hele året.

Igangsatte
forbedringsprosesser

Planlagt kulturanalyse i
oppfølgingsavdelingen
(gj.føres okt. 2019)
5S = 1

- Identifisert gevinstpotensial (totalt for tjenesteområde)
- Realiserte gevinster (totalt for tjenesteområde)
Aktivitet:

Status pr. 3. kvartal 2019

Identifisert
1
gevinstpotensial
Realiserte
gevinster

Resultat (pr. 3.
kvartal 2019):

1

Tjenesteområde 71 – omsorg
Opprinnelig budsjett 2019
(1000 kr)

Avvik per .30.9 i 1000 kr

Årsprognose 2019 i 1000 kr

232 455

0

Balanse

Økonomi
Det er økning i kostnader på grunn av økt tjenestebehov hos eksisterende
ressurskrevende brukere innenfor miljøarbeid. Det er også økning i avlastningsbehov
for barn med utviklingshemming. Dette medfører et overforbruk. Opphør av
ressurskrevende tjeneste fra 1. juli 2019 gir en reduksjon i kostnader.
Vedtakstid i hjemmetjenesten har økt og ligger ca 14% høyere enn 2018, noe som
medfører overforbruk.
Fra 2019 er det innført endringer i lør – og søndagstillegg som er beregnet til å
utgjøre ca. kr. 900 000 pr år i økte utgifter for Omsorg. Denne økningen er det ikke
budsjettert med.
Stillinger i tjenesten som ikke har vært besatt har medført en del høye
innleiekostnader. Dette er nå i bedring da det er rekruttert inn i ledige stillinger.
Et lavt nærvær de første månedene av 2019 har også utløst mye ekstra innleie og
overtidsbruk. Dette ser ut til å være i bedring. Alle enheter har økt nærvær som et
forbedringsområde. IA skole for Omsorg i regi arbeidslivssentret startet i oktober.
Bruk av overtid har ligget høyt, men har bedret seg noe utover høsten. Flere av
enhetene ligger nå an til et bedre resultat enn ved sist rapportering. Det er høy
bevissthet på å ha god økonomistyring i enhetene. Fokus på å omdisponere
ressurser og prioritere for å møte økt ressursbehov både kompetansemessig og
økonomisk.
Omsorg fikk til sammen et krav om kutt på 3,1 mill etter første kvartal 2019. 2,3 mill
er lagt til økte inntekter for ressurskrevende tjenester og noe er spart inn ved vakante
stillinger.
Refusjoner for ressurskrevende tjenester er vanskelig å forutsi da det er flere faktorer
som påvirker beregningen. Endringer i vedtak kan gi store utslag. For å ha en
antagelse om hvordan det ligger an så er det gjort en beregning pr sept/okt. I
beregningen er det lagt til grunn samme gjennomsnittlige timepris som i 2018 og
vedtakstimer registret pr sept 2019. Det anslås en økning i refusjon på ca 5,5 mill.
Dette er et anslag med stor grad av usikkerhet.

Nærvær
Nærvær
Rapport per
30.09.19.
Fraværsdager
Nærvær %
Nærvær % i fjor

Mål
90,5 %
90,0 %

Totalt

Egenmeldt

674
89,3 %
89,6%

100 d
1,6%

Fordeling
Sykemeldt
1-16 dager
70 d
1,1%

Sykemeldt
>=17 dager
504 d
8,0%

Måloppfølging
Fokusområde

Resultat
2017

Anslag
2018

Mål
2019

Status 2019

Brukerundersøke
lse Resultat 2,0
(skala 0-2)
Utvikle helhetlige
pasientforløp

2,0

Gjennomføres
annethvert år

Følges opp i
enhetene

Utvikle Helhetlig
pasientforløp

Pågår

Utskrivningsklare
pas. somatikk
overliggerdøgn:5

Utskrivningsklare
pas. somatikk
Overliggerdøgn: 20

Team
Hverdagsmestrin
g er etablert

Hverdagsrehabilitering

Prosjekt
Velferdsteknologi
over i drift

Strategi og
handlingsplan
vedtatt,
anskaffelse av
digitale
trygghetsalarmer

Helhetlig
pasientforløp; fag,
samhandling og
pasientsikkerhet
Utskrivningsklare
pas. somatikk og
psykisk helsevern
Overliggerdøgn: 20
Hverdagsrehabilitering:
10 % av vedtak i
hjemmetjenesten
Øke og ta i bruk ny
velferdsteknologi ;
- Digitale
trygghetsalarmer
- Medisindispenser
- Digitale tilsyn

Oppstart
senhøsten

Brukere
Pasient/bruker
opplever tjenester av
god kvalitet

Rett tjeneste, på rett
sted, til rett tid

0

Følges opp

85 av 330 alarmer
er byttet ut,
GPS og
medisindispensere
i bruk

Medarbeidere
Medarbeidere deltar
aktivt i forbedring og
endringsarbeid.
Nærvær

Oppfølging av
medarbeiderundersøkelse
Gjennomsnitt
88,5%

Medarbeiderundersøkelse:
Svarprosent 56 %
Gjennomsnitt
89,5 %

Oppfølging av
medarbeiderundersøkelse
Gjennomsnitt
90,5%

Kompetanse:
rekruttere, utvikle og
beholde

Andel helsefaglig
kompetanse 76%

77%

79%

Heltidskultur i
samsvar med
kompetent
arbeidskraft 24/7/365

65%

65%

70%

Følges opp
89,5
Følges opp

Følges opp

Fokusområde

Resultat
Anslag
2017
2018
Tjenesteproduksjon og fremtidsrettet utvikling
«Leve hele livet»:
FrivilligVidereutvikle
Frivillige i
koordinator i
samarbeid og øke
30% stilling
frivilligaktivitet i
omsorgstjenesten
omsorgstjenesten
Institusjonsplasser
Andel
Andel
tilpasset fremtidens
korttidsplasser
korttidsplasser
tjenestebehov
52%
52%

Mål
2019

Hjemmetjenester
tilpasset fremtidens
tjenestebehov for
eldre og yngre
Opptrapping psykiatri
og rustjenester,
forebygge, behandling
og oppfølging
Botilbud i takt med
befolkningsutvikling

Utvikle hjemmetjenestene og flere
kan bo hjemme
lengre
Utvikle
ambulerende
tjenester

Utvikle
hjemmetjenestene
og flere kan bo
hjemme lengre
Utvikle
ambulerende
tjenester

Utrede og
planlegge
heldøgnsomsorg

Utrede og
planlegge
heldøgnsomsorg

Følges opp

Balanse

Balanse

Utvikle hjemmetjenestene
Økt henvisninger
kommunale
psykiatri og
rustjenester

Utvikle samarbeid
og øke
frivilligaktivitet i
omsorgstjenesten
Andel
korttidsplasser
57%

Status 2019

Pågår

54%

Økning i
hjemmetjenester
Forsinket,
Hovedprosjekt
FACT team januar
2020

Økonomi
Tilpasse drift til
økonomiske rammer

+ 4 mill

Status LEAN
Aktivitet:

Planlagte
forbedringsprosesser

Aktivitet:
Identifisert
gevinstpotensial
Realiserte gevinster

Mål pr.år:

9 VSA
3 forbedringspros.
2 kulturanalyser

Status
pr.kvartal
16 timer pr dag

50 min pr dag

Resultat
(pr.kvartal og
ved års slutt):

Kommentar:

7 VSA
1 5xhvorfor

Status pr.år

Kommentar:

Tjenesteområde 75 – plan
Opprinnelig budsjett 2019
(1000 kr)
9.134 (justert for
lønnsoppgjør)

Avvik per 30.6 i 1000 kr
- 590

Årsprognose 2019 i 1000
kr
- 500 / Balanse

Økonomi -drift
Godt i rute i hht totalbudsjettet (brukt 81,5%).
Regnskapet viser p.t. et negativt resultat på kr. 590’. Vi ligger langt etter budsjett mht
gebyrinntekter. Samtidig har vi mottatt en del tilskudd/inntekter som periodiseres ut
som utgifter utover i året. Det er budsjettert med et halvt års vakans i en stilling.
Denne vakansen kommer til å gå hele året. Generelt sett er det større økonomisk
aktivitet i 2.halvår enn i 1.halvår. Det blir tøft, men vi styrer mot balanse. Samtidig
utelukker vi ikke et lite overforbruk på inntil 500’.
Resultat pr. dato i grove trekk:
+ 430’ Kommuneplanlegging – vakans og prosess ikke startet
÷ 310’ Finansiering Europan – Mangler overføringer fra eksterne
÷ 1.195’ Manglende gebyrinntekter
÷ 30’ Miljøvern – føring lønn
+ 400’ Finansiering Gjøvikregionen Utvikling – ikke trukket
+ 140’ Veterinærvaktordningen – grunnet periodisering
+ 340’ Vilt- og fiskeforvaltningen – lønn ikke utbetalt, delvis vakans
÷ 85’ Skogdrift ikke gjennomført, kostnader påløpt
Nærvær
Mål
I fjor
I år

Resultat i fjor/hittil i år
97,9

Beholde nærværet stabilt høyt

Pr. 30.9.2019: 96,7

Måloppfølging
I rute.

Status LEAN
Oppstart avholdt. Kursserie skal være gjennomført innen nyttår.

Investeringer status
Planavdelingens investeringsprosjekter er i stor grad knyttet opp mot øvrig kommunal
og privat utbygging i kommunen. Bruk av midler vil derfor til en viss grad avhenge av
utbyggingstakt på øvrige private og kommunale prosjekt i kommunen.
14312 Vadlia Eina: midler for 2019 er brukt til gjerding/ferist i forbindelse med
pågående privat utbygging i Vadlia og kommunal istandsetting av Skjelbreiavegen.
18314 Opparbeidelse Dragerskogen: midler brukt i forbindelse med ferdigstillelse
av veganlegg i området, herunder kommunens forpliktelser som tomteselger.
19330 Miljøgate Reinsvoll – her er privat utbyggingsprosjekt forsinka, og det kan
derfor være aktuelt å rebudsjettere midler til 2020. Midlene planlegges brukt til
istandsetting av off. parkeringsplass i Reinsvoll sentrum.
19311 Raufosskogen nord er det gjort noe arbeid i forbindelse med utbygging i
2018. Det har foreløpig ikke vært kapasitet til videreføring i 2019, og planlagte
vegtiltak gjennomføres i 2020. Gjelder mindre veganlegg m.v. rundt privat
utbyggingsområde i Raufosskogen.
18320 Bergsjøen – her vil kommunal bruk av investeringsmidler henge sammen
med private investeringer i området. Dette er foreløpig ikke avklart. Prosjektet flyttes
til næringsutvikling.
18321 Sentrumsutvikling Raufoss – midlene brukes i forbindelse med planlagt
aktivitetsområde i Rådhuskvartalet. Foreløpig ikke fakturert?
19310 Sentrumsutvikling Eina, Bøverbru, Reinsvoll – her er det igangsatt arbeid
på Eina (friområde i sentrum). Her vil det påløpe utgifter senere i 2019.
18332 S. E. Strandlis veg – regulering påbegynt i 2019, men foreløpig ikke generert
vesentlige utgifter. Dette kan komme senere i 2019, samt i 2020. Kostnader til bl.a
klarlegging av grenser vil komme i 2019.
ATP og Europan – stor aktivitet i 2019. Går på drift.

Tjenesteområde 91 – teknisk drift
Budsjett
inkludert
endringer
(1000 kr)
Utenfor
gebyrområdet
Vann

Avløp

Avvik per 30.09.19 (1000
kr)

15 469 -

Balanse

-6 940 Mindreforbruk

-6 940 Driftsutgifter:

mindreforbruk
Renovasjon

-2 778 Driftsutgifter:

mindreforbruk
Septikk

Årsprognose 2019 (1000 kr)

-213 Driftsutgifter: normal

utvikling i forhold til
erfaringstall. Innkreving
av gebyr i 4. kvartal.

Drift: Mindreforbruk 300’
Selvkostprognose:
Avvik -2,5 mill. kr
Drift: mindreforbruk 2,5
mill
Selvkostprognose: Avvik
-0,2 mill. kr
Drift: Mindreforbruk ca
0,5 mill
Selvkostprognose: Avvik
+ 0,8 mill
Drift: Balanse
Selvkostprognose: + 0,2
mill.

Økonomi
Horisont har redusert tjenestetilbudet i sommerhalvåret etter at budsjettet er lagt –
matavfall tømmes hver 14. dag – det forventes reduserte kostnader i
sommerhalvåret. Dette er ikke lagt inn i budsjett, prognosert mindreforbruk ca 0,5
mill.
Selvkostområdet vann har utbetalt 1.3 mill i forbindelse med Skjelbreiaskjønnet. Det
var ikke avsatt penger til dette i budsjettet. Samtidig har vannforbruket i RNP gått
vesentlig ned, det var budsjettert med høyere inntekt på forbruksgebyr enn det som
faktisk kommer inn i forbruksgebyr.
Nærvær
Rapport per
30.09
Fraværsdager
Nærvær %
Nærvær % i fjor

Mål
92,5%
92,5%

Totalt
413 d
90,4 %
95,5 %

Egen.
37 d
99,0 %
99,3 %

Sykemeldt
1-16 dager
29,8 d
99,3 %
96,8 %

Avdelingen har langtidssykemeldte. Fraværet er ikke jobbrelatert.

Måloppfølging

Sykemeldt
>=17 dager
346,2 d
91,9 %
95,5 %

Fokusområde
Et vegnett som
fungerer under alle
værforhold, og som
skaper minst mulig
ulemper både for de
som ferdes på vegen
og de som bor langs
den.

Trafikksikkerhet

Nok vann av
hygienisk
betryggende kvalitet
til alle abonnenter.

Mål
2019

Status
2019

Standard for vintervedlikehold
overholdes. Sommervedlikehold
gjøres i den grad det er mulig
innenfor økonomisk ramme.

Standard for vintervedlikehold
overholdt. Renhold og feiing av veger
og gater, høvling og støvdemping av
grusveger er utført. Lapping av faste
dekker gjøres fortløpende. Kantslått
utført på bygdeveger og gangsykkelveger. Standard for
sommervedlikehold overholdes så
langt resursene tillater. Det bygges
stadig opp driftsetterslep og
vedlikeholdsetterslep grunnet
underbudsjettering over mange år.
Prosjektlederstilling for veg
Prosjektleder veg ansatt og starter 1.
opprettes. Kommunedelplan for veg november. Planprosess stoppet opp
utarbeides og behandles politisk.
grunnet langvarig sykemelding i stab.
Nyansatt prosjektleder veg får ansvar
for planarbeidet.
Kost/nytte- vurderinger for overgang Mengder og tilstandsvurderinger er
til LED-teknologi og driftsovervåking gjort i 2018. Planverk utsettes til
er foretatt og arbeid med planverk
prosjektleder veg er på plass
er igangsatt.
Trafikksikkerhetsplan er styrende for Regodkjent som Trafikksikker
trafikksikkerhetsarbeidet i
kommune 2019-2021. Teknisk har
kommunen – og følges opp i
utarbeidet målskjema for alle TOL
tjenesteområdene.
som følges opp jevnlig i RLG.
Tilfredsstillende prøvesvar.
Har hatt forhøyede verdier på
indikatorbakterier, men ingen funn av
E.coli.
Lekkasjeprosent redusert.
59 % i 2016.
VTKs mål er lekkasjeprosent på
37 % i 2017.
47 % i 2018
mindre enn 35 % i 2021.
Nasjonalt mål er mindre enn 25 %
Det har vært 4 store lekkasjer i 2018;
Fiskevoll 25000 m3, Reinsvoll 5000
innen 2020.
m3,
Prøven 4000 m3, Karl LøkkenPumpevegen 8000 m3.
Vi har også tatt med Nammo stadion,
snø produksjon i Lønnberga og brann
øvelser. Det blir satt inn vannmålere i
Lønnberga og ved Nammo stadion i
høst.
Sanering av ca 3 km vannledning.
I rute.
Saneringsplan politisk vedtatt og er
styrende for prioriteringer

Systematisk lekkasjesøk sommer
2019.
Kommunedelplan for vannforsyning
og avløp 2015-2023 brukes som
styringsverktøy. Revisjon av ROSanalyser og internkontrollsystem for
rullering 2024-2031

Handlingsplan sanering vann og
avløpsledninger 2019-2025. Vedtatt i
KST 21.02.19. Planen følges.
Handlingsplanen rulleres desember
2019.
En ansatt på vann-avløp er dedikert til
oppgaven, og er under opplæring. Vi
har hospitert i Gjøvik kommune.
Systematisk lekkasjesøk er i gang.
KDP VA er styrende for drifts- og
vedlikeholdstiltak for tjenesten vann.
ROS-analyse for vannverket med
tilhørende installasjoner er utarbeidet.

Arbeid med revisjon av IK-system
startet.

Alt avløp skal gis en
Prosessmessige tiltak i forbindelse
forsvarlig behandling med oppgradering av BRRA.
slik at forurensning av
miljø unngås.

Systematiserte innlekksøk

Sanering av ca 3 km avløpsledning
Kommunedelplan for vannforsyning
og avløp 2015-2023 brukes som
styringsverktøy. Revisjon av ROSanalyser og internkontrollsystem før
rullering 2024-2031

Folkehelse – legge til
rette for at det skal
være attraktivt å
bruke sykkel som
transportmiddel på
korte reiser

Industripåslipp: Lokal forskrift er
politisk vedtatt og påslippsavtaler
reguleres av denne.
Plan for hovednett sykkel i Raufoss
utarbeides og behandles politisk.
Tas med i areal og
transportplanleggingsarbeidet for
Raufoss.

