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Vedtak: 
 
Protokollen fra formannskapets møte 06.11.2019 godkjennes. 
 
 
 

 

115/19   
19/1383 

BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2020 - 2023  
 
Behandling: 
 
Rådmann Bjørn Fauchald redegjorde kort om styringsdokumentet og 
budsjettbehandlingen videre. 
Budsjett for 2020 er balansert med et negativt netto driftsresultat på 8. mill. kr. 
(dekkes av disposisjonsfondet). 
 
Ordfører Stian Olafsen presenterte følgende innspill som grunnlag for drøfting i 
forhold til driftsbudsjettet: 

• Storkjøkken / vaskeri bevares i kommunal regi (plassering utredes) 

• «Grønt Flagg» - sertifiseringsprogram innen skole og barnehage etableres 

• Heltidsprosjekt – utredes og det avsettes en pott til tiltaket 

• Kjøp av Sagatunet – (reduserte driftskostnader) gjennomføres raskest mulig 

• Tiltak innen ENØK – reduserte strømutgifter  

• Kostnadsreduserende tiltak innen miljøarbeidertjenesten  

• Kostnadsreduserende tiltak innen barnevernet  

• Skatteanslag - økning 

• LEAN – synliggjøring av effekter 
 
Omprioriteringstiltakene anslås til ca. 2. mill. kroner. 
Tallgrunnlaget konkretiseres nærmere i ordførerens budsjettinnstilling.  
 
Øvrige innspill og fokusområder/prioriteringer som ble drøftet i driftsbudsjettet for 
2020 og økonomiplanperioden: 
 

• Økonomisk omstillingsarbeid 

• Tverrfaglig samarbeid 

• Interkommunalt samarbeid (spes. kultur) 
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• Økt Næringsutvikling 

• Oppvekstplan 

• Salg av Reinsvoll ungdomsskole i stedet for riving 

• Effekt av LEAN- arbeidet 

• Jobbe for økt vekst på boligområdet og arbeidsplasser 

• Ansettelser framover 

• Strukturelle omstillinger  
  
Innspill/drøfting investeringsbudsjettet:  
 

• Eventuelt kjøp av Sagatunet - (ligger utenfor rammen) muligheter om kjøp må 
sjekkes ut nærmere 

• Teknisk drift - oppgradering og gjennomføring av vegnettet, - 
maskininvesteringer (leie kontra eie?) 

• Gatebelysning (utskifting av armatur bidrar til reduserte driftsutgifter) 

• Drift og vedlikehold av lysløyper må vurderes 

• Seremonibygg Bakkerud  

• Ombygging biblioteket forprosjekt – vurderes (sjekkes opp nærmere) 

• Flytting av Boli’n - prosjektet er under arbeid 

• Thune skole – gymsal 

• Ombygging av Gimle / bygging av nytt storkjøkken / vaskeri 

• Investeringer og selvkost - justering av kommunale avgifter/eiendomsskatt 
(økning?) 

•  Vedlikehold av eksisterende bygningsmasse 
 
 
 
Vedtak: 
 
Formannskapet tar saken til foreløpig orientering/drøfting. 
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REFERATER  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatet tas til orientering. 
 

 

 
 
 
Trykte vedlegg:  
Hamar biskops protokoll fra bispevisitas i Vestre Toten 28.-31. oktober og 10. 
november 2019.  
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rådmann  
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Hamar biskops protokoll fra bispevisitas i Vestre Toten 28.-31. 
oktober og 10. november 2019 

Hamar biskop sender med dette ut visitasprotokoll for visitasen i Vestre Toten, som ble 
gjennomført 28.-31. oktober og 10. november 2019.  
 
Vistasprotokollen inneholder: 

 Visitasforedrag med utfordringer til menigheten. 

 Visitasprogram 

 Sokneprester og menighetsråds vurdering av de menighetsmessige forhold. 

 Kirkevergen og kirkelig fellesråds rapport om blant annet økonomi og kirker og 
kirkegårder. 
 

Ca. ett år etter visitasen vil det bli kalt inn til et oppfølgingsmøte med oppmerksomhet på 
planer og strategier for de mål menighetene har satt seg. Visitasutfordringene vil utgjøre 
sakslisten for det møtet. 
 
Jeg vil igjen få takke dere alle for alt det gode kirkelige arbeidet som gjøres i Vestre Toten. 
 