Status LEAN
- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser

Alle bassenger er renovert og har fått
nye overflater i epoxy. Omdisponering
av bassenger for økt lagring av slam.
Installert mekanisk foravvanner og
nytt polymeranlegg. Skulle vært ferdig
i april, men er fortsatt ikke sluttført fra
kontraktør. Under
ombyggingsperioden har det ikke vært
optimal drift, BRRA har ikke overholdt
utslippstillatelsen, dette gjelder
spesielt fosfor. Fylkesmannen er
varslet.
Innlekksøk er gjennomført i store
deler av Bøverbru. Det er utbedret
flere strekk der det kom inn mye
overvann. Og vi ser betydelig
reduksjon på pumpetider på pumper i
flere pumpestasjoner.
I rute
KDP VA er styrende for tjenesten
avløp. BRRA er ny LEAN-enhet i år.
Avløpstekniske delmål og mål er tatt
inn i LEAN-arbeidet. Bruker LEANtavla aktivt som virkemiddel for
målstyring. Revisjon av ROS-analyse,
internkontroll og beredskapsplaner
avløp vil starte i 2020.
Forskrift nesten ferdig utarbeidet. Ikke
politisk behandlet.
Planarbeidet er planlagt videreført når
prosjektleder veg er på plass.
Sykkelplanen er nevnt i
kunnskapsgrunnlag Areal- og
transportplan Raufoss 2040.

Aktivitet:

Planlagte
forbedringsprosesser

Mål pr.år:

Det er ikke satt måltall for teknisk
for hele året.

Igangsatte
forbedringsprosesser

3

3

- Identifisert gevinstpotensial (totalt for tjenesteområde)
- Realiserte gevinster (totalt for tjenesteområde)
Aktivitet:

Status pr. 3. kvartal 2019

Identifisert
3
gevinstpotensial
Realiserte
gevinster

Resultat (pr. 3.
kvartal 2019):

2

18351

Oppgr.Breiskallen
renseanlegg

Mer-/mindreforbruk

Regnskap
hittil i år

Regulert
budsjett 2019

Opprinnelig
budsjett 2019

Navn
Vann-avløp-renovasjon

Budsjettjustering

Status

18342

Nytt høydebasseng
Eina
VA-anlegg
Pumpevegen til
Raufoss Næringspark

Idriftsatt. Test/innkjøringsperiode
Prosjektering ferdig. Oversendes FE
for konkurranseutsetting. Ligger
etter opprinnelig gjennomføring.
Nedsetting av kum grensesnitt
RNP. Prosjektering mar-apr.
Anleggsfase juni. I rute.

18343

Vann Solbakkvegen

Under gjennomføring

18350

Avløp Solbakkvegen

19340

Vinduer i
produksjonhall
Skjelbreia

19342

Utskifting vannmålere

Under gjennomføring
Vinduer skal tilfredsstille sikring
mot tilsiktede uønskede hendelser
– ROS-analyse under utarbeidelse.
Prosjektering apr-mai. Anleggsfase
2. halvår 2019
Det er ønskelig å gå over til smarte
vannmålere. Arbeidsgruppe smarte
vannmålere er bestemt opprettet
med nabokommuner. Det er mulig
utredningsfasen tar så lang tid at
midlene ikke benyttes i 2019.
Vurderer å kjøre pilotprosjekt på
Eina.

16343
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19343

Vals

19350

Strømping spillvann
Elveparken

19351

Servicebil andel vann

19351

Servicebil andel avløp

Innkjøpsgrunnlag sendt
innkjøpsenheten i uke 5,
saksbehandler ikke tildelt.
Anskaffelse mar-jun.

Innkjøpsgrunnlag sendt
innkjøpsenheten i uke 5,
saksbehandler ikke tildelt.
Anskaffelse mar-jun.

19341

Sanering vannledninger
Sanering vannledninger

18352

Sanering - avløp

19352

Sanering - avløp

19353

Strømping Karl LøkkenPumpevegen

17352

Andel oppgradering
Hunnselvvegen 12

Utført
Elektriske porter installert.
Parkeringsplan under utarbeidelse
før slukrenner skal settes ned.
(Eiendomsavdelingen.)

18353

Sanering Gimlevegen

Avsluttet – sluttfaktura mottatt i
2018.

18355

Oppgradering spillvann
Elveparken

Prosjektet videreføres i 2019

11342

Vann Sørlien- Nyseth

Ferdigstille skogsareal m/planting
og div

18341

Arbeidene går hele året. I rute.
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Ferdigstille skogsareal m/planting
og div

Mer-/mindreforbruk

Regnskap
hittil i år

Navn

Regulert
budsjett 2019

Avløp Sørlien-Nyseth

Opprinnelig
budsjett 2019

11353

Budsjettjustering

Status

Teknisk (veg og park)

16336

Miljøgate Reinsvoll

0

2 052

14

2 038

17332

Elveparken asfalt og
gatelys

0

0

0

0

17334

Fjordgata Eina

7 500

2 296

211

2 085

Behov for 600’ i 2019 til VTK’s
andel av forlik mellom SVV og
Ahsco entreprenør. 800’
rebudsjetteres og
omdisponeres til prosjekt
17334 Fjordgata Eina i 2020,
grunnet økte kostnader for
Prosjektet avsluttes etter
-1 400 OV-håndtering.
utbetaling av forlikssum.
Anleggsfase mai- august. Ferdig
asfaltert, ryddet og tilsådd med
korrekt frøblanding. Venter på
gatelys – bestilt, men leveringstid.
Monterer Italo som midlertidig
løsning så fort lyktestolper
kommer. Budsjett- og
økonomiansvar er lagt til
Planavdelingen
Budsjettjusteres -1 500 i
Anleggsfase vedtatt i 2020, KST
2019. Prosjektet videreføres i 21.02.19. Reg.pl vedtatt okt 2018.
2020. Videre omdisponeres
Rambøll utarbeider
-3250 midler fra 16336 Miljøgata
innkjøpsgrunnlag og alt
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Reinsvoll 800 og 950’ fra
19327 Skogheimstien for å
finansiere nytt OV-system i
prosjektet. 3250
rebudsjetteres i 2020.

17338

Oppgradering bru
Elvesvingen

18326

Opprusting Svein Erik
Strandlies veg

0

307

335

-28

500

1000

0

500

18327

Opprusting veg SørlienVildåsen

0

750

473

277

18401

Veltmanåa dam
forprosjekt

0

843

76

767

18402

Anleggsbidrag gatelys
Prøvenvegen VTU

0

636

0

636

18409

Gatelys Vestrumvegen

0

300

0

300

18410

Gatelys Plogvegen

0

700

188

513

18411

Gatelys Langåkervegen

0

100

0

100

tegningsgrunnlag med
prosjektering for utlysning på
DOFFIN. Utførelses Enterprise.
Prosjektet et noe forsinket
grunnet manglende kompetanse
på grunnerverv, og at
prosjektering må hensynta
pumping av OV-vann. Kostnadene
for ny OV-håndteringer ikke med i
opprinnelig budsjett

Forprosjekt avsluttet. Anleggsfase
0
utsatt.
Budsjettjustert -500 i 2018.
Prosjektet forskyves for 2. år på
Rebudsjettert i 2019.
rad. Avhenger av reguleringsplan,
Budsjettjusteres på nytt -900 i og planavdelingen har ikke
-900 2019. Rebudsjetteres i 2020. nødvendige ressurser.
Restbeløp omdisponeres
med 107’ til 19331 (Utstyr til
trafikktelling), og 170’ til
-277 19334 (Reinvestering veg)
Prosjekt avsluttet
-500 Noen fakturaer gjenstår
Avregning anleggsbidrag til
prosjekt ny umgdomsskole er
0 ventet i 2019.

Prosjektet avsluttes i 2019
Prosjekt avsluttet

0 Evt rest rebudsjetteres i 2020 Prosjekt igangsettes i uke 43
0 Evt rest rebudsjetteres 2020.
Budsjettjusteres -100.
Rebudsjetteres i 2020.
-100

I anleggsfase, ferdigstilles 2020.
Anleggsfase avhenger av
saneringsfremdrift VA, er derfor
utsatt til 2020.
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19322
19323

Snøfreser til traktor
Strøapparat hjullaster

100
150

0
150

0
0

100
150

19324

Grensag til
redskapsarm hjullaster

150

150

0

150

500

500

618

-118

280

280

275

25

19325
19326

GS veg Prøvenvegensvinestien
Gatelys Løvåsvegen
Nord

19327

Skogheimstien

19328

Skjelbreiavegen

19331

Utstyr for trafikktelling

2000

1250

1489

-239

0

6600

6309

291

150

150

246

-96

Ble anskaffet med driftsmidler i
2018
Innkjøpsprosess i gang
Innkjøp utsettes til 2020, da det
er foreslått fornyelse av
kantslåttaggregat til hjullaster på
investeringsbudsjett 2020.
Innkjøp av grensag må ses i
Budsjettjusteres -150.
sammenheng med evt fornyelse
-150 Rebudsjetteres 2020.
av aggregat.
Omdisponeres med 200’ til
TS-prosjekt med tilskudd fra OFTU
19334 (Reinvestering veg) og som dekker 50% av kostnad.
300’ til 19335 (Modernisering Kostnader dekkes av tilskudd og
-500 gatelys)
TS-tiltak kommunal andel.
-100
0

0

Avsluttet.

Omdisponeres med 300’ til
nytt prosjekt forprosjekt
hjertesone Bøverbru skole i
tråd med vedtatt TS-plan.
Resterende 950’
rebudsjutteres og
omdisponeres til prosjekt
17334 Fjordgata Eina grunnet
økte kostnader til OV-1 250 håndtering

TS-prosjekt med tildelt midler fra
OFTU som dekker 50 % av
kostnad. Kostnader dekkes av
tilskudd og TS-tiltak kommunal
andel.
Prosjektet videreføres i 2020 med
Evt restbeløp rebudsjetteres i foreslått legging av slitelag,
0 2020
vegmerking og oppussing
Anskaffet i juni. To sett for
+107 omdisponeres til 19331 kjøretøyer (tohjulinger, biler og
fra 18327 (Opprusting veg
store kjøretøy), og to sett for
+107 Sørlien- Vildåsen)
gående og syklister.
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Utstyr er i bruk siden medio
august.

19332

G/S Grimsrudvegen

500

500

0

500

19333

Beredskapspott
vegnettet

500

500

459

41

19334

Reinvesteringer
vegnettet

3 000

3 000

3051

-51

Budsjettjusteres ned -500’.
500’ rebudsjetteres i 2020 og
brukes til beredskapspott
vegnett i 2020. Denne posten Prosjektet er tatt ut av
-500 står i 0 i budsjettforslag 2020. økonomiplanen
Sikringstiltak rekkverk
Bakkevegen-Bakkesvingen.
Flytting kabler ferdig.
Utbedring av overvann- og
bæreevne i Gamlevegen. Ferdig.
0
Oppgradering Øvre Karlsborgveg
aug-okt. Ferdig
G/S-veg Gjestrumvegen –
Kluftvegen jun-sep
Ferdig
30-soner. Skiltplaner feb-apr.
Skiltplaner til høring. Anleggsfase
mai-okt. Fundamenter i stor grad
ferdige og innkjøp materielle
utført. Under utførelse.
G/S-veg Dragerlia – Mårvegen
mai.
Skifte stikkrenner for prosjekter
planlagt i 2020 okt – nov.
Selvlukkende bilsperrer mai-okt
Omdisponering fra prosjekt
18327( Opprusting veg Sørlien Under utførelse
– Nyseth) og 19325
Asfalt Vestrumvegen? Ikke
(Oppgradering av G/S-veg
bestemt utførelse 2019.
+370 Prøvenvegen/Svinestien.)
Gjennomføres ikke i 2019.
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19335

Gatelys utskifting / små
prosjekter

1 500

1 500

1291

209

19336
19337
19338

Trafikksikkerhetstiltak kommunal andel
Ferist Trevannsvegen
Asfaltering Dragerlia

750
300
300

1224
300
300

14
345
271

1210
-45
29

19339

Forprosjekt Skolebrua

500

500

2

498

Asfalt Skogvegen? Ikke bestemt
utførelse 2019. Gjennomføres
ikke.
Ca 80 punktbytter armatur
februar- .
Innkjøp av 225 LED-armaturer i
April. Skiftet armaturer og
påbegynt gatelys i Rustadvegen
Øvre Karlsborgveg aug-okt. G/Sveg Gjestrumvegen-Kluftvegen og
Rustadvegen jun-sept.
Trogstadvegen?
Omdisponerer +300 fra
prosjekt 19325 (Oppgradering Bestilt 150 LED armaturer i
G/S-veg
August.
+300 Prøvenvegen/Svinestien)
I rute.
Søkt OFTU om tilskudd for
prosjekt 19327 Skogheimstien og
19325 G/S-veg PrøvenvegenSvinestien.
TS-tilskudd 650` tildelt prosjekt
Omdisponerer 845’til 19327
Skogheimstien.
(Skogheimstien) og 340’ til
Begge tiltakene er ferdig og har
-1185 19325 (G/S-veg Prøventunet). åpnet.
0
Ferdigstilt.
0
Ferdigstilt.
Apr-nov. Kartlegge hva som må til
for å tilfredsstille brurapport.
SafeControll utarbeider alt som
Behov for 200’ i 2019.
trengs for utlysning av jobb på
Budsjettjusteres ned 300’ i
DOFFIN. Mangler
2019. Rebudsjetteres i 2020
tegningsgrunnlag (ikke noe i SVV –
-300 med evt rest 2019.
Bruseksjonen). Befaring i uke 43.
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Nytt
prosjekt

Forprosjekt hjertesone
Bøverbru skole

0

0

0

0

Omdisponerer 300’ fra
prosjekt 19327 Skogheimstien Norconsult er i gang med
+300 i tråd med vedtatt TS-plan
situasjonsplan.
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Tjenesteområde 97 – voksenopplæringen
Opprinnelig budsjett 2019
(1000 kr)
7750

Avvik per i 1000 kr

Årsprognose 2019
(1000 kr)
Merforbruk 500

Økonomi
Ansvar 1807: ca. 150,000- minus (3 måneder lønn lærlingkoordinator). Fortsatt om
lag 500.000, - minus på lærlinglønn. Er i dialog med økonomi om saken, det må
sørges for at økningen av antall lærlinger også kompenseres i budsjettet. Vi har
tidligere mottatt tilskudd for lærlinglønn fra KS. Dette er noe som søkes om hvert år,
inneværende år ser det ut til at vi ikke vil mottatt dette tilskuddet.
Ansvar 2130: Mangler fortsatt litt over en million i IMDI øremerket tilskudd. Vi hadde
for inneværende år budsjettert med 4,5 mill. øremerket tilskudd, det ser nå ut til at
dette tilskuddet inneværende år kun blir ca. 3,3 mill. Dette skyldes manglende
bosetting av flyktninger ut ifra plan. Videre har vi ikke solgt kurs som planlagt i løpet
av året.

Måloppfølging

Fokusområde

Resultat

Mål

2018

2019

Status 1. halvår
2019

Brukere
Læringsmiljø
Deltakerne skal føle seg inkludert i
Vestre Toten kommune

Undersøkelse ikke
Ny undersøkelse
videreført.
utarbeides av KS.
Pilotering av undersøkelse
i VTk.

Læringsutbytte
Digital norsk-prøve for innvandrere

Gjennomføringsgrad og
resultat på nivå med
landet

Gjennomføringsgrad og
resultat på nivå med
landet

Øke samarbeidet med andre
kommunale tjenester

Tilsatt IKT-konsulent i
samarbeid med
grunnskolen.

Videreutvikle samarbeidet
med grunnskolen, spesielt
for minoritetsspråklige.
Tettere samarbeid med
helse- og
omsorgstjenestene i
arbeidet med
rehabilitering.
Videreutvikle samarbeidet
med helsesøstertjenesten.
Sak til politisk behandling

Gode
samarbeidspartnere
innenfor disse områdene.
Kombinasjonsklasse i
samarbeid med vidg. med
oppstart august -19.

Nærvær ca 95 %

Nærvær ca 95 %

Opprette kommunalt
lærlingekontor, ansette lærlinger
etter planlagt økning
Sykefravær/nærvær

Nærvær 97 %

Undersøkelse ikke
videreført.
Oppstart av nasjonalt
forsøk med
modulstrukturerte
læreplaner høsten -19.
Prøver gjennomført våren
-19. Resultater ihht mål.

Ansettelse gjennomført.
Oppstart nyansatt uke 41
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Fokusområde

Resultat

Mål

2018

2019

Status 1. halvår
2019

Medarbeidere
Medarbeidere
Medarbeiderundersøkelsen
Videreutdanning

Ikke gjennomført

Gjennomføres ikke
Egen kompetanse- plan
for VO

På nivå med landet
Nærme oss nye sentrale
kompetansekrav for
undervisningspers

Holde budsjett

Holde budsjett

Se rapport

Økt salg av kurs til lokalt
næringsliv

Kurs gjennomført kun i
beskjeden grad

Kompetanseplan vedtatt.
Dessverre ingen på
kompetansegivende
utdanning fom høsten
2019. Intern og ekstern
kursing etter plan.