Takk for god tilrettelegging under visitasen og for engasjement og gjestfrihet. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Solveig Fiske  
biskop Kenneth Hansen 
 kirkefagsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Vedlegg:  
Bispevisitas i Vestre Toten - visitasforedrag (002) 
Visitasprogram 
Visitasrapport - Eina menighet 
Visitasrapport - Raufoss menighet 
Visitasrapport Ås menighet 
Visitasrapport fra Vestre Toten kirkelige fellesråd 



   

  2 av 2 
   
 

 

 
 
Kopi til: 
Prosten i Toten           Strandgt. 13 A 2815 GJØVIK 
 
 
Mottakere: 
Vestre Toten kirkelige fellesråd            Postboks 84 2831 RAUFOSS 
Soknepresten i Eina og Kolbu            Presterudgutua 65 2847 KOLBU 
Soknepresten i Raufoss            Postboks 84 2831 RAUFOSS 
Soknepresten i Ås            Svein Erik Strandlies 

veg 10 
2840 REINSVOLL 

Eina menighetsråd            Svein Erik Strandlies 
veg 10 

2840 REINSVOLL 

Raufoss menighetsråd            Postboks 84 2831 RAUFOSS 
Ås menighetsråd            Svein Erik Sørlies 

veg 10 
2840 REINSVOLL 

Vestre Toten kommune            Postboks 84 2831 RAUFOSS 
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Bispevisitas i Vestre Toten 
28.-31. oktober og 10. november 2019 

 
Visitasforedrag 

_____________________________________________________________________ 
 
Innledning 
 
Kirka i Vestre Toten – en del av maskineriet. 
 
Dette var overskriften på visitasen i Raufoss, Eina og Ås sokn. Vestre Toten er preget av 
en historie om mye industri, ja helt tilbake til 1873 og etableringen av en fyrstikkfabrikk. 
Dette var gnisten som startet det som etter hvert skulle bli en av landets største 
industriområde, med 40 bedrifter og veldig mange ansatte. Dette preger naturlig nok 
samfunnet i kommunen; det må være et stort maskineri for å gjøre alt dette mulig. 
Maskineriet må også være smurt av gode boforhold, en velferdssektor og 
oppvekstsvilkår. Alle gode hjemplasser trenger et stort nettverk av systemer for at man 
skal kunne ha det man trenger for å være i stand til å kalle et sted for «hjemme».  
 
Kirken er også en del av denne store helheten. En kirke er aldri en kirke i løse luften, den 
er tett forbundet med de omgivelsene og det folket som den til enhver tid må forholde 
seg til.  Å være kirke i dag handler om å være i dyp kontakt med sin kontekst og å være 
en kirke som oppleves som aktuell og nærværende. Jeg har denne uken opplevd en kirke 
som ønsker å være nettopp dette. Gjennom møter med ansatte, folkevalgte, frivillige, 
barn og unge har jeg fått se en mangfoldig og levende lokalkirke med stort hjerte for 
folket den møter. Visitasdagene har vist oss med all tydelighet at kirken er viktig for folk 
– det har blitt bekreftet igjen og igjen, både i ord og handling. Ja, det har blitt synlig at 
kirken virkelig er en del av maskineriet.  
 
Gjennom visitasprogrammet har vi fått gjennomført det visitasen har som 
hovedmålsetning; å støtte, inspirere og skape engasjement for videre arbeid. Dette 
foredraget vil handle om det jeg har fått møte og sett disse dagene, og hva jeg tenker er 
områder som trenger særlig oppmerksomhet i årene som kommer. Foredraget vil derfor 
være todelt. Første del er et tilbakeblikk på programmet med fokus på tema vi har 
berørt i de mange møtepunktene disse dagene. I andre del vil dere få noen utfordringer 
å arbeide videre med.  
 

Del 1 
 

Mandag 
 
Det lysnet på veien fra Hamar til Raufoss tidlig mandag morgen. Vi skulle begynne med 
liturgisk åpning i Raufoss kirke. I dette vakre rommet sang vi salmen «Mitt hjerte alltid 
vanker», en salme som rommer så dypt og grundig mye av det som er å være menneske i 
relasjon med Kristus. Sokneprest Arild Kjeilen løftet frem kirkens betydning som 
fellesskapsarena og et sted som kan gi hvile i en travel hverdag. Gode ord og en fin 
åpning av visitasen.  
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I kirkekjelleren var det så møte med den kirkelige staben. Et møte med 
førstelinjetjenesten er en viktig komponent i enhver bispevisitas, og i staben her i Vestre 
Toten er det mye god kompetanse, erfaring og lagånd. Vi samtalte om viktige temaer for 
kirken vår, både nasjonalt, regionalt og ikke minst lokalt. Vi stilte spørsmål om måtene vi 
organiserer arbeidet vårt på er i tråd med de utfordringer vi står ovenfor, og det ble en 
fruktbar og god dialog rundt dette. Alle yrkesgruppene fikk presentert sitt arbeid, og det 
de ser som brennpunkter i sine fagfelt. Møtet ble avsluttet med felles lunsj.  
 
Vi dro på skolebesøk på den nye ungdomsskolen på Raufoss. Denne skolen ble åpnet i 
august 2019 og har samlet elever og ansatte fra tidligere Reinsvoll og Raufoss 
ungdomsskoler, nå omtrent 440 elever. Visjonen til skolen, som også pryder flere av 
vinduene i bygget, er «Sammen om læring for framtida». For å lykkes med dette trengs 
det stor omsorg og solidaritet med hverandre, og dette la jeg fokus på da jeg møtte 
elever fra 9 klasse. Ungdommene «grillet» meg med ulike spørsmål; alt fra hva en biskop 
egentlig gjør, via abort til hvordan det egentlig er med denne treenige Gud. Besøket ble 
avsluttet med omvisning i de nye flotte lokalitetene, og vi hadde en samtale om hvilke 
muligheter vi har for samarbeid mellom skole og kirke.  
 