Økonomi
Årsresultat
Økte inntekter

Status LEAN
Nye mål er utarbeidet ihht nasjonalt forsøk med modulstrukturerte læreplaner.
Ukentlige tavlemøter flyttes til tirsdag morgen fom august -19.
- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser)
Aktivitet:

Mål pr.år:

Resultat (pr.3. kvartal 2019

Mappestruktur, lærerserver

Mål om gjennomført

Foreløpig ikke igangsatt

Mappestruktur, adm server

Mål om gjennomført

Foreløpig ikke igangsatt

Rydde på egne kontorplasser

Gjennomført

Compilo – opprydding innenfor Starte med 5S
eget område

Foreløpig ikke igangsatt

Føring av fravær for deltakerne

Igangsatt 5 x hvorfor

- Identifisert gevinstpotensial (totalt for tjenesteområde)
- Realiserte gevinster (totalt for tjenesteområde)
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Aktivitet:

Status pr.3. kvartal

Status pr.år

Kommentar:

Identifisert
gevinstpotensial
Realiserte gevinster
Investeringer status
Kompetanseboka. Digitalt oppfølgingsprogram for lærlinger. Oppstart høsten 2019.

Nærvær
Mål Totalt Egen. Sykemeldt Sykemeldt
1-16 dager >=17 dager
I fjor
94
98,3
99,3
96,3
I år(hittil)
95
98
99
97.7
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Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Odd Arnvid Bollingmo
19/1099

Arkiv: 100

FINANSRAPPORT FOR 2019 ANDRE TERTIAL
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar finansrapport for 2. tertial 2019 til etterretning.
Fakta:
Rådmannen skal i følge finansreglementet legge fram rapport for finansforvaltningen
som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.
Rapportering - forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for
driftsformål
Kommunens midler til driftsformål er pr 31.8.19 på til sammen 39 millioner kroner og er
en reduksjon på 203 mill. siden sist rapportering 30.4.19 og en reduksjon på 51 mill. i
løpet av året. Likviditetssituasjonen har vært slik at det ikke har blitt foretatt plasseringer i
rentemarkedet slik finansreglementet åpner for. Kommunens driftsmidler har vært
plassert i vår hovedbankforbindelse Totens sparebank som brukes til
dagligbanktjenestene. Innskuddene forrentes i samsvar med eksisterende bankavtale.
Likviditetssituasjonen er kraftig forbedret de siste årene som følge av svært gode
driftsresultater for Vestre Toten kommune i 2016 og 2017. Låneopptak som gir økning i
netto ubrukte lånemidler til investeringer og videreutlån har bedret likviditeten siden
årsskiftet. En bedring av likviditeten medfører lavere netto finansutgifter ved at det blir
økte renteinntekter. Kassekreditt er ikke benyttet. Driftslikviditeten var positiv på 130 mill.
på rapporteringstidspunktet. Det er en økning/forbedring på 61 mill. gjennom året.
Sum ubrukte lånemidler er på 272 mill. som er en økning på 202 mill. gjennom året. Det
innebærer at sum driftsmidler ekskl. bokførte ubrukte lånemidler er negativ på 232 mill.
Den er redusert med 212 mill. gjennom året. I og med at bruk av lånemidler på
investeringer ikke føres løpende så gir ikke dette et riktig bilde av den underliggende
endringen i likviditet som da vil fremgå kun på slutten av året. Driftslikviditeten på et gitt
tidspunkt gir det beste bildet. Det er ikke lånt opp siste rest av vedtatte
investeringsbudsjett på 58,1 mill. Erfaringsmessig er det en forskyvning i prosjekter når
aktiviteten er så høy og i tillegg til en løpende vurdering blir det ved rebudsjettering etter
nyttår evaluert behov på nytt.
Så lenge det ikke er foretatt plasseringer i kapitalmarkedet, er det ikke knyttet finansiell
risiko til plasseringene utover det som følger av å ha all driftslikviditet samlet i en bank.
På neste side vises en graf over utviklingen i likviditet i Totens sparebanks
konsernkontosystem. Det er store variasjoner gjennom året med god likviditet rett etter
låneopptak og ellers av store innbetalinger og utbetalinger. Endringen viser en sterkt
positiv endring (mindre bruk som gir mindre kostnad) fra 2012-2017. På det meste var
benyttet kommunen kassakreditt på til sammen 59 mill.
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Rapportering - forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige
finansieringsavtaler
Det er gjort opptak av nye lån) i løpet av året på til sammen 232,1 mill. Det er en stor
økning i lånegjelden de siste årene. Økningen sammenfaller med økte investeringer i
skolebygg som startet i 2014. Videre økning vil føre til økte finansutgifter. For å
dekke dette må det enten tas av frie inntekter brukt på andre områder eller øke
inntektene som kommunen påvirker selv.
Investeringslån
Lånegjeld pr 1.1.19
+ Nye låneopptak i 2019
- Betalte avdrag
= Lånegjeld pr 31.08.19
Formidlingslån *)
Lånegjeld pr 1.1.19
+ Nye låneopptak i 2019
- Betalte avdrag
= Lånegjeld pr 31.08.19

Beløp
-1 269 955
-177 100
15 366
-1 431 689
Beløp
-338 494
-55 000
5 772
-387 722

*Tall i tusen kr - formidlingslån er låneopptak kommunen gjør i husbanken for å låne videre ut til innbyggere

Løpetid for låneporteføljen er på om lag 30 år. Kommunen har rentebetingelser på
flytende rente varierende rundt 1,6-2,2 %. Dagens NIBOR-rente er ved
rapporteringstidspunktet 1,64 %. Den har steget på grunn to renteøkninger på tross
av kraftig fall i langsiktige renter. Kommunen har en andel fastrente på omlag 53 %
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inkl. formidlingslån og 60 % ekskl. formidlingslån. Løpetiden for porteføljen er rett
under finansreglementets minimum på 1,77 år selv om fastrenteandelen er høy. Det
er gjort rentebinding på 5 år på 288 mill. på gunstig rente som har økt
fastrenteandelen. Gjennomsnittlig rente er på 2,17 % økt fra 2,0 % inkl.
formidlingslån og økt med 0,1% på 2,2 % ekskl. formidlingslån. Gjennomsnittlig rente
på fastrenteavtalene er på ca. 2,5 %. Fastrenteavtalene er gjort som
rentebytteavtaler (SWAP) og fastrenteobligasjoner på Oslo børs. Vi er godt sikret mot
endringer i rentenivået i de nærmeste årene. Lenger ut enn fem år har vi ikke sikret
og dette må vurderes opp mot gjeldende prognoser som tilsier renter ned på ukjent
lave nivåer i uoverskuelig tid.
Rapportering - Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva
Plassering

Pengemarked / bank*
Norske obligasjoner**
Nordiske aksjer
Utenlandske aksjer
Hedgefond**
Eiendom**
Sum

Markedsverdi
(i 1000 kr)
31.08.19
18 986
31 615
3 870
8 170
13 488
9 287
85 416

Markedsverdi Aktiva (i 1000 kr)
fordeling
31.12.18
17 473
30 614
3 877
7 718
12 636
10 474
82 792

22,9 %
38,2 %
4,7 %
9,9 %
16,3 %
11,2 %
103 %

Strategisk
aktivaford.

Tidsvektet
avkastning i %

Tidsvektet
avkastn benchmark i %

Rammer

30,0 %
30,0 %
5,0 %
10,0 %
15,0 %
10,0 %
100,0 %

1,2 %
3,3 %
10,2 %
12,6 %
6,7 %
-11,3 %
3,2 %

0,7 %
2,5 %
12,4 %
19,8 %
5,7 %

20-85%
10-75%
0-15%
0-15%
0-15%
0-20%

3,7 %

Verdens aksjemarkeder steg gjennom starten av året som en rekyl etter kraftige fall
på slutten av året i fjor. Det har vært store svingninger som følge av usikkerhet i
markedet grunnet handelskrig mellom USA og Kina/EU samt stagnasjon i
verdenshandelen generelt. Verdifallet på eiendom er på grunn av differansen fra salg
av Raufoss Holding AS (kommunens eierandel i næringsparken på Raufoss på 2 %)
og bokført verdi. Det er som tidligere rapportert vært utbetalinger på flere millioner i
forkant som allerede er inntektsført slik at samlet har avkastningen vært svært god.
Kommunen er fortsatt med på eiersiden i det nye eierselskapet Raufoss Industripark
Holding AS med om lag samme eierandel og verdi.
Samlet avkastning for hele porteføljen i løpet året så langt er på 2,6 mill. mot
kommunens reviderte budsjett på 2,5 mill. Det viser at vi er på god vei mot
budsjettmålet selv om det er stor usikkerhet rundt hva det endelige resultatet vil bli.
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Stresstest Vestre Toten kommune 31.8.19
Aktiva

Balanse
%
Gjeld med p.t./flytende rente
47 %
Gjeld med fast rente
53 %
Samlet bruttogjeld
100 %
Lån m. renteoverveltn./ansvarlig utlån
Bankinnskudd og pm.
pm. og obligasjonsfond
Ledig likv. og andre midler b. for driftsform.
0%
Kort pengemarked
20 %
Anleggsobligasjoner
Norske omløpsobligasjoner
20 %
Hedge fond
20 %
Fast eiendom
15 %
Nordiske aksjer
10 %
Utenl. aksjer
15 %
Netto valutaposisjon*
0%
Langsiktige finansielle aktiva
100 %
Samlede finansielle aktiva
Mulig tap vil utgjøre :

Balanse
Endrings
MNOK
parameter
847
2%
972
1 819
807
2%
0
2%
2%
130
2%
19
2%
2%
32
2%
13
-10 %
8
-10 %
4
-30 %
9
-20 %
0
-10 %
85
216

Durasjon
tap
-16,9
-16,9
16,1
0,0
0,0
2,6
0,4
0,0
-3,2
-1,3
-0,8
-1,2
-1,9
0,0
-8,0

5,0

-6,2

*Utenlandske fond er valutasikret

Plasseringer av kommunens langsiktige finansielle aktiva ved hver rapportering
stresstestes med følgende parametere:
•
•
•
•

+2 % parallelt skift i rentekurven
-10 % verdiendring på eiendom og hedgefond
-20 % verdiendring på utenlandske aksjer
-30 % verdiendring på norske aksjer

Samlet verdifall på langsiktige finansielle aktiva vil bli omlag -6,2 mill. kr mot -8,7 mill.
ved årets start. Dette er redusert på grunn av økt andel fastrente. Gjeld med
renteoverveltning er lån knyttet til betalingstjenester som reguleres på lik linje som
renteøkningen eks. Husbanklån, lån til selvkosttjenester og husleie i omsorgsboliger.
Kommunens har evne til å bære det potensielle kortsiktige tapet. Det er nå bygd opp
fond i henhold til finansreglementet som gjør at kommunen kan ha en slik
risikoeksponering.
Vurdering:
Kommunen bør bedre driftsresultatene og bygge opp større frie driftsfond for å ha
bedre buffer til å takle verdifall som stresstesten viser og bedre likviditeten som er
fortsatt altfor svak.

Bjørn Fauchald
rådmann

Odd Arnvid Bollingmo
assisterende rådmann
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Vestre Toten kommune
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Arkivsaksnr.:
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BOSETTING AV FLYKTNINGER ÅR 2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Vestre Toten kommune bosetter 18 flyktninger i 2020 i tråd med anmodning fra IMDi
datert 24.10.2019.

Trykte vedlegg:
«Anmodninger om bosetting av flyktninger i 2020» fra IMDi, datert 24.10.2019
Fakta:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt Vestre Toten kommune om å
bosette 18 flyktninger i 2020. Familieinnvandring vil komme i tillegg.
Vestre Toten kommune har pr. 25.10.2019 bosatt 14 flyktninger i 2019 (av en total
anmodning på 19 flyktninger).

Vurdering:
Vestre Toten kommune har de siste årene kraftig bedret resultatene mht overgang fra
introduksjonsprogram til arbeid og utdanning. Pr. okt 2019 har 64% av deltakerne som
har avsluttet introduksjonsprogrammet i 2019 gått over til arbeid eller utdanning.
Landsgjennomsnittet (2017-tall fra SSB) er på 62%.
Nøkkelen til gode resultater i både introduksjonsprogrammet og bosettingsarbeidet er
godt tverrfaglig samarbeid mellom kommunens tjenesteområder; der mye er forbedret,
men det er også mange områder som det kreves systematisk arbeid innenfor i
fortsettelsen. Dette arbeidet rettes det stort fokus på i tiden framover fra rådmannens
side.
Med grunnlag i det «apparat» kommunen har etablert på introduksjon- og
bosettingsområdet, vil rådmannen anbefale at Vestre Toten kommune bosetter inntil 18
flyktninger i 2020. Familieinnvandring kan komme i tillegg.

Bjørn Fauchald
19/2520

rådmann

Monica Skjellen-Larsen
NAV-leder
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Vestre Toten kommune
Ber om at brevet blir distribuert til:
Ordfører
Rådmann

Deres ref:

Vår ref:19-07406-1

Dato:24.10.2019

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2020
Bosetting er første steg i integreringsprosessen, og rask bosetting er avgjørende for raskere oppstart
av kvalifiserings- og integreringsløpet i en kommune. Kommunene gjør en god innsats for å legge
til rette for rask bosetting og kvalifisering av flyktninger, slik at flere kan delta i arbeid og samfunnsliv.
Hvert år anmoder IMDi aktuelle kommuner om å bosette et bestemt antall flyktninger kommende
år, på bakgrunn av nasjonale prognoser for behovet for bosetting.
Kunnskapsdepartementet har besluttet et sett med kriterier for anmodning om bosetting i 2020, se
vedlegg. IMDi har, i samråd med KS, vurdert anmodningen til kommunene ut fra disse kriteriene.
På bakgrunn av dette, ber Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om at Vestre Toten
kommune bosetter 18 flyktninger i 2020.

Svar på anmodningen

Vi ber om at det kommer tydelig fram av vedtaket hvor mange flyktninger kommunen vedtar å
bosette i 2020. Vi oppfordrer kommunen til å fatte vedtak i tråd med antallet det er anmodet om.
Vedtaket skal ikke inkludere familiegjenforente eller inneholde andre reservasjoner.
Frist for å svare på anmodningen er 20.12.2019.
Når vedtak er fattet, bes kommunen om å:
 registrere vedtakstallet i IMDi sitt fagsystem for bosetting (IMDinett)
 sende skriftlig kopi av vedtaket til post@imdi.no med kopi til KS ved nina.gran@ks.no

Bakgrunn for tallene
De nyeste prognosene fra Beregningsgruppa for utlendingsforvaltningen viser at det er nødvendig
å bosette om lag 5 100 flyktninger i Norge i 2020, inkludert 140 enslige mindreårige hvorav 40 er
under 15 år.
Det beregnede bosettingsbehovet har bakgrunn i:
 prognoser over antall asylsøkere til Norge
 prognoser over antall innvilgede asylsøknader
 prognoser over antall overføringsflyktninger
 andre internasjonale forpliktelser
IMDi Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo I Tollbugata 20, 0031 Oslo I Telefon: 24 16 88 00 I Telefaks: 24 16 88 01
E-post: post@imdi.no I Organisasjonsnummer: 987 879 696 I www.imdi.no

Prognosene og bosettingsbehovet kan endre seg gjennom året som følge av faktorene over. Den
endelige bosettingen for året kan derfor bli høyere eller lavere enn det som ligger til grunn for
anmodningen. Det er derfor viktig at kapasiteten til å bosette flyktninger kan justeres i tråd med
behovet. IMDi vil uavhengig av dette fordele flyktninger til kommunene fortløpende.
Personer som er søkt ut til kommunen i 2019 og blir registrert som bosatt over nyttår, vil telle på
kommunen sitt vedtak for 2020.

Tilskuddsordninger







Kommuner som bosetter flyktninger, får utbetalt integreringstilskudd. Dette utbetales etter
at IMDi mottar krav om tilskudd fra bosettingskommunen etter at flyktninger er bosatt.
Tilskuddet skal medvirke til at kommunene har et aktivt bosettings- og integreringsarbeid for
at flyktningene skal komme i arbeid, forsørge seg selv og delta i samfunnet så raskt som
mulig. Integreringstilskuddet dekket 99,6 prosent av kommunenes utgifter i forbindelse med
bosetting av flyktninger i 20181.
Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger, mottar et særskilt tilskudd i tillegg
til integreringstilskuddet. Dette må også søkes om etter bosetting.
Noen flyktninger har et særskilt behov for oppfølging knyttet til funksjonsnivået sitt.
Kommuner som bosetter flyktninger, må derfor regne med at enkelte personer som skal
bosettes har særskilte behov. Kommuner som bosetter personer med nedsatt funksjonsevne
og/eller atferdsvansker kan søke tilskudd fra IMDi for å dekke ekstraordinære utgifter.
Kommuner mottar også tilskudd for voksne innvandrere som har rett og plikt til opplæring i
norsk og samfunnskunnskap.

Les mer om tilskudd på IMDi sine nettsider: https://www.imdi.no/tilskudd/

Kontakt
Ta kontakt med IMDi ved bosettingsteamet hvis det er spørsmål om anmodningen.
Med hilsen
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet
Eva Khan
regiondirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og behøver derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg 1: Kriterier for anmodning 2020
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Fauchald
19/2553

Arkiv: 670

STATLIGE ARBEIDSPLASSER I GJØVIKREGIONEN - KOMMUNALT BIDRAG
TIL PÅVIRKNINGSARBEID
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret bevilger kr. 132.061,- til påvirkningsarbeid i 2019 og 2020 knyttet til
statlige arbeidsplasser i regionen.
Beløpet dekkes av disposisjonsfondet.