Tilbake i kirkekjelleren var det pizza og møte med ungdomslederne, også kalt ULV. Det 
er et imponerende ungdomsarbeid her i Vestre Toten, og vi fikk en fin samtale mens vi 
spiste pizza og drakk brus.  
 
Vi har nettopp vært gjennom et kirkevalg, og nye menighetsråd blir i disse dager 
konstituert. Derfor var det så fint at vi kunne møte både de som er ferdig med sin 
periode, og de nye medlemmene i Raufoss menighetsråd. De folkevalgte er de som 
besitter førstehåndskompetanse til det lokale livet og er valgt for å ivareta det 
menighetsmessige arbeidet i soknet. Vi samtalte om saker som var løftet frem av de 
innsendte rapportene, og vi snakket om aktuelle problemstillinger som berører den 
lokale kirken.  
 
Kvelden ble avsluttet med «Syng med oss» - allsangskveld i Raufoss kirke. En 
velregissert kveld, med Gosen Gla´jazz, Mari Rognlien Thorkildsen, Annka Berget og 
Sindre Hovland. Alle som var tilstede kjente på både rytmer og toner, med musikk fra 
fjern og nær. Jeg tror alle som dro hjem fra kirken den kvelden bar med seg en sterk 
fornemmelse av hva musikk kan være med å skape av følelser og glede.  
 

Tirsdag 
 
På nettsidene til Mellomkirkelig råd står det at økumenikk:   
 

«kommer fra det greske ordet «oikoumene» som betyr omtrent «hele den bebodde 
verden». Det er et omfattende begrep og handler om både dialog mellom kirkene 
om teologiske spørsmål, samarbeid om misjonsoppdraget og samarbeid om diakoni 
og samfunnspørsmål. Økumenisk samarbeid foregår på mange plan, både lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt».  

 
Her i Vestre Toten er det et veldig godt økumenisk samarbeid, og vi fikk oppleve dette 
under Morgenbønn i Frikirka og økumeniskfaglig møte, «Flere arbeidslag på samme 
felt.» Jeg er imponert over det fellesskapet som er skapt her, som har gjort at man 
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snakker om «menighetene på Raufoss». Dette er fint å se, det å komme sammen på tvers 
av teologiske ståsted er berikende for alle involverte. Jeg oppmuntrer til å videreutvikle 
dette gode arbeidet.  
 
Det ble en fest å få besøke Voksenopplæringen. Her ble vi tatt imot av «hele verden» - 
en fantastisk mottakelse der omtrent 70 deltakere stod oppstilt, og vi fikk mange gode 
håndtrykk og varme smil. På et slikt besøk kommer verdens kriser og kriger veldig nært 
på. Vi fikk høre fortellinger om hva folk har opplevd på sin ferd hit til Norge hva de 
fortsatt strever med – særlig knyttet til bekymring for dem som er i hjemlandet. Vi fikk 
smakt på spennende matretter, og det var rett og slett en stor opplevelse å få være 
sammen med dem.   
 
Under møtepunktet «Etisk plattform» - møte med skolefolk fikk vi høre om prosjektet 
«Vi ser hverandre i Vestre Toten» - et imponerende arbeid med å kartlegge hva bygdas 
innbyggere vurderer som viktige verdier i møte med barn og unge. I tillegg har de unge 
også blitt spurt, og på den måten blir arbeidet veldig godt forankret. At man i alt arbeid 
med barn og unge i kommunen ønsker å legge fokus på verdier knyttet til trygghet, 
respekt, mestring og inkludering gjør oss bevisste og fokuserte. Det blir spennende å 
følge prosjektet videre i implementeringsfasen.  
 
Under visitasen hører det også med et besøk til næringslivet, og vi dro derfor til 
Tokvam. Denne familiebedriften fra 1958 har som visjon å «gjøre vinter enkelt», og 
gjennom gode produkter innen snø og is-bekjempelse har de bygget seg opp til en solid 
bedrift. Vi hadde samtale om forholdet mellom robotisering og sysselsetting av folk – en 
samtale jeg tror det er godt å ha på tvers av sektorer og næringer.  
 
Etter middag hjemme hos soknepresten i Ås, Dagfinn Follerås, dro vi til Eina og møte 
med gammelt og nytt menighetsråd. I den flotte kirkestua samtalte vi om viktige 
problemstillinger og fikk høre om alt det gode arbeidet som gjøres på Eina - ikke minst 
med tanke på å ha åpen veikirke.  
 