Bakgrunn:
Kommunene i Gjøvikregionen ønsker å gå sammen om påvirkningsarbeidet for å
beholde eksisterende og tiltrekke seg nye statlige arbeidsplasser.
I første rekke skal det jobbes med følgende temaer:
 Sykehuset Innlandet Gjøvik utvikles til elektivt sykehus / «Mini
Radiumhospital».
 Statped region sør øst videreføres på Gjøvik.
 Direktoratet for byggkvalitet videreutvikles på Gjøvik.
 Sivilforsvaret Innlandet etableres på Starum.
Prosjektkostnadene skal fordeles mellom kommunene i regionen etter folketall.
PANOR Public Affairs AS har på oppdrag fra Gjøvikregionen utvikling levert en
anbefaling til hvordan det bør arbeides med å beholde og tiltrekke seg flere statlige
arbeidsplasser de neste to årene. PANOR tar utgangspunkt i de sakene som
Gjøvikregionen allerede har prioritert å arbeide videre med;
 Sykehuset Innlandet Gjøvik utvikles til elektivt sykehus / «Mini
Radiumhospital».
 Statped region sør øst videreføres på Gjøvik.
 Direktoratet for byggkvalitet videreutvikles på Gjøvik.
 Sivilforsvaret Innlandet etableres på Starum.
PANOR presenterte sine anbefalinger i ordfører- og rådmannsmøte 27. august 2019.
For hvert av de fire prosjektene anbefales det at:
 Det etableres et prosjekt der Gjøvikregionen utvikling ivaretar prosjektledelsen
 Det etableres en prosjektgruppe for hvert prosjekt, der en ordfører er leder.
 Det inviteres inn en stortingsrepresentant i prosjektgruppene, som kan bidra i
arbeidet.
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 Det trekkes inn fagkompetanse som kan sikre et faglig solid grunnlag for
påvirkningsarbeidet, og kopling til et faglig nettverk
 Den mest berørte kommunen (evt. en av kommunene) deltar med en
fagperson på området.
 Det engasjeres en strategisk rådgiver med kompetanse i kommunikasjons- og
påvirkningsarbeid (etter en anbudsrunde).
Et første estimat på kostnad ved innleie av strategisk rådgiver til å utføre store deler
av oppgavene, ligger på kr. 1,3 mill. over to år (okt. 2019 t.o.m. 2021).
Gjøvikregionen utvikling har imidlertid, i samråd med ordfører-/rådmannsmøtet,
avgjort å dele arbeidet opp i etapper, samt at Gjøvikregionen vil ivareta en del
rådgiveroppgaver selv. Det anbefales derfor å gjennomføre en anbudsrunde på
rådgivningstjenester innenfor en ramme på kr. 700 000,- for 2019 og 2020. Deretter
foretas en evaluering, før det tas stilling til det videre arbeidet. Gjøvikregionen
Utvikling er i gang med å utforme anbudsdokumentene og sørger for nødvendig
framdrift i de prosjekt som er mest tidskritiske – bla gjelder dette sykehus.
Dette er et arbeid som må finansieres av kommunene selv. I ordfører-/
rådmannsmøtet var det enighet om å legge folketallet til grunn for fordelingen av
kostnadene. Gjøvikregionen Utvikling gjennomfører anbudsrunden og tegner kontakt,
med forbehold om at den kommunale finansieringen kommer på plass.
Fordelingsnøkkel basert på folketall:
Kommune
Gjøvik
Østre Toten
Vestre Toten
Nordre Land
Søndre Land
SUM

Antall innbyggere Andel innbyggere Finansieringsbidrag
1.7.2019
i regionen
30 456
42,8 %
299 549.15 003
21,1 %
147 562.13 427
18,9 %
132 061.6 672
9,4 %
65 622.5 613
7,9 %
55 206.71 171
100 %
700 000.-

Vurdering
Rådmann anser det som viktig at alle kommunene i regionen står sammen om
påvirkningsarbeidet for å beholde de statlige arbeidsplassene som vi har i regionen,
og at det i fellesskap arbeides med å tiltrekke seg flere statlige arbeidsplasser da
regionen har et felles arbeidsmarked. Offentlige og statlige arbeidsplasser er også
viktig for arbeidstakere i Vestre Toten kommune. Å tydeliggjøre at man verdsetter
disse arbeidsplassen selv om de ikke ligger i egen kommune, er en av flere
avgjørende grep også for å opprettholde en positiv befolkningsutvikling og vekst i
kommunen. Vestre Toten kommune har mange arbeidsplasser i privat sektor.
Tilgang til interessante arbeidsplasser i privat sektor vil etter rådmannens oppfatning
gjøre regionen enda mer interessant for både bosetting og rekruttering til øvrig
arbeidsmarked.
Å ikke involvere seg i dette prosjektet kan betyr at våre egne innbyggere mister sin
arbeidsplass, eller vil få betydelig lengre reisevei – f.eks. til Hamar, Ringsaker eller
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Lillehammer. Arbeidsmarkedet for innbyggerne i Vestre Toten kommune er regionalt,
og det har en betydelig verdi å beholde alle arbeidsplasser i regionen også for Vestre
Toten kommune sin del.
I og med at dette har karakter av å være et prosjekt og ingen fast bevilgning, vil
rådmannen anbefale å dekke utgiftene av disposisjonsfondet

Bjørn Fauchald
rådmann
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Fauchald
15/930

Arkiv: 550

NY BRANNSTASJON I VESTRE TOTEN - AVKLARINGER KNYTTET TIL
ETABLERING AV INNSATSVEG TIL RAUFOSS INDUSTRIPARK
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen vil fremme innstilling i møtet

Trykte vedlegg
Som vedlegg til saken følger:
 Skissert løsning for innsatsveg fra ny brannstasjon til industriparken
 Kostnadskalkyle utarbeidet av Østtek AS
Fakta:
Kommunestyret behandlet sak om bygging av ny brannstasjon i sitt møte 26.
september 2019 og fattet slikt 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.
Som det framgår av vedtakets pkt 4, er formannskapet gitt myndighet til å ta stilling til
de økonomiske forutsetningene knyttet til etablering av såkalt innsatsveg fra
eiendommen til ny brannstasjon og inn i industriparken.
Vedlagt følger skisse og kostnadsoverslag for vegen. Det påpekes at deler av denne
vegen som ligger på kommunens eiendom fram til tomtegrensen, er budsjettert inn i
byggeprosjektet.
Rådmannen har drøftet saken med adm dir i Raufoss Næringspark ANS i flere
omganger. Eierselskapet mener det er formålstjenlig – også økonomisk – at de tar
ansvaret for prosjektet i samarbeid med kommunen.
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Deler av vegen ligger som tidligere nevnt, inne i byggeprosjektet. Det inngås derfor
en avtale mellom kommunene eiendomsavdeling og næringsparken om denne delen
av vegutbyggingen.
Det er ikke opplagt hvem som har ansvaret for å finansiere resterende del av
innsatsvegen. Den ligger på industriparkens eiendom, men er samtidig «ønsket» av
kommunen i reguleringsplansammenheng og fra brann- / beredskapshensyn.
Kommunen og industriparken har også inngått en samarbeidsavtale med intensjoner
som tilsier at dette kan være felles- / infrastrukturprosjekter som det er naturlig å løse
sammen.
Rådmannen har på dette grunnlag bedt om at det utarbeides et avtaleforslag med
kostnadsfordeling mv mellom partene. Denne ønsker rådmannen i tråd med
kommunestyrets vedtak å legge fram til formannskapet for godkjenning.
Slikt avtaleutkast er foreløpig ikke mottatt, men vil foreligge til formannskapets
behandling.
Vurdering:
Rådmannen vil (senest) i formannskapets møte presentere et avtaleforslag for
finansiering av innsatsveg fra ny brannstasjon til industriparken.
Avslutningsvis vil rådmannen påpeke at denne saken må avklares før
byggeprosjektet kan igangsettes.

Bjørn Fauchald
rådmann
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Innsatsveg

© Vestre Toten kommune

SAK VESTRE TOTEN KOMMUNE - VEG BRANNSTASJON
KOSTNADSOVERSLAG

PR.

TYPE ANLEGG:
AREAL

M²

24.09.2019

INDEKS PR

SAKSNR

2019076

15.

SEPT

UTRYKKNINGSVEG RA
620 TOTALTAREAL

M²

620

FORUTSETNINGER FOR BEREGNING AV
PRISSTIGNING, KAPITALKOSTNADER OG AVGIFTER

FORUTSETNINGER FOR BEREGNING AV
PROSENTPÅSLAG

TID TIL OPPSTART,
MND
BYGGETID,
MND
02 PRISSTIGNING, ÅRSBASIS %
93 FINANSIERINGSRENTE %
95 MERVERDIAVGIFT %

01
UFORUTSETT
11.12 RIGG OG DRIFT
13
ENTRP. ADM.
18
HJELPEARB.
82
HONORARER
83
ADM./B.LEDELSE
84
KOPIERING

0.
01
02
1.
11.12
13
14
18
19

ØST-TEK AS

POSTER
Marginer og reserver
Utforutsett, % av entr.kost.
Prisstigning.
Felleskostnader
Rigg, drift, % av bygn.mess. arb.
Entrepriseadm., % av tekn. anl.
Andre felleskostnader
Hjelpearbeider, % av tekn. anl.
Diverse

6,0
2,0
4,0
3,5
-

DELSUMMER

SUMMER
458 200

388 600
69 600

KR/M² BTA
739
627
112

325 700
292 700
16 500
16 500
-

2.
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Bygning
Anleggsarbeider
Bæresystem
Yttervegger
Innervegger
Dekker
Yttertak
Fast inventar
Trapper, balkonger etc.
Riving/sanering

1 934 500

3.
31
32
33
34
35
36
37
38
39

VVS-installasjoner
Sanitær
Varme
Brannslokking
Gass og trykkluft
Kulde
Luftbehandling
Luftkjøling
Ledig
Sentralt støvsugeranlegg

4.
41
42
43
44
45
46
47
49

Elkraft
Generelle anlegg
Høyspenning
Fordeling
Lys
175 000
Elvarme
Driftsteknikk
35 000
Ledig
Diverse
overført til neste side (ekskl. post 0)

1 519 500
65 000
350 000
210 000

525
472
27
27
3 120
2 451
105
565

ANDEL %
13,8 %
11,7 %
2,1 %
9,8
8,8
0,5
0,0
0,5
0,0

%
%
%
%
%
%

58,3 %
45,8 %
0,0 %
2,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
10,6 %

-

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

339
282
56
-

6,3
0,0
0,0
0,0
5,3
0,0
1,1
0,0
0,0

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
15,0
15,0
5,0
5,0
4,5
3,5
1,0

MERKNAD
Medtas kun i pr.kostn.

%-se tabell ovenfor
%-se tabell ovenfor

%-se tabell ovenfor
%-se tabell ovenfor
%-se tabell ovenfor

Se egen side
Oppgradering vegger etter riving

Garasje, gjerder, støttemur

Gatelys
EL for port

2 470 200

Underlag for kostnadsoverslag

Utskriftsdato 24.09.2019

5.
51
52
53
54
55
56
57
59

POSTER
DELSUMMER
overført fra forrige side (ekskl. post 0)
Tele og Automatisering
Generelle anlegg
Datakommunikasjonsanlegg
Telefonanlegg
Alarm-/ signalanlegg
Lyd- og billedanlegg
Automatiseringsanlegg
Ledig
Diverse
-

6.
61
62
63
64
65
66
67
69

Andre installasjoner
Reservekraft
Heiser
Rulletrapper, rørpost m.m
Sammensatte enheter
Avfall og støvsuging
Piper
Ledig
Diverse
HUSKOSTNAD

7.
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Generelle kostnader
Utredning / byggeprogram
Honorarer, % av entr. kost.
Admin. / b.ledelse, % av e.kost
Kopiering, % av entr. kost.
Gebyrer / byggemelding etc.
Tilknytningsavgifter
Diverse

9.
91
92
93
94
95
95
96
99

Spesielle kostnader
Inventar / utstyr.
Tomt
Finansieringskostnader
Salgskostnader
Off.avgifter, mva
Ledig
Ledig
Diverse

0.

Marginer og reserver

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

194
194
-

3,6 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
3,6 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

4 178

78,1 %

-

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

2 590 200

4 178

78,1 %

258 300

417
188
146
42
40
-

7,8 %
0,0 %
3,5 %
2,7 %
0,8 %
0,8 %
0,0 %
0,0 %

4 594

85,9 %

16

-

0,3 %
0,0 %
0,0 %
0,3 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

458 200

739

13,8 %

3 317 000

5 350

2 590 200
-

116 600
90 700
26 000
25 000
-

BYGGEKOSTNAD (sum 1-8)

2 848 500
9 700
9 700
-

PROSJEKTKOSTNAD (sum 0-9), AVRUNDET

ANDEL %

-

120 000

ENTREPRISEKOSTN (sum 1-7)
8.
81
82
83
84
85
86
89

KR/M² BTA

120 000
-

(sum 1-6)

Utendørs
Terrengbehandling
Konstruksjoner
Utendørs VVS
Utendørs elkraft
Utendørs tele/automatisering
Veier, plasser
Park, hage
Ledig
Diverse

SUMMER
2 470 200
-

16

MERKNAD

EL port

%-se tabell ovenfor
%-se tabell ovenfor
%-se tabell ovenfor

Overført fra side 1

100,0 %

Kostnadsoverslaget er basert på anførte prosjektforutsetninger, erfaringspriser fra tilsvarende prosjekter,
og er uten forbindtlighet.

ØST-TEK AS
24.09.2019
TORFIN MEDBØE

ØST-TEK AS

Underlag for kostnadsoverslag

Utskriftsdato 24.09.2019
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Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Fauchald
15/2060

Arkiv: 105.6

REGIONALT NÆRINGSUTVIKLINGSPROGRAM - VIDEREFØRING
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten av det regionale bedriftsrettede
næringsutviklingsprogrammet i Gjøvikregionen til etterretning
2. Kommunestyret støtter en videreføring av næringsutviklingsprogrammet innenfor
de rammer som er etablert i prosjektperioden. Anbefalingene til forbedringer som
framkommer i evalueringsrapporten tas med i det videre arbeidet.
3. Vestre Toten kommunes bidrag for 2020 settes til 600.000 kroner.
4. Kommunestyrets oppfatning er at Innlandet fylkeskommune bør inviteres inn i
næringsutviklingsprogrammet og anmoder politisk og administrativ ledelse i
regionen om å arbeide aktivt for å få dette realisert.

Trykte vedlegg:
Vedlagt følger:
 Evaluering av næringsutviklingsprogrammet for Gjøvikregionen, Oxford
Research, juni 2019
 Presentasjon av prosjekter som er tildelt støtte 2017-2019 utarbeidet av
næringssjefen i Gjøvikregionen. (Næringsutviklingsprogrammets
administrasjon)
Fakta:
Vestre Toten kommunestyre vedtok følgende i sitt januarmøte i 2016:
1. Vestre Toten kommune slutter seg til organisasjonsmodellen som legger opp
til et integrert og utvidet bredt samarbeid mellom næringsapparatet i
kommunene, OFK og den regionale næringsutviklingsenheten (RUiG).
2. Kommunen slutter seg til den beskrevne organiseringen og
rammebetingelsene og forplikter seg til å delta aktivt og økonomisk i
utviklingen av det regionale, bedriftsrettede næringsutviklingsprogrammet
gjennomført som et forsøksprosjekt med gradvis oppstart i 2016 og full
etablering fra 1.1.2017.
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3. Prosjektet gjennomføres som et prosjekt over en periode på tre år fra 2017, og
med evaluering etter 2 år. Målet er å bidra til vekst i det etablerte næringsliv
og etablering av nye bedrifter i regionen.
4. Vestre Toten kommune ber om at regionsjefen inviterer OFK til deltakelse i
prosjektet, samt bidra til etablering av interimsstyre og stiller til rådighet
nødvendig administrativ ressurs.
Alle kommunen i Gjøvikregionen med unntak av Nordre Land kommune vedtok å
delta i det regionale næringsutviklingsprogrammet. Som det framgår av vedtaket, ble
det satt som en forutsetning at programmet skulle være et forsøksprosjekt over ca tre
år med evaluering etter to år. Dette er fulgt opp og hensikten med denne saken er
dermed todelt:
 å presentere evalueringen som er gjennomført av Oxford Research
 beslutte eventuell videreføring
Rådmannen viser til vedlagte evalueringsrapport.
Under følger en oppsummering av programmet i prosjektperioden utarbeidet av
næringssjefen i Gjøvikregionen utvikling. Avslutningsvis i saken foretar rådmannen
en samlet vurdering og anbefaling om videreføring av næringsutviklingsprogrammet.
Vurdering:
Generell programstatus
Det siste året av det 3-årige Regionale Næringsutviklingsprogrammet er nå på det
meste gjennomført. Som kjent ble Næringsutviklingsprogrammet for Gjøvikregionen
opprettet som et treårig prøveprosjekt, med start fra 1.1.2017. Fire av fem kommuner
i regionen gikk sammen om prøveprosjektet som tok utgangspunkt i at regionen har
et felles bo- og arbeidsmarked og derigjennom en kollegial og samlet satsing på
næringsutvikling i regionen. Nordre Land kommune valgte å stå utenfor, da de mente
å ha tilstrekkelig med egen aktivitet på næringsutviklingsområdet.
Det første året med oppstart i januar 2017 ble en særdeles god start på programmet
med innvilget støtte til flere interessante prosjekter. 2018 og 2019 har videre
bekreftet dette gjennom flere gode prosjekter og en tilbakemelding og interesse fra
næringslivet om et behov for denne type medvirkning og støtte.
Etter 3 år er samlet økonomisk bidrag fra kommunene som følger:
Gjøvik kommune
6 850 000
V. Toten kommune
3 000 000
Ø. Toten kommune
2 400 000
Søndre Land kommune 2 250 000
Sum 2017 - 2019
14 500 000
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Formålet med prosjektet og programmet har vært å finne ut av om et aktivt
engasjement og bidrag fra kommunene ville akselerere veksten i bedriftene med
resultat flere nye arbeidsplasser.
Hovedaktiviteten har vært å finne gode prosjekter i søkerbedriftene med potensial for
vekst gjennom en akselerert utvikling ved at programmet har bidratt med finansiell
støtte. Programmet er gjennomført i et nært samarbeid mellom Gjøvikregionen, som
har administrasjonen av programmet, og næringsrådgiverne i de enkelte kommuner.
Programmets bransjevise satsingsområder er fastlagt i samsvar med overordnet
strategi for regionen, og omfatter industri, IKT-næring og bioøkonomi (mat og
treprodukter). Programmet legger hovedvekt på prosjekter i tidlig utviklingsfase for
bedriftene, som kan utløse nyskaping og vekst.
Virksomheten i 2017-2019
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:
Bjørn Fauchald Vestre Toten kommune, styreleder
Per Rognerud, Gjøvik kommune
Guri Bråten, Østre Toten kommune
Arne Skogsbakken, Søndre Land kommune
Gro Fjell, næringslivsrepresentant
Lars Rognås, næringslivsrepresentant
Innovasjon Norge (observatører). Innovasjon Norge har ikke hatt mulighet for
å stille med observatør i styret grunnet kapasitetsproblemer.
Administrasjon for programmet har vært Kai Henning Glæserud og Bjørn Iversen.
Samlet for programmet pr oktober 2019 har styret bevilget støtte til 38 prosjekter,
hvorav 2 prosjekter har valgt ikke å gjennomføre. Til sammen er det bevilget støtte
på til sammen 12 383 000 kroner. Se detaljer i prosjektoversikten under.
Industri
Forstudie
Forprosjekt

Antall bevilget
Bevilget beløp
Antall bevilget
Bevilget beløp

Hovedprosjekt Antall bevilget
Bevilget beløp
Sum bevilget

IKT

Bio

Sum

1

1

1

3

300 000

200 000

350 000

850 000

9

2

5

16

2 435 000

650 000

1 995 000

5 080 000

8

5

6

19

3 080 000

1 800 000

1 573 000

6 453 000

5 815 000

2 650 000

3 918 000

12 383 000
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Kommune

Ant prosjekt

Gjøvik

12

Østre Toten

11

Vestre Toten

9

Søndre Land

4

Felles

2

SUM

38

Utover bevilget prosjektstøtte er prosjektet belastet med 1 406 250 kroner i drift og
administrasjon (Administrasjonskostnadene ble kalkulert å være i snitt et halvt
årsverk pr. år.), samt 100 000 kroner til evaluering av prosjektet og 100 000 kroner til
mediedekning av gitte prosjekter.
Prosjektregnskapet viser da pr dd en samlet belastning på 13 989 250 kroner med et
ubenyttet beløp på 510 750 kroner for 2019.
Da det fortsatt er flere prosjekt som er pågående (ikke avslutte), så har programmet
hittil utbetalt 11 687 750 kroner.
Tabellen nedenfor viser akkumulert hvordan bruken av midlene er fordelt etter
bedriftenes lokalisering.
Kommune
Sum
Akk. bevilget
Gjenværende
prosjektkost
budsjett 2017, 2018 prosjektmidler
og 2019
Gjøvik
5 601 563
6 850 000
1 248 438
Østre Toten
3 381 563
2 400 000
-981 563
Vestre Toten
3 161 563
3 000 000
-161 563
Søndre Land
1 844 563
2 250 000
405 438
SUM
13 989 250
14 500 000
510 750
Det økonomiske regnskapet viser en skjevfordeling ift den enkelte kommunes bidrag
og hvor pengene er benyttet og bedriftens kommunale tilhørighet. Da regionen
samlet sett har et felles bo og arbeidsmarked har prosjektet så langt anbefalt at det
viktige er en samlet vekst for regionen uavhengig hvor mye den enkelte kommune
har bidratt med/fått tilbake.
Evaluering av programmet
Som et ledd i prosjektet og programmet, skulle det gjennomføres en evaluering av
programmet i løpet av 1 halvår i det siste året (2019), bl.a. da med henblikk på om
det skal anbefales videreført som en permanent satsing for Gjøvikregionen.
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Programmet valgte å benytte seg av Oxford Research til denne oppgaven, da de
også benyttes av Innovasjon Norge i evaluering av Omstillingsprogrammene som
parallelt kjøres i mange kommuner i Norge.
Evalueringen ble foretatt i perioden april – juni 2019 og evalueringsrapport fra Oxford
Research forelå 7. juni 2019.
Rapporten inneholder en evaluering av næringsprogrammet i Gjøvikregionen, som
har vært operativt i om lag to og et halvt år. Formålet med evalueringen er å gi
eierkommunene innsikt i leveransen, aktivitetene og resultatene av programmet.
Evalueringen skal utgjøre et kunnskapsgrunnlag for beslutningen om en eventuell
videreføring av programmet, og peke på eventuelle forbedringsmuligheter i
programmet.
Evalueringen er gjennomført av senioranalytiker André Flatnes. Kai Henning
Glæserud og Bjørn Iversen har vært ansvarlige for evalueringsoppdraget fra
oppdragsgivers side.
Rapporten består av et datakapittel (kapittel 2) og et kapittel med evaluators
vurderinger (kapittel 3). Informasjonen som presenteres i kapittel 2 er innhentet i
dokumentgjennomgangen, spørreundersøkelsen og intervjuene beskrevet over.
Kapittel 3 inneholder evaluators vurdering av næringsprogrammets resultater og
leveranse, samt innspill til justeringer.
1. Evalueringens formål og metode
2. Programmets innhold og resultater
2.1 Initiering og gjennomføring av programmet
2.2 Organisasjon
2.3 Målstruktur og arbeidsform
2.4 Samspill med andre virkemiddelordninger
2.5 Programmets innretting
2.6 Programmets resultater og effekter
3. Evaluators oppsummering og vurdering
3.1 Oppsummering
3.2 Evaluators vurdering
3.3 Anbefalinger
Under kommenteres det som administrasjonen anser som de vesentligste
momentene i Evaluators oppsummering, vurdering og anbefalinger og de punkter i
rapporten som jeg mener er viktige i en beslutning om evt. en permanent videreføring
av programmet. Rapporten vedlegges i sin helhet.
1. Evalueringens formål og metode
Næringsprogrammet i Gjøvikregionen var operativt fra januar 2017, og
Gjøvikregionen Utvikling har ønsket å få gjennomført en midtveisevaluering av
programmet. Evalueringen dokumenterer og vurderer sentrale aspekter ved
næringsprogrammets organisasjon og leveranse, aktiviteter og tiltak, og resultater og
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måloppnåelse på dette stadiet i programgjennomføringen. Den har et særlig fokus på
å identifisere forbedringspunkter.
Evalueringen baserer seg på data fra dokumentgjennomgang, en
spørreundersøkelse til bedrifter støttet av programmet og intervjuer med sentrale
personer i programmet. Følgende dokumenter er gjennomgått av evaluator:
• Programbeskrivelse
• Prosjektoversikt
• Årsrapporter for 2017 og 2018
• Protokoller fra styremøter
• Diverse presentasjoner av programmet
• Oxford Research (2018) Evaluering av omstillingsprogrammet i Vestre Toten
Spørreundersøkelsen ble sendt til 29 bedrifter, hvorav 26 responderte. Dette gir en
svarprosent på 90, hvilket evaluator betrakter som en meget god svarprosent.
2.6 Programmets resultater og effekter
Et av næringsprogrammets sentrale mål er å bidra til realisering av nye
arbeidsplasser. Som del av spørreundersøkelsen til bedrifter som har mottatt støtte
fra næringsprogrammet, er det stilt spørsmål om hvor mange nye arbeidsplasser
(årsverk) støtten fra programmet har bidratt til å etablere, på dette stadiet i
programgjennomføringen.
De 26 bedriftene som har svart på spørsmålet rapporterer om totalt 44,1 nyetablerte
årsverk. Arbeidsplassene er realisert i 20 bedrifter, mens seks bedrifter ikke
rapporterer en effekt i form av etablerte årsverk. Dersom det stipuleres at effekten er
lik for de øvrige tre bedriftene som mottok spørreundersøkelsen, er den foreløpig
dokumenterte effekten i form av nye arbeidsplasser på 49,2 årsverk. Tre bedrifter
oppgir en effekt i form av nye arbeidsplasser på mer enn tre årsverk. Dette er Nutech
AS med åtte årsverk, Berthas Bakerier AS med åtte årsverk og Intek AS med fem
årsverk.
Gjennom spørreundersøkelsen ble det også undersøkt om det aktuelle prosjektet
(utviklingsaktiviteten) ville blitt realisert uten støtten. Dette omhandler programmets
innsatsaddisjonalitet, altså i hvilken grad den offentlige støtten er avgjørende for at
prosjektene ble iverksatt, fremskyndet eller oppskalert. Offentlige virkemidler for
næringsutvikling blir gjerne legitimert på grunnlag av deres addisjonalitet. Av 26
respondenter svarer elleve at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten støtten fra
programmet og 13 at prosjektet er blitt fremskyndet og/eller oppskalert som følge av
støtten. Totalt 24 av 26 respondenter (92 prosent) svarer dermed at støtten var
avgjørende for at prosjektene ble iverksatt, fremskyndet eller oppskalert.
Innsatsaddisjonaliteten kan dermed betegnes som meget høy.
Respondentene ble videre spurt om hvorvidt prosjektets forventede effekter er
realisert. Av 26 respondenter svarer 16 at effektene i hovedsak er realisert, mens ti
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forventer at effektene inntreffer senere. Samtlige respondenter gir dermed uttrykk
for at deres eget prosjekt er eller blir gjennomført som planlagt, og har medført
eller vil medføre de effektene som var ønsket og forventet.
Bedriftene ble bedt om å oppgi i hvilken grad støtten hadde gitt ulike typer effekter for
mottakers egen utviklingsevne og virksomhet. Dersom man slår sammen
respondentene som har svart «i stor grad» eller «i noen grad», ser man at
effekten har vært størst for «styrket konkurranseevne» (92 prosent), «økt fokus
på innovasjon» (88 prosent) og «nye produkter/tjenester» (88 prosent).
Utviklingsevnen i næringslivet er knyttet til bedrifters evne og vilje til å prioritere
utviklingsarbeid i egen bedrift. Det krever kompetanse å kunne se behov og
muligheter for bedriftens utvikling på lengere sikt, og å prioritere og gjennomføre slike
aktiviteter fremfor ordinære driftsoppgaver. Mottakerne av spørreundersøkelsen er
spurt om programmet betydning for styrking av bedriftens utviklingsevne. Svarene
viser at 25 av 26 respondentene oppgir at programmet har hatt stor eller noen
grad av betydning for styrking av utviklingsevnen. 96 prosent av de deltakende
bedriftene har dermed styrket sin utviklingsevne som følge av støtten fra
næringsprogrammet.
3.2 Evaluators vurdering
Oxford Research mener at næringsprogrammet i Gjøvikregionen gjennomføres på en
meget kompetent og strukturert måte, der erfaringer med arbeidsformen fra
omstillingsprogrammet i Vestre Toten videreføres på regionalt nivå. Denne
arbeidsformen er testet ut over en lengre periode og har vist seg hensiktsmessig, og
næringsprogrammet utgjør dermed en kunnskaps- og erfaringsbasert tilnærming til
næringsutvikling. Arbeidsformen omfatter proaktiv mobilisering av utviklingsaktiviteter
internt og på tvers av bedrifter, dialogbasert utvikling av prosjektplaner og økonomisk
støtte til gjennomføring av prosjektene. Den dialogbaserte søknadsprosessen sikrer
god kvalitet i prosjektporteføljen.
Programmet kompletterer virkemiddeltilbudet i regionen, ved å tilføre mulighet for
støtte til tidligfase prosjektutvikling innen de utvalgte innsatsområdene. Alle
prosjektideer og søknader vurderes opp mot Innovasjon Norges ordninger, for å
avklare om prosjektene kan finansieres gjennom deres egne ordninger. På denne
måten benyttes virkemiddelapparatet til størst mulig nytte for Gjøvikregionen.
Leveransen av programmet er kostnadseffektiv, ettersom en høy andel av
programmidlene tildeles næringslivet. Oxford Research mener at samspillet med de
kommunale næringsrådgiverne fungerer som forutsatt og med en god arbeidsdeling,
der rådgiverne sørger for mobilisering av bedrifter i egen kommune.
Næringsprogrammet har et omfattende og vekstkraftig næringsliv å samarbeide med,
regionen sett under ett. Tilfanget av prosjektidéer er tilpasset programmets
budsjettmessige størrelse, og program-met har ikke opplevd utfordringer med å
omsette de økonomiske ressursene til utviklingsprosjekter. Etter Oxford Researchs
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vurdering er resultatene av programmet meget gode. Etter om lag to og et halvt
års virksomhet og et samlet tilsagn på 12,8 millioner kroner, rapporterer de
deltakende bedriftene om 49 nye årsverk. Målt mot ressursinnsatsen,
tidsperioden programmet har vært aktivt og innrettingen mot tidligfase
prosjektutvikling, vurderer Oxford Research dette som et meget godt resultat.
Fra tilsvarende næringsprogrammer er det kjent at resultater fortsetter og
manifesteres etter hvert som bedriftene implementerer og videreutvikler tiltakene
som er støttet av programmet, og det kan derfor med rimelighet forventes av
resultatene i form av arbeidsplasser vil øke i tiden som kommer. I tillegg er
enkelte av prosjektene fremdeles i gjennomføringsfasen, slik at det er prematurt å
forvente resultater i form av arbeidsplasser. Programmet har også bidratt til økt
lønnsomhet og styrket konkurranseevne for bedriftene. De gir også uttrykk for
forbedret utviklingsevne, hvilket tilrettelegger for videre utvikling av bedriftene og
ytterligere gevinstrealisering i fremtiden.
Programmet fremstår også instrumentelt for styrking av samspillet om
næringsutvikling i regionen som helhet. Det utgjør et verktøy for utvikling i
enkeltbedrifter og bedriftsnettverk, og bidrar samtidig til samarbeid mellom
kommunene om implementeringen.
3.3 Anbefalinger
Næringsprogrammet skal bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser i
Gjøvikregionen. Dette angir en retning for hvordan regionen skal utvikle seg på disse
parameterne, som altså er økt verdiskaping og flere arbeidsplasser. Det er imidlertid
ikke definert i hvilket omfang programmet skal bidra til endring på parameterne, altså
hvor mye verdiskapingen skal øke og hvor mange nye arbeidsplasser som skal
skapes. Oxford Research anbefaler at det vurderes om det bør etableres måltall
for målsettingene, eventuelt også fordelt per innsatsområde. Til grunn for
anbefalingen ligger en oppfatning om at det bør være en bevissthet omkring hva som
skal være ambisjonen for programmet. En slik definert og målsatt ambisjon kan
utgjøre et grunnlag for vurderinger i styret og blant eierkommunene om utvikling og
resultatoppnåelse i programmet. Oxford Research vil samtidig understreke at det er
problematiske forhold ved det å sette et konkret måltall. Blant annet vil de
nødvendigvis være noe tilfeldig fastsatt, og de vil også utgjøre målestokken i senere
vurderinger av programmets resultater.
Resultater og erfaringer fra gjennomførte prosjekter vil utgjøre viktig kunnskap for
programledelsen og næringsrådgiverne i kommunene, og viktig styringsinformasjon
for programstyret. Oxford Research anbefaler at det etableres systemer og
rutiner for innhenting og spredning av slik kunnskap. Når det gjelder nye
arbeidsplasser som programmet har bidratt til å etablere, innhentes det per i
dag tall for forventede nye arbeidsplasser i forbindelse med prosjektsøknad,
samt etablerte og forventede nye arbeidsplasser ved prosjektavslutning.
Oversikten bør oppdateres og kvalitetssikres jevnlig, slik at denne gir et reelt
bilde av resultater per tid.
15/2060

Det bør også etableres rutiner for innhenting og spredning av erfaringer fra
gjennomførte prosjekter. Sluttrapporter bør tilgjengeliggjøres systematisk for styret,
administrasjon og næringsrådgivere. Oxford Research anbefaler at det i tillegg
hentes ut lærdommer fra det enkelte prosjekt som avsluttes, og at dette
skriftliggjøres (for eksempel en kort punktliste) og distribueres til personell i
programmet. Lærdommer fra avsluttede prosjekter bør ligge til grunn for den
videre gjennomføringen av programmet.
For å sikre utnyttelse av potensial og realisering av gevinster anbefaler Oxford
Research at det etableres rutiner for oppfølgende dialog med bedrifter i forbindelse
med prosjektavslutning. Formålet med dialogen vil være å bistå bedriften i
videreutviklingen av tidligfaseprosjektet som er støttet. I dialogen kan det klargjøres
hva som kan være videre steg for bedriften, hvilke utfordringer og behov dette
eventuelt innebærer, og hvordan næringsprogrammet og virkemiddelapparatet for
øvrig kan bidra. Hvis relevant kan også Innovasjon Norge inviteres til å delta i
dialogen. Et slikt møte kan være motiverende for bedriftens videre prioritering av
utviklingsoppgaver.
Oxford Research oppfatter at arbeidsformen som benyttes i mobiliseringen av
prosjektidéer inneholder et betydelig risikomoment. Mange av søknadene som
innvilges blir utviklet fra prosjektidé til prosjektplan, i samarbeidet mellom bedrift og
programledelsen. Det er også svært få avslag på prosjektsøknader som det er
arbeidet med i programmet. I praksis innebærer dette at beslutningen om hvilke
prosjekter som støttes blir tatt svært tidlig i utviklingen av en prosjektidé, basert på
programledelsens vurdering av hvordan idéen kan utvikles, tilpasses og
kvalitetssikres. Dermed er programmet og den prosjektporteføljen som etableres
svært avhengig av næringsutviklingskompetansen til programledelsen. Per tid
har programmet en ledelse med stor kjennskap til næringslivet i regionen, og
betydelig erfaring med næringsutvikling. Oxford Research mener styret og
eierkommunene bør være oppmerk-somme på at kompetansenivået i
programledelsen er en nøkkelfaktor i programmets suksess, og at
kompetansenivået må opprettholdes i en eventuell videreføring av
programmet.
I forbindelse med beslutningen om en videreføring av programmet, kan det være
hensiktsmessig med en revurdering av aktørbildet. Programmet har tidligere søkt en
tettere involvering av fylkeskommunen og Innovasjon Norge i programmet, blant
annet i form av observatørstatus i styret, og bør på nytt undersøke interessen for en
mer direkte involvering av disse aktørene. Oxford Research anbefaler også at Nordre
Land kommune på nytt inviteres til å delta i næringsprogrammet. Avslutningen av
treårsperioden kan også være et hensiktsmessig tidspunkt for revurdering av
styresammensettingen.
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Gjøvik

Vestre Toten

Østre Toten

Søndre Land

Flere

Prosjektets vurdering av arbeidsplassutviklingspotensialet
Dersom prosjektene på sikt utvikler seg i retning av forventet vekst ligger det an til
etablering av samlet 219 nye arbeidsplasser i Regionen.