Kveldsmesse i Eina kirke og kirkekaffe var siste punkt av tirsdagen. Å komme inn i 
denne kirken er nærmest som å komme inn i en vakker heim – noe som også ble 
underbygget gjennom prekenen til sokneprest Berit Rinde. Det er alltid godt å samles 
rundt nattverdbordet, og å kunne hvile i liturgien bestående av ord som bærer, ja, som 
bærer oss videre inn i natten.  
 

Onsdag 
 
Onsdag startet med et lite møte med prestene og kirkevergen i Vestre Toten, før det ble 
en svært «livat» stund i Raufoss kirke med barnehagegudstjeneste for 5- og 6-åringer 
med tema «En jord vi lever på!» Å møte de minste blant oss er alltid en glede; 
nysgjerrighet, sprell og lopper i blodet gir energi, og det å kunne se kirken og troen fra 
barnets perspektiv er sunt for noen og enhver.  
 
Fra de yngste til de eldste i blant oss. Sangstund på Raufosstun. Diakoniutvalget i 
Raufoss gjør sammen med diakonmedarbeider og vigslet kateket Solveig Haugen Tusvik 
en veldig god jobb og legger til rette for sang, kake, kaffe og ikke minst fellesskap. Sang 
er god medisin, og jeg tror vi fikk en solid medisinering denne formiddagen.  
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Dere har et imponerende rehabiliteringssenter her i kommunen, nemlig Steffensrud. 
Bedriften som ble tildelt «Årets bedrift i Vestre Toten i 2014» har som visjon «Mot til å 
mestre», og gjennom engasjement, kompetanse og respekt har stedet fått et godt ry for 
akkurat dette. Vi var også så heldig å få møte gründerne Arne Røstøen Nielsen og Anne 
Elisabet Bye Nielsen, noe som gjorde besøket ekstra spennende. Vi avsluttet samlingen 
med middag. 
 
En vigsling av en ny kirkelig medarbeider er alltid en hellig stund. 
Undervisningstjenesten er i vår kirke et særskilt ansvar som er lagt til katekettjenesten. 
Under Ungdomsgudstjeneste i Ås kirke med konfirmantkullet, ble Gunnhild Hauge 
Bjørdal vigslet til kateket. Det ble en storstilt gudstjeneste med mye folk og glede. Ikke 
minst med sterke bidrag fra alle ungdommene, med lesning, band og nærvær. Bjørdal 
preket godt, og vi fikk mange gode taler under kirkekaffen.  
 

Torsdag 
 
Torsdagen åpnet med møte med Vestre Toten kirkelige fellesråd. Vi samtalte ut fra den 
gode rapporten som var innsendt på forhånd, blant annet om økonomi og hvordan man 
kan klare å kommunisere ut den betydningen kirken har i et lokalsamfunn. En viktig 
faktor ved et slikt møte er å gjøre forberedelser inn mot møtet med kommunen. 
Overbyggende handler det om å kunne være en folkekirke som er godt rustet til å møte 
vår tid – og fellesrådet har et stort engasjement for slike spørsmål. 
 
Tilbake til Eina og besøk hos Sundskogvegen Omsorgsboliger. Her fikk vi trimmet 
både kropp og hode gjennom sang med gode bevegelser. Jeg fikk også en omvisning inn i 
boligene som de eldre har her, og med det mange gode samtaler.  
 
Torsdagskaffen med lunsj var neste stoppested. Her har folk møttes siden 1991, ca. tre 
torsdager i måneden. Det er så godt å ha et slikt fellesskap, hvor ikke minst god mat 
bidrar til en varm og lun stemning. Vi fikk en fin samtale om kirkens betydning i Eina- 
samfunnet.  
 
På Nammo-messa hadde så vi møte med kommunen. Ordfører og Rådmann ønsket 
velkommen og orienterte om kommunen, før vi diskuterte betydningen av kirken som 
en grunnlovsforankret folkekirke, og hva det betyr for et lokalsamfunn. Dette innebærer 
blant annet økonomi, personalressurser og ivaretakelse av de fantastiske kirkebyggene 
som finnes her i kommunen. Samvirket mellom kirke og kommune har vært og er 
fortsatt godt her i Vestre Toten, og det ble et konstruktivt og viktig møte, der jeg 
opplevde et gjensidig ønske om en levende lokalkirke til beste for befolkningen her.  
 
Ås menighetsråd tok i mot oss i menighetssalen. Også her møttes nytt og gammelt råd, 
og vi fikk mulighet til å løfte opp de ulike temaer som er aktuelle og viktige. Vi hørte litt 
om arbeidet som har blitt gjort innen trosopplæring, for flyktninger, diakoni gjennom 
for eksempel formiddagstreff og temakvelder og mange andre ting. Vi snakket også om 
erfaringen rundt det å ikke ha fast organist det siste året.  
 