115

43

48

13

0

219

Rådmannens sluttvurdering og anbefaling
Vurderingene ovenfor og i evalueringsrapporten er omfattende og tydelige. Arbeidet
som er gjennomført og næringsprogrammets innretning vurderes totalt sett som
svært vellykket. Noen forbedringsområder er imidlertid påpekt og dette er nyttig å ta
med videre.
Rådmannens vurdering er at arbeidet som er utført og evalueringen som er gjort,
tilsier at næringsutviklingsprogrammet bør videreføres som en fast ordning.
Rådmannen følger opp dette i sin innstilling.
I prosjektperioden lykkes ikke kommunene i regionen med å få Oppland
fylkeskommune med i programarbeidet. Regionreformen og sammenslåing av
fylkene fra 1. januar 2020 har gjort det krevende å få til en avklaring om
fylkeskommunal deltakelse i framtida. Etter rådmannens oppfatning er dette et
regionalt næringsutviklingsarbeid som bør være av stor interesse for Innlandet
fylkeskommune å støtte ut fra deres rolle som regional utviklingsaktør. Det bør derfor
jobbes målrettet i 2020 med å få den nye fylkeskommunen «med på laget». Dette blir
en oppgave for politisk og administrativ ledelse i vår region å følge opp.
Kommunene er nå godt i gang med budsjettarbeidet for 2020. Budsjettsituasjonen er
krevende for alle kommunene. «Alle steiner må snus», også støtten til denne type
utviklingstiltak. Rådmennene fremmer derfor forslag om å justere ned støtten til det
regionale næringsutviklingsprogrammet med ca 25 %. Det bør imidlertid være en
målsetting å vurdere tilskuddsnivået på nytt i løpet av 2020 sammen med ønsket om
å få med Innlandet fylkeskommune i dette viktige utviklingsarbeidet. Det er ingen tvil
om at det er sammenheng mellom tilgjengelig ramme og resultater. En av
suksessfaktorene i prosjektperioden har vært en tilstrekkelig økonomisk ramme og at
de prosjekter som programmet har gått inn i har fått støtte på et nivå som gjør at
effekten blir god.
Bjørn Fauchald
rådmann
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Forord
Denne rapporten inneholder en evaluering av næringsprogrammet i Gjøvikregionen, som har vært
operativt i om lag to og et halvt år. Formålet med evalueringen er å gi eierkommunene innsikt i leveransen, aktivitetene og resultatene av programmet. Evalueringen skal utgjøre et kunnskapsgrunnlag for
beslutningen om en eventuell videreføring av programmet, og peke på eventuelle forbedringsmuligheter i programmet.
Evalueringen er gjennomført av senioranalytiker André Flatnes. Kai Henning Glæserud og Bjørn Iversen har vært ansvarlige for evalueringsoppdraget fra oppdragsgivers side. Vi takker for oppdraget og
for godt samarbeid.
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Evaluering av næringsprogrammet i Gjøvikregionen

1.

Evalueringens formål og metode

Næringsprogrammet i Gjøvikregionen var operativt fra januar 2017, og Gjøvikregionen Utvikling har
ønsket å få gjennomført en midtveisevaluering av programmet. Evalueringen dokumenterer og vurderer sentrale aspekter ved næringsprogrammets organisasjon og leveranse, aktiviteter og tiltak, og
resultater og måloppnåelse på dette stadiet i programgjennomføringen. Den har et særlig fokus på å
identifisere forbedringspunkter.
Evalueringen baserer seg på data fra dokumentgjennomgang, en spørreundersøkelse til bedrifter støttet av programmet og intervjuer med sentrale personer i programmet. Følgende dokumenter er gjennomgått av evaluator:
•
•
•
•
•
•

Programbeskrivelse
Prosjektoversikt
Årsrapporter for 2017 og 2018
Protokoller fra styremøter
Diverse presentasjoner av programmet
Oxford Research (2018) Evaluering av omstillingsprogrammet i Vestre Toten

Spørreundersøkelsen ble sendt til 29 bedrifter, hvorav 26 responderte. Dette gir en svarprosent på 90,
hvilket evaluator betrakter som en meget god svarprosent.
Følgende personer er intervjuet i forbindelse med evalueringen:
Tabell 1: Informanter
Navn

Organisasjon og rolle

Kai Henning Glæserud

Gjøvikregionen Utvikling, programledelsen

Bjørn Iversen

Gjøvikregionen Utvikling, programledelsen

Gro Tollefsrud Fjeld

Mustad Autoline AS, medlem av programstyret

Lars Rognås

Sintef, medlem av programstyret

Bjørn Fauchald

Vestre Toten kommune, rådmann og leder av programstyret

Per Anthony Rognerud

Gjøvik kommune, kommunalsjef for samfunnsutvikling og medlem av programstyret

Arne Skogsbakken

Søndre Land kommune, rådmann og medlem av programstyret

Guri Bråthen

Østre Toten kommune, ordfører og medlem av programstyret

Stine Røen

Østre Toten kommune, næringsrådgiver

Trond Husan

Innovasjon Norge, finansieringsrådgiver

Kilde: Oxford Research

Rapporten består av et datakapittel (kapittel 2) og et kapittel med evaluators vurderinger (kapittel 3).
Informasjonen som presenteres i kapittel 2 er innhentet i dokumentgjennomgangen, spørreundersøkelsen og intervjuene beskrevet over. Kapittel 3 inneholder evaluators vurdering av næringsprogrammets resultater og leveranse, samt innspill til justeringer.
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2. Programmets innhold og resultater
Næringsprogrammet i Gjøvikregionen ble lansert som idé i 2013, og springer ut av omstillingsprogrammet for Vestre Toten kommune (2010-17) og byregionprogrammet for Gjøvikregionen (201418). Byregionprogrammet bidro til forankring av det regionale samarbeidet innen næringsutvikling,
samt identifisering av satsingsområder (bransjer), mens omstillingsprogrammet utviklet en arbeidsform og rutiner som er videreført i næringsprogrammet. Omstillingsprogrammet gjennomførte også
Innovasjon Norges konsept SMB-utvikling med deltakelse fra bedrifter også utenfor Vestre Toten,
blant annet med tanke på å utvikle regionalt samarbeid om næringsutvikling. Næringsprogrammet
utgjør en videre utvikling av dette regionale samarbeidet.

2.1

Initiering og gjennomføring av programmet

Høsten 2015 behandlet de fem kommunene i Gjøvikregionen fremtidig organisering av og samarbeid
om næringsutviklingsarbeidet i regionen. Det ble foretatt en ansvarsfordeling mellom kommunene og
regionnivået om det ordinære næringsutviklingsarbeidet, og det ble vedtatt etableringen av et næringsutviklingsprogram for regionen. Gjøvik, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten valgte å delta i
programmet, mens Nordre Land valgte å ikke delta.
Programmet ble etablert i 2016, med full drift fra januar 2017. Det ble etablert som et prøveprosjekt
med en programperiode på tre år. En evaluering etter to års drift skulle ligge til grunn for vurderingen
av en videreføring av programmet.

2.2

Organisasjon

Kommunene avgjør selv størrelsen på sitt finansielle bidrag til næringsprogrammet, men bidragene
gjenspeiler langt på vei befolkningstallene i kommunene. Vestre Toten kommune oppretthold nivået
på finansiering fra omstillingsprogrammet, og Gjøvik kommune hadde også midler avsatt til næringsutvikling. Søndre Land er også tidligere omstillingskommune (avsluttet 2016), og har dermed erfaring
med å bevilge midler til næringsutvikling. Østre Toten kommune hadde ikke tidligere avsatt midler til
næringsutvikling, og måtte således prioritere dette innen kommunens budsjettramme.
Finansieringen av programmet fordelt på deltakerkommune og årstall fremgår av tabell 2. For perioden 2017-19 disponerer programmet en budsjettramme på 14,5 millioner kroner.
Tabell 2: Finansiering av næringsprogrammet. Per deltakerkommune og år.
Kommune
Gjøvik
Vestre Toten
Østre Toten
Søndre Land
Totalt

2017

2018

2019

2 500 000
1 000 000
800 000
750 000
5 050 000

2 500 000
1 000 000
800 000
750 000
5 050 000

Kilde: Gjøvikregionen Utvikling
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Totalt 2017-19
1 850 000
1 000 000
800 000
750 000
4 400 000

6 850 000
3 000 000
2 400 000
2 250 000
14 500 000
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Programmet gjennomføres i nært samarbeid mellom Gjøvikregionen Utvikling, som ivaretar programledelsen, og næringsrådgiverne i de deltakende kommunene. Av tilgjengelige midler går om lag 90
prosent til tilskudd til bedrifter og ti prosent til «administrasjonskostnader», som også inkluderer rådgivning i forbindelse med søknader. Programledelsen utgjør omtrent et halvt årsverk. Andelen til administrasjon er relativt lav, ettersom programmet nyttiggjør seg at de kommunale næringsrådgiverne
deltar aktivt i bedriftsdialogen, i fremste rekke identifisering av aktuelle prosjekter. Innsatsen til næringsrådgiverne finansieres av kommunene selv.
Programmets organisasjon består av programledelse og programstyre. Programmets styre består av
seks personer, hvorav fire fra kommunene og to fra næringslivet. Alle de fire involverte kommunene
er representert i styret, med rådmann/kommunalsjef eller ordfører. Programstyret gjør vedtak om
tilsagn til bedrifter på grunnlag av søknad og programledelsens saksforberedelse. Det har vært kontinuitet i styresammensettingen gjennom hele programperioden.
Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge er ikke direkte involvert i programmet. Innovasjon
Norge var involvert i tidlig fase (2017) av programmet, men etter personellutskiftninger i Innovasjon
Norge er det ikke utpekt en ny observatør. Fylkeskommunen ble omsøkt finansiell støtte til programmet, men valgte å ikke innvilge søknaden. Begrunnelsen for avslaget var at aktiviteten i programmet
ligger for tett opp mot virksomheten til Innovasjon Norges, som er fylkeskommunenes verktøy for
bedriftsrettet næringsutvikling.

2.3

Målstruktur og arbeidsform

Næringsprogrammet har til formål å gi finansiell støtte til nyskapende utviklingsprosjekter i bedrifter
med potensial for vekst og økning i arbeidsplasser. Det retter seg primært mot etablerte små og mellomstore bedrifter, men det kan også gis støtte til nettverk av bedrifter og til nyetablerte bedrifter.
Programmet innebærer i betydelig grad en videreføring av mål og arbeidsmåte utviklet i omstillingsprogrammet i Vestre Toten kommune. Innsatsområdene i programmet er bransjene industri, bioøkonomi (mat og treprodukter) og IKT.
Programmet samarbeider tett med næringsrådgiverne i de fire kommunene. Næringsrådgiverne skal
bidra til identifisering av mulige prosjektidéer, og koble disse til næringsprogrammet i Gjøvikregionen.
Prosjektsøknader mobiliseres delvis gjennom næringsrådgivernes proaktive arbeid med næringslivet i
egen kommune, og delvis gjennom nettverket til programledelsen. Næringsrådgiverne i de fire kommunene møttes regelmessig (månedlig), og næringsprogrammet er ett av temaene i slike møter. Næringsprogrammet supplerer verktøykassen til rådgiverne.
Næringsprogrammet og muligheten for økonomisk støtte er i begrenset grad profilert overfor næringslivet i regionen, med noe variasjon mellom kommunene. Næringsprogrammet benytter en dialogbasert søknadsbehandling, der endelig søknad blir utformet på grunnlag av tilbakemeldinger på
tilbudsskissen fra programledelsen og/eller næringsrådgiverne til søkerbedriften. Arbeidsformen er
lite byråkratisk, og innebærer samtidig god kvalitetssikring av prosjektsøknadene.
Ved første kontakt med et potensielt prosjekt blir det vurdert om prosjektet skal henvises til andre
ordninger, i hovedsak Innovasjon Norge, om det skal avvises fordi det ikke møter søknadskriteriene,
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eller om det skal arbeides videre med. De som programledelsen velger å gå videre med får råd om
utviklingen av søknaden, før beslutning om støtte behandles i styret. Til grunn for behandlingen ligger
saksfremlegg utformet av programledelsen. I forbindelse med styrebehandlingen er det vanlig praksis
at bedriften presenterer søknaden og det aktuelle utviklingsprosjektet. De fleste prosjekter som fremlegges for styrebehandling blir vedtatt. Imidlertid har det vært flere tilfeller der søknaden er sendt
tilbake til søkerbedriften med beskjed om ønskede utbedringer og presiseringer, og det er også tilfeller
der styret har redusert tilsagnsbeløpet sammenlignet med det omsøkte beløpet.
Styret har i løpet av programperioden gitt enkelte prinsipielle føringer for hvilke prosjekter som skal
prioriteres. Blant annet har styret presisert at støtte betinger en reell nyskaping i prosjektene, og at det
ikke gis støtte til lean-prosjekter og lignende, da dette anses for å være del av den løpende utviklingen
i bedrifter. Innovasjonshøyde og potensial for nye arbeidsplasser vektlegges særlig i vurderingen av
enkeltsøknader.

2.4

Samspill med andre virkemiddelordninger

Næringsprogrammet skal støtte opp om prosjekter som ikke er aktuelle for støtte fra det ordinære
virkemiddelapparatet, som i hovedsak betyr Innovasjon Norges virkemiddeltilbud. Programmet retter
seg mot tidligfase prosjektutvikling, hvilket i liten grad støttes gjennom Innovasjon Norges virkemiddeltilbud. I Gjøvikregionen er dessuten kommunene Gjøvik og Østre Toten definert utenfor det
distriktspolitiske virkeområdet, noe som innebærer høy terskel for tilsagn fra Innovasjon Norge til
bedrifter lokalisert i disse kommunene.
Dersom prosjektet er aktuelt for støtte fra Innovasjon Norge så skal det henvises dit. Programmet har
en nær dialog med Innovasjon Norge for å klargjøre hvorvidt søknader potensielt kan støttes av dem.
Blant annet har næringsprogrammet og Innovasjon Norge gjennomført felles møter med enkeltbedrifter som har vært aktuelle tilsagnsmottakere. I det første året av programmet deltok Innovasjon
Norge som observatør i styret for næringsprogrammet, men denne ordningen er ikke opprettholdt,
på grunn av kapasitetsutfordringer i Innovasjon Norge. Mange av bedriftene som er støttet av næringsprogrammet har etablerte kundeforhold til Innovasjon Norge. Som det fremgår av tabell 3, så
har 19 av de 32 (59 prosent) unike bedriftene støttet av næringsprogrammet også mottatt støtte fra
Innovasjon Norge.
Tabell 3: Tilsagnsmottakernes kundeforhold til Innovasjon Norge
Kundeforhold til Innovasjon Norge

Antall

Etablert kundeforhold til Innovasjon Norge
Ikke kunde av Innovasjon Norge
Totalt

19
13
32

Kilde: Innovasjon Norge

Det er også aktuelt å avstemme søknader mot fylkeskommunens program Grønn framtid, som skal
støtte opp om klimanøytral næringsutvikling i Oppland. Både Grønn framtid og næringsprogrammet
i Gjøvikregionen har mål om økt verdiskaping og etablering av arbeidsplasser, og retter seg mot tidligfase prosjektutvikling. Enkelte prosjekter er henvist fra kommunale næringsrådgivere i Gjøvikregionen til Grønn framtid, og har fått tilsagn fra dette programmet.
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2.5

Programmets innretting

Per 1. juni 2019 har programmet gitt tilsagn til 36 prosjekter, med totalt tilsagnsbeløp på 12 795 000,kroner. To prosjektsøknader som er behandlet i programstyret har ikke medført tilsagn. Fire bedrifter
(Kapabl AS, TotAl Structures AS, Berthas Bakerier AS og Woodrock Group AS) har mottatt to tilsagn
hver, og programmet har dermed støttet opp om 32 unike tilsagnsmottakere. Tilsagnsbeløpene varierer mellom 100 000,- kroner og én million kroner, med et gjennomsnitt på om lag 355 000,- kroner.
Antall innvilgede søknader og samlet tilsagnsbeløp per år fremgår av tabell 4. Programmet er i rute
når det gjelder å omsette disponible ressurser til utviklingsprosjekter.
Tabell 4: Innvilgede søknader fra programmet per år. Antall og beløp.
År

Antall tilsagn

Samlet beløp

2017
2018
2019
Totalt

11
18
7
36

3 475 000
5 980 000
3 340 000
12 795 000

Kilde: Gjøvikregionen Utvikling

De 36 tilsagnene fordeler seg på innsatsområdene bioøkonomi, IKT og industri. Flest tilsagn og størst
samlet tilsagnsbeløp er tildelt prosjekter innen innsatsområdet industri, med 18 tilsagn og samlet
tilsagnsbeløp på omlag 5,8 millioner kroner. Under innsatsområdet bioøkonomi er det tildelt ti tilsagn
med samlet tilsagnsbeløp på om lag 4,3 millioner kroner, og under innsatsområdet IKT er det tildelt
åtte tilsagn med samlet tilsagnsbeløp på om lag 2,7 millioner kroner. Tallene fremgår av tabell 5.
Tabell 5: Innvilgede søknader fra programmet per innsatsområde. Antall og beløp.
Innsatsområde

Antall tilsagn

Samlet beløp

Bioøkonomi
IKT
Industri
Totalt

10
8
18
36

4 330 000
2 650 000
5 815 000
12 795 000

Kilde: Gjøvikregionen Utvikling

Størst tilsagnsbeløp er tildelt bedrifter lokalisert i Gjøvik kommune, med om lag 5,1 millioner kroner.
Bedrifter i Vestre Toten har mottatt tilsagn på totalt om lag 3,1 millioner kroner, og bedrifter i Østre
Toten har mottatt tilsagn på totalt om lag 2,8 millioner kroner. Bedrifter i Søndre Land har mottatt
tilsagn på om lag 1,2 millioner kroner. I tillegg er det tildelt to tilsagn på totalt 0,6 millioner kroner til
bedriftsnettverk med bedrifter lokalisert i flere kommuner. Sammenlignet med kommunenes tilskudd
til næringsprogrammet er det størst avvik for Søndre Land kommune, der næringslivet henter ut
vesentlig mindre midler enn kommunen bidrar med til programmet. Tallene fremgår av tabell 6.
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Tabell 6: Innvilgede søknader fra programmet per kommune. Antall og beløp.
Kommune

Antall tilsagn

Beløp

Gjøvik
Vestre Toten
Østre Toten
Søndre Land
Flere kommuner
Totalt

12
9
10
3
2
36

5 050 000
3 110 000
2 830 000
1 205 000
600 000
12 795 000

Kilde: Gjøvikregionen Utvikling

Programmet tildeler midler til forstudier, forprosjekter og hovedprosjekter. Det er gitt støtte til 3 forstudier (samlet tilsagnsbeløp om lag 0,9 millioner kroner), 16 forstudier (samlet tilsagnsbeløp om lag
5,6 millioner kroner) og 17 hovedprosjekter (samlet tilsagnsbeløp om lag 6,4 millioner kroner). Tallene
fremgår av tabell 7.
Tabell 7: Innvilgede søknader fra programmet per prosjektfase. Antall og beløp.
Prosjektfase

Antall tilsagn

Samlet beløp

Forstudie
Forprosjekt
Hovedprosjekt
Totalt

3
16
17
36

850 000
5 580 000
6 365 000
12 795 000

Kilde: Gjøvikregionen Utvikling

2.6

Programmets resultater og effekter

Et av næringsprogrammets sentrale mål er å bidra til realisering av nye arbeidsplasser. Som del av
spørreundersøkelsen til bedrifter som har mottatt støtte fra næringsprogrammet, er det stilt spørsmål
om hvor mange nye arbeidsplasser (årsverk) støtten fra programmet har bidratt til å etablere, på dette
stadiet i programgjennomføringen. De 26 bedriftene som har svart på spørsmålet rapporterer om
totalt 44,1 nyetablerte årsverk. Arbeidsplassene er realisert i 20 bedrifter, mens seks bedrifter ikke
rapporterer en effekt i form av etablerte årsverk. Tallene fremgår av tabell 8. Dersom det stipuleres at
effekten er lik for de øvrige tre bedriftene som mottok spørreundersøkelsen, er den foreløpig dokumenterte effekten i form av nye arbeidsplasser på 49,2 årsverk. Tre bedrifter oppgir en effekt i form
av nye arbeidsplasser på mer enn tre årsverk. Dette er Nutech AS med åtte årsverk, Berthas Bakerier
AS med åtte årsverk og Intek AS med fem årsverk.
Tabell 8: Etablerte årsverk med støtte fra næringsprogrammet
Kategori

Antall bedrifter

Totalt antall årsverk

Ingen skapte årsverk
0,1 til 1 skapte årsverk
1,1 til 3 skapt årsverk
Mer enn 3 skapte årsverk
Totalt

6
11
6
3
26

0,0
7,1
16,0
21,0
44,1

Kilde: Oxford Research

Gjennom spørreundersøkelsen ble det også undersøkt om det aktuelle prosjektet (utviklingsaktiviteten) ville blitt realisert uten støtten (figur 1). Dette omhandler programmets innsatsaddisjonalitet, altså
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i hvilken grad den offentlige støtten er avgjørende for at prosjektene ble iverksatt, fremskyndet eller
oppskalert. Offentlige virkemidler for næringsutvikling blir gjerne legitimert på grunnlag av deres
addisjonalitet. Av 26 respondenter svarer elleve at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten støtten
fra programmet og 13 at prosjektet er blitt fremskyndet og/eller oppskalert som følge av støtten.
Totalt 24 av 26 respondenter (92 prosent) svarer dermed at støtten var avgjørende for at prosjektene
ble iverksatt, fremskyndet eller oppskalert. Innsatsaddisjonaliteten kan dermed betegnes som meget
høy.
Figur 1: Næringsprogrammets innsatsaddisjonalitet

Prosjektet ville ikke blitt gjennomført

11

Ja, i redusert skala og/eller på et senere tidspunkt

13

Ja, samme omfang og tidsskjema
Vet ikke

2
0

2

4

6

8

10

12

14

Kilde: Oxford Research AS

Respondentene ble videre spurt om hvorvidt prosjektets forventede effekter er realisert (figur 2). Av
26 respondenter svarer 16 at effektene i hovedsak er realisert, mens ti forventer at effektene inntreffer
senere. Samtlige respondenter gir dermed uttrykk for at deres eget prosjekt er eller blir gjennomført
som planlagt, og har medført eller vil medføre de effektene som var ønsket og forventet.
Figur 2: Realisering av effekter
Ja, effektene er i hovedsak realisert

16

Nei, forventer effektene først senere

10

Nei, forventer ikke vesentlige effekter
Vet ikke
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Kilde: Oxford Research AS

Bedriftene ble bedt om å oppgi i hvilken grad støtten hadde gitt ulike typer effekter for mottakers
egen utviklingsevne og virksomhet (figur 3). Dersom man slår sammen respondentene som har svart
«i stor grad» eller «i noen grad», ser man at effekten har vært størst for «styrket konkurranseevne» (92
prosent), «økt fokus på innovasjon» (88 prosent) og «nye produkter/tjenester» (88 prosent).
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Figur 3: Effekten av støtten fra næringsprogrammet på bedriftene
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Kilde: Oxford Research AS

Utviklingsevnen i næringslivet er knyttet til bedrifters evne og vilje til å prioritere utviklingsarbeid i
egen bedrift. Det krever kompetanse å kunne se behov og muligheter for bedriftens utvikling på lengere sikt, og å prioritere og gjennomføre slike aktiviteter fremfor ordinære driftsoppgaver. Mottakerne
av spørreundersøkelsen er spurt om programmet betydning for styrking av bedriftens utviklingsevne
(figur 4). Svarene viser at 25 av 26 respondentene oppgir at programmet har hatt stor eller noen grad
av betydning for styrking av utviklingsevnen. 96 prosent av de deltakende bedriftene har dermed styrket sin utviklingsevne som følge av støtten fra næringsprogrammet.
Figur 4: Næringsprogrammets betydning for styrking av bedrifters utviklingsevne
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Kilde: Oxford Research AS
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3. Evaluators oppsummering og vurdering
Dette kapittelet inneholder Oxford Researchs oppsummering og vurderinger av næringsprogrammet
i Gjøvikregionen, basert på data presentert i det foregående kapittelet. Det inneholder også anbefalinger til justeringer i en eventuell videreføring av programmet.

3.1

Oppsummering

Næringsprogrammet i Gjøvikregionen har til formål å gi finansiell støtte til nyskapende utviklingsprosjekter i bedrifter med potensial for vekst og økning i arbeidsplasser. Det tilbyr økonomisk støtte til
tidligfase prosjektutvikling innen innsatsområdene industri, bioøkonomi (mat og treprodukter) og
IKT. Programmet ble lansert i januar 2017 som et treårig pilotprosjekt, og for perioden 2017-19 disponerer det en budsjettramme på 14,5 millioner kroner. Næringsprogrammet er etablert med
programlederressurser som utgjør om lag et halvt årsverk, og leveres i tett samarbeid med næringsrådgiverne i de fire deltakerkommunene.
Arbeidsformen er adoptert fra omstillingsprogrammet i Vestre Toten (2010-17). Næringsprogrammet
benytter en dialogbasert søknadsbehandling, der endelig søknad blir utformet på grunnlag av tilbakemeldinger på tilbudsskissen fra programledelsen og/eller næringsrådgiverne til søkerbedriften. Arbeidsformen er lite byråkratisk, og innebærer samtidig god kvalitetssikring av prosjektsøknadene. Programmet har en nær dialog med Innovasjon Norge for å klargjøre hvorvidt søknader potensielt kan
støttes av dem. Dersom prosjektet er aktuelt for støtte fra Innovasjon Norge så blir det henvist dit.
Per 1. juni 2019 har programmet gitt tilsagn til 36 prosjekter, med totalt tilsagnsbeløp på 12,8 millioner
kroner. To prosjektsøknader som er behandlet i programstyret har ikke medført tilsagn. Fire bedrifter
har mottatt to tilsagn hver, og programmet har dermed støttet opp om 32 unike tilsagnsmottakere.
Tilsagnsbeløpene varierer mellom 100 000,- kroner og én million kroner, med et gjennomsnitt på om
lag 355 000,- kroner. Programmet er i rute når det gjelder å omsette disponible ressurser til utviklingsprosjekter.
En av de sentrale målsettingene for næringsprogrammet er å bidra til realisering av nye arbeidsplasser.
På dette stadiet i programgjennomføringen er den dokumenterte effekten på 49 årsverk. 92 prosent
av bedriftene som er støttet oppgir at støtten fra programmet var avgjørende for at prosjektene ble
iverksatt, fremskyndet eller oppskalert. Samtlige bedrifter oppgir at eget prosjekt har eller vil medføre
ønskede og forventede effekter, hvilket viser god kvalitet og gjennomføringsevne for prosjektene. 96
prosent av bedriftene har styrket sin utviklingsevne som følge av støtten fra programmet, og et klart
flertall av bedriftene oppgir at støtten har medført effekter som økt fokus på innovasjon, etablering
av nettverk og økt kunnskap om virkemiddelapparatet.

3.2

Evaluators vurdering

Oxford Research mener at næringsprogrammet i Gjøvikregionen gjennomføres på en meget kompetent og strukturert måte, der erfaringer med arbeidsformen fra omstillingsprogrammet i Vestre Toten
videreføres på regionalt nivå. Denne arbeidsformen er testet ut over en lengre periode og har vist seg
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hensiktsmessig, og næringsprogrammet utgjør dermed en kunnskaps- og erfaringsbasert tilnærming til
næringsutvikling. Arbeidsformen omfatter proaktiv mobilisering av utviklingsaktiviteter internt og på
tvers av bedrifter, dialogbasert utvikling av prosjektplaner og økonomisk støtte til gjennomføring av
prosjektene. Den dialogbaserte søknadsprosessen sikrer god kvalitet i prosjektporteføljen.
Programmet kompletterer virkemiddeltilbudet i regionen, ved å tilføre mulighet for støtte til tidligfase
prosjektutvikling innen de utvalgte innsatsområdene. Alle prosjektideer og søknader vurderes opp mot
Innovasjon Norges ordninger, for å avklare om prosjektene kan finansieres gjennom deres egne
ordninger. På denne måten benyttes virkemiddelapparatet til størst mulig nytte for Gjøvikregionen.
Leveransen av programmet er kostnadseffektiv, ettersom en høy andel av programmidlene tildeles
næringslivet. Oxford Research mener at samspillet med de kommunale næringsrådgiverne fungerer
som forutsatt og med en god arbeidsdeling, der rådgiverne sørger for mobilisering av bedrifter i egen
kommune.
Næringsprogrammet har et omfattende og vekstkraftig næringsliv å samarbeide med, regionen sett
under ett. Tilfanget av prosjektidéer er tilpasset programmets budsjettmessige størrelse, og programmet har ikke opplevd utfordringer med å omsette de økonomiske ressursene til utviklingsprosjekter.
Etter Oxford Researchs vurdering er resultatene av programmet meget gode. Etter om lag to og et
halvt års virksomhet og et samlet tilsagn på 12,8 millioner kroner, rapporterer de deltakende bedriftene
om 49 nye årsverk. Målt mot ressursinnsatsen, tidsperioden programmet har vært aktivt og innrettingen mot tidligfase prosjektutvikling, vurderer Oxford Research dette som et meget godt resultat.
Fra tilsvarende næringsprogrammer er det kjent at resultater fortsetter og manifesteres etter hvert som
bedriftene implementerer og videreutvikler tiltakene som er støttet av programmet, og det kan derfor
med rimelighet forventes av resultatene i form av arbeidsplasser vil øke i tiden som kommer. I tillegg
er enkelte av prosjektene fremdeles i gjennomføringsfasen, slik at det er prematurt å forvente resultater
i form av arbeidsplasser. Programmet har også bidratt til økt lønnsomhet og styrket konkurranseevne
for bedriftene. De gir også uttrykk for forbedret utviklingsevne, hvilket tilrettelegger for videre utvikling av bedriftene og ytterligere gevinstrealisering i fremtiden.
Programmet fremstår også instrumentelt for styrking av samspillet om næringsutvikling i regionen
som helhet. Det utgjør et verktøy for utvikling i enkeltbedrifter og bedriftsnettverk, og bidrar samtidig
til samarbeid mellom kommunene om implementeringen.

3.3

Anbefalinger

Næringsprogrammet skal bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser i Gjøvikregionen. Dette angir en
retning for hvordan regionen skal utvikle seg på disse parameterne, som altså er økt verdiskaping og
flere arbeidsplasser. Det er imidlertid ikke definert i hvilket omfang programmet skal bidra til endring
på parameterne, altså hvor mye verdiskapingen skal øke og hvor mange nye arbeidsplasser som skal
skapes. Oxford Research anbefaler at det vurderes om det bør etableres måltall for målsettingene,
eventuelt også fordelt per innsatsområde. Til grunn for anbefalingen ligger en oppfatning om at det
bør være en bevissthet omkring hva som skal være ambisjonen for programmet. En slik definert og
målsatt ambisjon kan utgjøre et grunnlag for vurderinger i styret og blant eierkommunene om utvikling
og resultatoppnåelse i programmet. Oxford Research vil samtidig understreke at det er problematiske
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forhold ved det å sette et konkret måltall. Blant annet vil de nødvendigvis være noe tilfeldig fastsatt,
og de vil også utgjøre målestokken i senere vurderinger av programmets resultater.
Resultater og erfaringer fra gjennomførte prosjekter vil utgjøre viktig kunnskap for programledelsen
og næringsrådgiverne i kommunene, og viktig styringsinformasjon for programstyret. Oxford Research anbefaler at det etableres systemer og rutiner for innhenting og spredning av slik kunnskap. Når
det gjelder nye arbeidsplasser som programmet har bidratt til å etablere, innhentes det per i dag tall
for forventede nye arbeidsplasser i forbindelse med prosjektsøknad, samt etablerte og forventede nye
arbeidsplasser ved prosjektavslutning. Oversikten bør oppdateres og kvalitetssikres jevnlig, slik at denne gir et reelt bilde av resultater per tid.
Det bør også etableres rutiner for innhenting og spredning av erfaringer fra gjennomførte prosjekter.
Sluttrapporter bør tilgjengeliggjøres systematisk for styret, administrasjon og næringsrådgivere. Oxford Research anbefaler at det i tillegg hentes ut lærdommer fra det enkelte prosjekt som avsluttes, og
at dette skriftliggjøres (for eksempel en kort punktliste) og distribueres til personell i programmet.
Lærdommer fra avsluttede prosjekter bør ligge til grunn for den videre gjennomføringen av programmet.
For å sikre utnyttelse av potensial og realisering av gevinster anbefaler Oxford Research at det etableres rutiner for oppfølgende dialog med bedrifter i forbindelse med prosjektavslutning. Formålet med
dialogen vil være å bistå bedriften i videreutviklingen av tidligfaseprosjektet som er støttet. I dialogen
kan det klargjøres hva som kan være videre steg for bedriften, hvilke utfordringer og behov dette
eventuelt innebærer, og hvordan næringsprogrammet og virkemiddelapparatet for øvrig kan bidra.
Hvis relevant kan også Innovasjon Norge inviteres til å delta i dialogen. Et slikt møte kan være motiverende for bedriftens videre prioritering av utviklingsoppgaver.
Oxford Research oppfatter at arbeidsformen som benyttes i mobiliseringen av prosjektidéer inneholder et betydelig risikomoment. Mange av søknadene som innvilges blir utviklet fra prosjektidé til prosjektplan, i samarbeid mellom bedrift og programledelsen. Det er også svært få avslag på prosjektsøknader som det er arbeidet med i programmet. I praksis innebærer dette at beslutningen om hvilke
prosjekter som støttes blir tatt svært tidlig i utviklingen av en prosjektidé, basert på programledelsens
vurdering av hvordan idéen kan utvikles, tilpasses og kvalitetssikres. Dermed er programmet og den
prosjektporteføljen som etableres svært avhengig av næringsutviklingskompetansen til programledelsen. Per tid har programmet en ledelse med stor kjennskap til næringslivet i regionen, og betydelig
erfaring med næringsutvikling. Oxford Research mener styret og eierkommunene bør være oppmerksomme på at kompetansenivået i programledelsen er en nøkkelfaktor i programmets suksess, og at
kompetansenivået må opprettholdes i en eventuell videreføring av programmet.
I forbindelse med beslutningen om en videreføring av programmet, kan det være hensiktsmessig med
en revurdering av aktørbildet. Programmet har tidligere søkt en tettere involvering av fylkeskommunen og Innovasjon Norge i programmet, blant annet i form av observatørstatus i styret, og bør på nytt
undersøke interessen for en mer direkte involvering av disse aktørene. Oxford Research anbefaler
også at Nordre Land kommune på nytt inviteres til å delta i næringsprogrammet. Avslutningen av
treårsperioden kan også være et hensiktsmessig tidspunkt for revurdering av styresammensettingen.
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I programmet er det et uttalt mål om at det over tid skal være en viss balanse mellom budsjettbidrag
og samlet tilsagn på kommunenivå. Per tid er det relativt god balanse for flertallet av kommunene,
samtidig som næringslivet i Søndre Land har mottatt betydelig mindre midler enn kommunen har
bidratt med. Oxford Research anbefaler at programmet opprettholder fokuset på balansen mellom
bidrag og samlet tilsagn, med et særlig fokus på å mobilisere prosjekter i Søndre Land.
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AV PROSJEKTER
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NÆRINGSUTVIKLINGSPROGRAMMET
2017-2018