Jeg vil si etter å ha møtt de folkevalgte her i Vestre Toten: her er det engasjerte 
menighetsråd med stort hjerte for den lokale kirke.  
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Visitasens siste punkt var temakveld «Sammen om en god kommune» på Raufoss 
barneskole. Vi hørte innlegg fra et panel bestående av: Odd Arild Bollingmo, Jørgen 
Strandlie, Dagfinn Follerås, Hilde Brovold og Bjørn Slåtsveen – alt under kyndig ledelse 
av diakon Margrethe Vang Nedregård. Det ble en viktig samtale, der vi fikk løftet frem 
behovet for et godt rammeverk for barn og unge, men også for de eldre. Engasjementet 
er stort for å gjøre Vestre Toten til det best mulige stedet å bo.  
 
Vi reiste tilbake til Hamar fylt av entusiasme, glede og håp for kirken vår gjennom alt vi 
fikk oppleve under disse dagene.  
 

Del 2 
 

Når jeg nå går over til del 2 av foredraget vil jeg peke på noen stikkord for videre arbeid 
i menighetene, i kirkelige råd og i samarbeidet med hele lokalsamfunnet.  
Jeg har delt inn i fem hovedområder, og jeg vil bruke dem som overskrift på 
utfordringene til menighetene her.  
 
Det første hovedområde er 
I Gudstjenester og kirkelige handlinger 
Dere har noen fantastiske kirkerom i Vestre Toten. Raufoss kirke, Eina kirke og Ås kirke 
er smykker på hver sin måte, og vi har blitt gitt store opplevelser gjennom liturgiske 
samlinger og andre arrangement under visitasdagene. Erfaringen viser at gjennom godt 
samarbeid med lokale aktører, samt kvalitet i trosopplæringstiltak gis en bedre 
kirkesøkning. Aktører kan være frivillige organisasjoner, kor, band og lignende. Derfor 
er det ofte lurt med en gjennomgang av årshjulet, og at det gjøres prioriteringer av hva 
man ønsker å satse på. Dette er også naturlig å gjøre sammen med det nye 
menighetsrådet etter valget denne høsten. Så min første utfordring er å: 
 

1) Ta en gjennomgang av årshjulet for gudstjenester med særlig blikk på 
trosopplæringstiltak, og samarbeid med andre aktører.   

a. Se også på gjennomføringer av gudstjenester på institusjoner.  
 
I tilknytning til denne gjennomgangen av gudstjenestene kan det også i etterkant av 
kirkevalget og begynnelsen av ny rådsperiode være behov for å se på det helhetlige 
aktivitetsnivået i menighetene. De folkevalgte og ansatte har sine spesifikke områder, og 
det vil derfor være viktig å se på rolleavklaringer og forventninger til hverandre. Dette 
kan bli en god samtale under et møte mellom råd og ansatte. Min andre utfordring blir 
derfor: 
 

2) At råd og stab sammen ser gjennom det totale aktivitetsnivået i menighetene for 
å være omforent om hva som vil være viktig å satse på i tiden fremover.  

 
Da går jeg over til neste satsningsområde som er: 
II Omsorg og solidaritet 
Vi har gjennom denne uken fått sett mye av det gode diakonale arbeidet som kirken 
driver. Det handler blant annet om besøk på institusjoner, gjennom enkelt-samtaler og 
med grundig sorgarbeid. Ikke minst er det mye god diakoni og omsorg i å ta vare på 
kirkegårdene. Diakonien er helt essensiell i kirkens virke og jeg vil bare oppmuntre til å 
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tenke stort rundt dette arbeidet, og løfte frem betydningen av alt det gode arbeidet dere 
gjør gjennom diakonitjenesten, diakoniutvalgene og diakonirådet. Så handler det hele 
tiden om å ha en størrelse på arbeidet som står i forhold til de ressursene vi til enhver 
tid har, og det vil alltid være en utfordring som vi må ha fokus på. Jeg vil også spesielt 
honorere det arbeidet som gjøres med å løfte frem alle frivillige gjennom frivillige-
festene dere arrangerer.  
 
Det tredje hovedpunktet jeg vil fokusere på er: 
III Barn og unge 
I forbindelse med innføring av ny overordnet plan for skolen i 2020 og med tanke på ny 
lov for tros- og livssynssamfunn, vil det være veldig viktig å samsnakke om hvilke 
muligheter som ligger for samarbeid mellom kirke og skole/barnehage. Jeg vil gjerne, 
som biskop, være med i den samtalen. Og jeg utfordrer dermed til å:  
 

3) Sammen med kommune, skole og barnehage se på hvilket faglig innsteg man har 
for samarbeid og hvilke arbeidsmetoder det er mulig å bruke. Et allerede godt 
forhold danner et godt grunnlag for fremtiden. Dette kan nedfelles i en systematisk 
plan for samarbeid.  

 
Dåp er et satsningsområde for kirken. Vi ser at dåpstallene synker i store deler av landet, 
og da er spørsmålet; hvordan kan vi forebygge og komme i inngrep med denne 
utfordringen også lokalt her i Vestre Toten, blant annet med å få ut informasjon om dåp 
på en god måte? Og er vi nødt til å tenke nye metoder og plattformer? Min fjerde 
utfordring er derfor: 
 

4) Se på hvilke muligheter det er for å løfte frem dåp i lokalsamfunnet. Dette kan 
gjøres ved å se på menighetsblad, nettsider osv.  

 
Kirken har en rekrutteringsutfordring. Vi vet at vi vil ha utfordringer med å fylle de ulike 
kirkelige stillingene i tiden fremover, mye på grunn av at færre starter på de kirkelige 
studieretningene. Folk som jobber i kirken opplyser ofte at de begynte i kirkelig tjeneste 
fordi noen personlig hadde oppfordret dem. Vi har under visitasen fått høre og se mye til 
det utrolig flotte ungdomsarbeidet som er her, og jeg vil derfor utfordre til: 
 

5) At det til egnede tider inn i arbeidet med ungdommene snakkes om mulighet for 
kirkelig utdannelse, og hva det vil si å arbeide i kirken.  

 
Det neste temaet er: 
IV Kirken i lokalsamfunnet 
Den norske kirke har i 2019 gjennomført en medlemsundersøkelse som tar pulsen på 
hva som rører seg blant våre medlemmer. Spørsmål som omhandler verdier og 
holdninger, gudstjenestevaner og syn på kirkebygg blir adressert. Denne undersøkelsen 
foreligger også på bispedømmenivå, og jeg vil derfor utfordre til at: 
 

6) At funnene fra medlemsundersøkelsen drøftes i råd og stab for å se om disse 
resultatene fordrer at det må tenkes annerledes om hvordan man jobber som kirke i 
Vestre Toten.  
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Som nevnt tidligere i foredraget er det et godt forhold her mellom kommunen og kirken. 
Det er jeg veldig glad for og oppmuntrer til å fortsette de gode relasjonene. Derfor vil jeg 
utfordre til at, i forbindelse med det siste valget: 
 

7) At kirkelig fellesråd kommer i møte med det nye kommunestyret for å informere 
og orientere om hva det er kirken gjør i lokalsamfunnet.  

 
Det siste punktet jeg vil snakke om i dag er: 
V Medarbeiderskap og organisering 
Ny tid utfordrer oss til å se nøye på hvordan vi selv organiserer oss og hvilke 
arbeidsmetoder vi anvender. Det kan derfor være grunn til å se på hvordan de ulike 
møtepunktene man har fungerer, og om det eventuelt er andre arenaer man trenger å 
utvikle. Det er også viktig med rom for å tenke de lange tankene og gjøre prioriteringer. 
Derfor vil jeg utfordre til  
 

8) Å se muligheter med å videreutvikle de allerede etablerte møtepunktene i staben.   
 
I vår tid er det svært viktig at også kirken tar i bruk nye digitale kommunikasjonsformer, 
da det rett og slett er her de fleste av oss søker informasjon og kontakt med 
samfunnsaktører. Min siste utfordringen blir derfor å:  
 

9) Se på ulike måter å styrke kirkens synlighet i digital kommunikasjon.  
Det bør etableres en åpen organisasjonsside på Facebook i stedet for å bruke en 
gruppe der man må be om å bli medlem.   
 

Avslutning 
Så er tiden kommet for å takke for visitasen. Hjertelig takk til alle som har vært involvert 
i planlegging og tilrettelegging. Takk for alle de gode rapportene som ble sendt inn på 
forhånd. Takk for tillit, gjestfrihet og hyggelige bordfellesskap. 
 
Takk til alle for mange gode møter med mennesker i alle aldre. Jeg tar alle disse møtene 
med meg, alle håndtrykk, smil og ordskifte, ja, alt jeg har opplevd under visitasen. 
Hjertelig takk. 
 
Gud velsigne Raufoss, Ås og Eina! 
Gud velsigne Vestre Toten kommune! 
 
Solveig Fiske 
Hamar biskop  
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Utfordringer 
 

1) Ta en gjennomgang av årshjulet for gudstjenester med særlig blikk på 
trosopplæringstiltak, og samarbeid med andre aktører.   
a) Se også på gjennomføringer av gudstjenester på institusjoner. 
 

2) At råd og stab sammen ser gjennom det totale aktivitetsnivået i menighetene for 
å være omforent om hva som vil være viktig å satse på i tiden fremover. 

 

3)  Sammen med kommune, skole og barnehage se på hvilket faglig innsteg man 
har for samarbeid og hvilke arbeidsmetoder det er mulig å bruke. Et allerede 
godt forhold danner et godt grunnlag for fremtiden. Dette kan nedfelles i en 
systematisk plan for samarbeid.  

 

4) Se på hvilke muligheter det er for å løfte frem dåp i lokalsamfunnet. Dette kan 
gjøres ved å se på bruk av menighetsblad, nettsider osv.  

 

5) At det til egnede tider inn i arbeidet med ungdommene snakkes om mulighet for 
kirkelig utdannelse, og hva det vil si å arbeide i kirken.  

 

6)  At funnene fra medlemsundersøkelsen drøftes i råd og stab for å se om disse 
resultatene fordrer at det må tenkes annerledes om hvordan man jobber som 
kirke i Vestre Toten.  