Total Structures AS
«Bedriftsetablering Kraftmaster»
Total Structures AS er et nystartet selskap som
har til formål å utrede og utvikle grunnlaget for
produksjon av kraftmaster i aluminium i
regionen. Hensikten er å skape en vekstbedrift
med et meget betydelig potensial for
verdiskaping og arbeidsplasser.
Bedriften er etablert i regi av Total Innovation
og samarbeidspartnerne består av Sintef
Raufoss Manufacturing og flere
aluminiumbearbeidende industribedrifter i
regionen.
Prosjektet:
Bakgrunnen for prosjektet ligger i det
omfattende forsknings- og utviklingsarbeidet
som er gjennomført rundt behovet for
utskiftning av kraftmaster i åra framover.

Total Structures AS, forts.
«Bedriftsetablering Kraftmaster»
Den nye typen aluminiumsmaster kan erstatte tradisjonelle master
basert på kreosotimpregnert treverk og fagverkkonstruksjoner i stål.
Fordelen med aluminium er sterk reduksjon i vekt og enklere og
sikrere montering
Markedet er betydelig både innen nasjonalnettet eid av Statnett og
distribusjonsnettet eid av de regionale nettselskapene. Beregninger
viser et mulighetsrom for aluminiummaster på rundt 10 mrd. kroner
over 10 år i begge disse segmentene.
Det omsøkte prosjektet er en forstudie for å kartlegge marked og
forretningsmuligheter mer detaljert, samt struktur for produksjon og
avklaring på eiersiden. Forretningsutvikling, selskapsstrukturering og
videre finansiering av det nye selskapet skal også utredes.
Finansiell støtte: Forprosjekt, Nok 200.000,Potensiale i arbeidsplassutvikling: En enkel tilnærming er at et slikt
selskap kan ha et potensial for en omsetning på NOK 500 mill årlig i
full drift og kunne bety opp mot 100 nye arbeidsplasser.

NAM AS
«Kompetansei
Additive Manufacturing»
Nordic Additive Manufacturingas(NAM) ble
stiftet i 2015 som et initiativ fra industriklynga
på Raufossmed henblikkpå å ta tak i
utfordringenmed digitaliseringav industrien
(Industri 4.0). Konkretvil NAM å se på
mulighetenefor Additiv Produksjoninn på nye
områder.
For å kunnebli ledendeinnen Additiveer
kompetansehelt avgjørende.NAM må utvikle
kompetansebasen
til et nivå som vil værei
standtil å utvikle komplekserobuste
tjenestekonsept,og at den opparbeidede
kompetanseninnen Additiv Produksjonog
digitale forretningsmodellerkan utvikle en ny
industri som kan gi varigefortrinn i regionen.

NAM AS,forts.
«Kompetansei
Additive Manufacturing»
Prosjekteter å bidra til at hovedstrategien
realiseres.Målet er å videreutvikledagens
praksisog finne områderhvor den nye
teknikkenkan gi meget høy verdiskaping.
NAM vil gjennomprosjektetutvikle en spisset
kompetansebasesom vil kunneutvikle nye
konsepterog ta dissetil et ledende
internasjonaltnivå.
Finansiellstøtte: Hovedprosjekt,Nok 500.000,Potensialei arbeidsplassutvikling:
Ikkelett å
anslå,men utvikling av kompetansepå dette
området er avgjørendeviktig og vil
muliggjørerefor å byggerobust verdiskaping
og vekstpå denne nye teknikkenframover.

TotAl-Gruppen
«Serviceprosjekter– Forsvaret»
TotAl-gruppenrepresentererca 30 SMBbedrifter i Innlandetog har jobbet med
kompetanseutviklingfor regionensSMB-bedrifter.Etter hvert har man ogsåengasjertsegi
å utvikle markedsrettedeundernettverkfokusertpå å utvikle bedriftenesmarkedsmessige
posisjonerinn mot spesifikkesektorersom Offshore,Hydroenergi(mastermv), Vei&Bane
og Forsvar(TotAlDefence).
GjennomTotAlDefencehar man byggetopp nettverk og muligenye leveranserinn mot
forsvarsom marked. Mangeav bedriftene har gjennomdette og andreaktiviteter etablert
strategiskeposisjonerinn mot forsvarsmarkedet.
Dennenye mulighetenønskesundersøktgjennomå gjennomføreen mulighetsstudienved
å ta nettverksinitiativeti TotAl-gruppentil en mer formalisertplattform (muligensi form av
et selskap)for å gripe mulighetentil å utvikle et service-ogvedlikeholdskonseptfor
avansertekjøretøyev ogsåtil andredeler av forsvaret.
TotAlDefenceønskerå utvikle et slikt konseptog formålet med prosjekteter å utvikle et
nytt industrielt vekstområdei Gjøvikregionenmed basisi kjernekompetansesom finnes i
regioneni generasjoner.Dette vil gi et regionaltløft innen forsvarog anslagsvisskape10-15
nye arbeidsplasser.
Omsetningmessigbøret slikt selskapkunnefå omsetningrundt 20
MNOKpå litt sikt.

Finansiellstøtte: Forprosjekt,Nok 400.000,Potensialei arbeidsplassutvikling:
10-15årsverk

Tokvam AS
«Tokvam EasyPlan»
Tokvam EasyPlan – digitalisering av
veivedlikeholdsbransjen

Tokvam AS er en familieeid bedrift i Vestre Toten som har en ledende posisjon innenfor
snøryddingsutstyr med snøfresere og snøploger som hovedprodukter. I de senere også
utstyr for sommervedlikehold (feiemaskiner etc.) Tokvam er dominerende i det norske
markedet og har en betydelig eksport til Finland og Sverige. Bedriften har ca 40 ansatte, og
har levert gode økonomiske resultater de senere åra.
Tokvam er en utviklingsorientert bedrift med vekstambisjoner, og som satser betydelige
beløp på utvikling av nye og tilpassing av eksisterende produkter. Nå ønsker Tokvam å gå fra
å være en ren produktleverandør til å bli en systemleverandør. Dette skjer gjennom
systemet Tokvam EsyPlan, og bygger på en digital løsning som skal forenkle, effektivisere og
øke sikkerheten i hverdagen til de som jobber med vegvedlikehold.
Tokvam –EasyPlan er et omfattende prosjekt og er så langt finansiert over drift med
egenkapital. Utviklingsarbeidet har pågått i ca. et år, og har så langt dreid seg om den
teknologiske utvikling av selve systemet, i tillegg til markedsvurderinger etc. Det gjenstår
imidlertid en rekke tunge aktiviteter som testing og verifisering, markedsføring
m/utarbeiding av materiell, produktlansering, og teknologisk sammenkobling av EasyPlan
og Tokvams eksisterende og nye produkter. Tokvam søker støtte til produktlansering og til
utviklingsarbeidet knyttet til sammenkobling EasyPlan/styringssystemer.
Finansiell støtte: Hovedprosjekt, Nok 400.000,Potensiale i arbeidsplassutvikling: 20-25 nye (5-7 år)

TotalStructures AS
«Intelligent veibelysning
Intelligate»
TotAlInnovationhar etablert selskapetTotalStructuresfor å industrialiserestørre
konstruksjoneri aluminium.
I forbindelsemed markedsarbeidetknyttet til kraftmasteri aluminiumtok TotalStructures
kontakt med Lajesom blant annet byggerkraftlinjer for EidsivaEnergi.Lajehar en ide om å
utvikle et nytt konseptfor veibelysning,der mangeulike funksjonerkan byggesinn i masta.
Dissesamtalenehar nå resultert i et samarbeidemellom LajeAS,TotAlInnovation/TotAl
StructuresASog LenaMetall ASom å gå videre med denneideen.
TotAlInnovation/TotAlStructureser NCE/SRMsitt verktøyfor å kommersialisere
forskningsresultaterog økeverdiskapningeni regionen.
LajeEntreprenører en bedrift med ca 80 ansattesom er et spinoff-selskapfra Eidsiva
Energi.
Forprosjekt«Intelligate»,er å fremskaffenødvendigkunnskapog underlagfor å beslutte et
eventuelt hovedprosjektpå etableringav aktiviteter i produksjonav fremtidensintelligente
veibelysning«Intelligate».
Finansiellstøtte: Forprosjekt,Nok 300.000,Potensialei arbeidsplassutvikling:
N/A

Intek AS
«Tørre å bli større
nasjonalt/internasjonalt»
Intek Engineering AS er en ingeniørbedrift i Vestre Toten som driver innen automasjon
mot vareproduserende industri innen en rekke sektorer (bil, forsvar, næringsmidler
osv). Etter konkurs i datterbedriften Intek Enterprise i 2014 har man gjennomgått og
restrukturert virksomheten med tydelig fokus på å framstå som en teknologisk
kunnskapsbedrift med gode tekniske og innovative løsninger. Dette har man lykkes
godt med, og har flere ledende norske selskaper i sin kundeportefølje. Bedriften
gjennomfører bl.a et oppdrag ved bygging av helautomatisert batterifabrikk for
Siemens, en ordre på ca. 40 mill. kr.
Omsetningen i 2017 var 57 MNOK med 28 ansatte, og budsjettet for 2018 er på 74
MNOK med en betydelig økning i antall ansatte. Målet for 2020 er en omsetning på
100 MNOK og med 10 MNOK i resultat. Det vises for øvrig til vedlagt søknad.
Finansiell støtte: Hovedprosjekt, Nok 400.000,Potensiale i arbeidsplassutvikling: 2. driftsår10 nye medarb.

Corinor AS
«Utvikling av benke –
plateproduksjon»
CorinorASer en industribedrift på Bøverbrui VestreToten.
Bedriften produsererbenkeplateri Corianog heltre,
baderomsinnredningogvidere Corianinnredningertilprosjektmarkedet.Corianprodukteneutgjør
hovedtyngdenav produksjonen.Bedriften sysselsetteri dag28 personer.
Markedenefor Corinorsprodukterer pregetav sterk konkurranseog i tillegg framvekstav netthandel
og bruk av sosialemedia,noe som er utfordrende iftbedriftens forretningsmodell.Framovervil det
væreavgjørendefor bedriften å styrkekonkurranseevnegjennomkostnadseffektivproduksjonog
organisasjon,raskeog godeleveranserog en serviceorientertorganisasjon.Å lykkesmed dette vil
væreavgjørendefor å sikre bedriftensposisjonog skapeny vekst.
Det omsøkteprosjektet er et forprosjektfor et hovedprosjektsom tar sikte på en omfattende
reorganiseringav benkeplateproduksjonen
med styringssystemer,
arbeidsorganisering,
kompetansebygging
og tilhørendeinvesteringer.Hovedprosjektetvil ha et betydeligøkonomisk
omfang.
Finansiellstøtte: Forprosjekt,Nok 250.000,Potensialei arbeidsplassutvikling:
Prosjektetvil i førsteomgangbidra til å effektiviseredriften, og vil
isolert sett ikke føre til veksti arbeidsplasser.
Påden annenside vil det
planlagtehovedprosjektetkunnebidra sterkt til å økekonkurranseevnen,
og dermed til å tryggearbeidsplassene
og leggegrunnlagfor ny vekst.

Hemkok AS
«#Rætt i Kjæften»
Næringsprogrammet bevilget støtte til et forprosjektet #rættikjæften fra Selmer Utvikling AS, hvor det
skulle avdekkes mulighetene for å etablere et nasjonalt konsept innen dagligvaren for «fast-moving
consumer goods», basert på lokale råvarer og produksjon i Gjøvikregionen.
Forprosjektets viktigste konklusjon var behovet for å flytte #rættikjæften ut i et eget selskap som kun
skal fokusere på dette arbeidet.
HEMKOK AS er etablert i den hensikt å utvikle denne type produkter samt forestå salg. Marte Selmer er
daglig leder og vil forestå arbeidet med videreutvikling av #Rætt i Kjæften.
Hovedprosjektet er full lansering av produktene ut i markedet gjennom butikkjedene. Dette er
krevende og det ligger fortsatt risiko i å feile i denne lanseringen. En støtte fra programmet er med på å
redusere denne risikoen gjennom å ha på plass det beste «underlaget» for en vellykket lansering.
Administrasjonens vurdering er at en videre støtte til hovedprosjektet ligger innenfor programmets
intensjoner.
Finansiell støtte: Hovedprosjekt, Nok 410.000,Potensiale i arbeidsplassutvikling: Hvis prosjektet lykkes, er det et betydelig potensial for verdiskaping
og arbeidsplasser både i selskapet, 10-15 personer, men også både oppstrøms
og nedstrøms.

Total Defence Group AS
«Lettmetalls komponenter mot
europeisk forsvarsindustri»
Total Defence Group AS (TDG) er en industrigruppe og et selskap eid av enkeltbedrifter og institusjoner.
TDG er primært innrettet for leveranser til forsvarssektoren og er en konstruksjon som vil kunne gi små
og mellomstore bedrifter i regionen innpass i dette markedet. Samarbeidet mellom de deltakende
bedrifter er utviklet gjennom et forprosjekt gjennom Omstillingsprogrammet i Vestre Toten og et
nettverksprosjekt gjennom bedriftsnettverksordningen i Innovasjon Norge. I 2018 fikk Total-gruppen
støtte fra Næringsprogrammet for å utvikle service- og vedlikeholdskonsepter for det norske forsvaret.
Gjennom dette prosjektet er samarbeidet blitt utviklet og ført de deltakende bedriftene fra nettverk til
et operativt selskap, TDG AS. Dette er nå etablert.
Det omsøkte prosjektet bygger på den sterkt økende interessen for å nytte lettvektsmaterialer også
innen forsvarsindustrien.
TDG har tett dialog med to store aktører i det tyske markedet. Disse har vist sterk interesse, og har
signalisert at de på et senere tidspunkt kan delta i en finansiering av slik produksjon, enten ved at den
kan legges til en eksisterende bedrift i Innlandet, eller etablere en egen fabrikk for produksjon av slike
komponenter.

Total Defence Group AS
«Lettmetalls komponenter mot
europeisk forsvarsindustri», forts.
Det overordnede målet for prosjektet er å få verifisert og godkjent at teknologien brukt mot
bildelindustren kan overføres til komponenter til forsvarsindustrien. Hoveddelen vil bestå av
materialutvikling og prototyping som skal utføres av Sintef Raufoss. Parallelt skal det arbeides med
markedsadgang, slik at det teknologiske utviklingsarbeidet tilpasses de potensielle kundenes krav, samt
jobbe med nødvendig myndighetskontakt. Tidligere forsvarssjef Harald Sunde vil bli engasjert i dette
arbeidet. Det er lagt opp til et samarbeid om finansiering av prosjektet, der Næringsprogrammet deltar
med kr. 200 000, og Innovasjon Norge med kr. 400 000. Det øvrige dekkes ved egeninnsats gjennom
deltagende bedrifter i TDG.
Det omsøkte prosjektet er forankret i en langsiktig strategi for å utvikle TDG, og kan innebære et
betydelig utviklngspotensial for bedriftene i gruppen. Søker anslår det årlige volumet til 200-400 mill.
kr, med en sysselsettingseffekt på nærmere 100 ansatte ved fullt utbygd produksjon. TDG arbeider
også med andre satsingsområder, bl.a. service og vedlikehold for forsvaret (jfr. Prosjektet fra 2018), og
har potensial til å bli en betydelig aktør i forsvarsmarkedet med store ringvirkninger for
deltakerbedriftene i gruppen.
Finansiell støtte: Hovedprosjekt, Nok 200.000,Potensiale i arbeidsplassutvikling: Nærmere 100 ansatte ved fullt utbygd produksjon.