 

7) At kirkelig fellesråd kommer i møte med det nye kommunestyret for å informere 

og orientere om hva det er kirken gjør i lokalsamfunnet.  

 

8) Å se muligheter med å videreutvikle de allerede etablerte møtepunktene i 
staben.  

 

9) Se på ulike måter å styrke kirkens synlighet i digital kommunikasjon.  
Det bør etableres en åpen organisasjonsside på Facebook i stedet for å bruke en 
gruppe der man be om å bli medlem.   

 
 



  

 

 
Bispevisitas Vestre Toten 28. – 31.10.19.  

PROGRAM 

Oppdatert 
og godkjent  
 
1.10.19/KH+GE 

 

Bispefølget består av: Biskop, rådgiver, prost og kirkeverge.   

Arrangementer markert med grønt er åpent for alle og vil bli annonsert. 

 

 

 Mandag 28.10  
Tidspkt Arrangement Sted 

09.00 Liturgisk åpning  
 

Raufoss kirke. 

10.00  Møte med alle ansatte  Raufoss kirkekjeller 

12.00 
 

Felles lunsj i kirkekjelleren 

 

13.00 
 

Skolebesøk, ny ungdomsskole 
Skisse til tema: «Omsorg – dialog» 

Ungdoms-skolen 

 

15.30 Møte med ungdomslederne. Pizzaservering. Raufoss kirkekjeller 

 

17.00- 
18.30 

Raufoss MHR – 1,5t Møterommet kirkekontoret 

 

19.00 «Syng med oss» - allsangkveld i Raufoss kirke. Gosen Gladjazz m.fl. 
 

Raufoss kirke 

 

 

 Tirsdag 29.10  
Tidspkt Arrangement Sted 

09.00 Morgenbønn  
 

Frikirka 

10.00 
 

Økumeniskfaglig møte i Frikirka. «Flere arbeidslag på samme felt.» 

11.00- 
12.30 

Besøke Voksenopplæringen 
Inkl. lunsj.  -  Vedr. språk-kafe, diakoni, m.m.  

Voksen-opplæringen 
  

12.30 «Etisk plattform» - møte med skolefolk.  
 

Formannskapssalen 

14.00 – 
14.45 

Industribesøk hos TOKVAM Tokvam AS 

17.00- 
18.30  

Eina MHR  Eina kirkestue 

 

19.00 Kveldsmesse Eina, preken v/ Berit Rinde. Kirkekaffe 
 

Eina kirke 

 

 

 

 

 

 



 

 Onsdag 30.10  
Tidspkt Arrangement Sted 

08.30 Møte med prester og kirkeverge.  
 

Raufoss kirkekjeller. 

10.00 
 

Barnehagegudstjeneste for de to eldste årskullene, dvs 5 og 6-åringer. 
Tema: «En jord vi lever på!» 

Raufoss kirke 

11.00 Sangstund på Raufosstun. Raufosstun 

 

 

13.00 
 

Reise til Steffensrud  
 

 

13:15 Omvisning på Steffensrud  Steffensrud 

17.00 
 

Ås kirke. Øving/forberedelse Ås kirke 

18.00 
  
  

Ungdomsgudstjeneste med hele konfirmant-kullet. 
Vigsling av Gunnhild Hauge Bjørdal.  
Preken: Gunnhild 

Ås kirke 

 

 

19.30 Kirkekaffe i kommunelokalet 
 

Ås kommune-lokale 

 

 Torsdag 31.10  
Tidspkt Arrangement Sted 

08.00 Fellesrådsmøte Raufoss 

kirkekontor 

11.00 Besøk Sundskogvegen Omsorgsboliger, Eina 
 

Sundskogv. 

12.00 
 

Torsdagskaffen med lunsj Helsehuset 

 

14.00- 
16.00  

Møte med kommunen. Middag.  

 

16.30- 
18.00 

Ås MHR  
 
 

Ås menighetsenter 

19.00- 
20.30 
  

Temakveld:  
«SAMMEN OM EN GOD KOMMUNE» Kulturinnslag. 
 

Raufoss barneskole 

 

 

 Søndag 10.11  
Tidspkt Arrangement Sted 

11.00 Vistasgudstjeneste.  
 

Raufoss kirke 

Rett 
etter 
gudstj. 
 

Kirkekaffe  Kommunestyresalen 

13.30 
 

Slutt  

 

 

 



Bispevisitas i Vestre Toten 28.- 31.oktober og 10.november 2019 

 

KIRKA I VESTRE TOTEN – EN DEL AV MASKINERIET 

Rapport fra Eina sokn 

Hovedmålet for Eina menighet er: 

Være en folkekirke der kirkas budskap kommer tydelig fram 

 

Eina menighet har snaut 1300 medlemmer. 

Kirka og kirkegården har stor plass i folks bevissthet i Eina. Folk er glad for at kirka er der når de 

har bruk for den; spesielt ved livets store anledninger.  

 

1. Gudstjenester og kirkelige handlinger 

Eina sokn har en gudstjenesteforordning på 30 

gudstjenester. I utgangspunktet er det 

gudstjeneste annenhver uke, men et par ganger i 

halvåret er det gudstjeneste bare én gang i 

måneden fordi presten har frihelg.  

Eina kirke er både vakker og funksjonell. 

Utsmykningen av kirkerommet er utført av 

kunstneren Borgny Svalastog fra 2003-2005, og i 

perioden 2011-2014 lagde hun alle de flotte 

kirketekstilene. Fra 2018 og fram til dags dato 

foregår det en oppgradering av inngangsparti og 

våpenhus som nå rommer både toalett og 

kjøkken. Nå gjenstår nytt tak utvendig. Mye av 

rehabiliteringen er utført på dugnad og ved hjelp 

av pengegaver fra bygdefolket.  Alt er stilfullt 

gjennomført. Hele prosessen har foregått i et 

nært og godt samarbeid mellom menighetsråd og 

fellesråd.  

Det er godt å feire gudstjeneste i Eina! Konfirmanter, dåpsfølge og andre frivillige utfører 

forskjellige oppgaver i gudstjenesten. Trofaste kirkegjengerne er med på å bære liturgien og 

salmesangen. Mange blir med på nattverden; enten utdelingen foregår ved intinksjon eller 

med beger rundt alterringen. På gudstjenester uten dåp eller andre grupper som er spesielt 

inviterte, kommer det gjennomsnittlig 25 personer. 

Menighetsrådet vil at kirka skal brukes mest mulig, men vi ønsker også å ha noen 

arrangement utenfor kirka. På Kristi himmelfartsdag har vi gudstjeneste på Vestre Eina 

bygdehus (det gamle Amlien bedehus). I juni har vi Friluftsgudstjeneste på Løndalstranda. 

Da er det alltid noen som sørger for kandidater til dåp i Einafjorden. I august har vi 

setermesse i Rognlia, og i oktober er det Generasjonsgudstjeneste på Helsehuset i Eina 

sentrum.  

 

 



Liturgi 

Etter flere år med mange forskjellige varianter av liturgisk musikk rundt omkring i landet, 

vedtok alle menighetene i Vestre Toten våren 2018 å gå tilbake til å bruke den liturgiske 

musikken fra 1977.  Den er allment kjent og gjør det enklere både for faste og for 

sporadiske kirkegjengere å ta aktivt del i de liturgiske leddene. 

 

Dåp  

Fortsatt er det slik at de fleste foreldre velger dåp for barna sine, og hele dåpsfølget er med 

på gudstjenesten. En del av dåpsfamiliene bor utenfor menigheten, men velger dåp i Eina 

på grunn av røtter og tilhørighet.  

Konfirmasjon 

Det er for det meste stor oppslutning om kirkelig konfirmasjon i Eina, og konfirmantene har 

liturgiske oppgaver på gudstjenester i løpet av året. Kateketen står for mesteparten av 

undervisningen. Mange av samlingene er felles med konfirmantene i Ås, og noe er felles for 

alle tre menighetene i kommunen. Vestre Toten har felles konfirmantweekend på Camp 

Sjusjøen Mesnali i februar.  

 

Vigsel  

Antall vigsler i Eina varierer fra år til år. De siste årene har det variert fra 2-4 vigsler. Mange 

av parene bor ikke på Eina, men har røtter der. De fleste vigslene foregår i kirka, men noen 

velger å ha seremonien på Løndalstranda. 

 

Gravferd  

Det er stor oppslutning om kirkelig gravferd. De siste årene har antall gravferder fra Eina 

kirke variert mellom åtte og 20.. Gravferdstjenesten skjer i godt samarbeid med forskjellige 

gravferdsbyråer. Fra høsten 2018 gikk sokneprest og samarbeidende prest tilbake til den 

gamle ordningen med at vi i utgangspunktet har alle gravferder i eget sokn i stedet for å 

spre oss på flere menigheter. I praksis er vi nå fastprest; noe som er viktig for å bygge gode 

relasjoner. Dette ahr vi fått gode tilbakemeldinger på fra bygdefolket. 

 

2. Omsorg og solidaritet 

Eina menighet har en omfattende diakoniplan som omfatter nestekjærlighet, inkluderende 

fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Menigheten gir tilbud om 

kirkeskyss til de fleste gudstjenestene. Mange har etterlyst at skyssordningen også må 

gjelde om sommeren, ved gudstjenester utom kirka og i høytidene. Det er stor oppslutning 

om kirkekaffen som arrangeres i kirkestua etter de fleste gudstjenestene. Dagsenteret og 

Torsdagskaffen på Eina helsehus er viktige møteplasser for mange. Tiltakene organiseres 

av diakonen, og en rekke frivillige stiller opp med praktisk hjelp. Sundskogvegen 

omsorgsboliger får besøk av diakon som har sangstund der annenhver torsdag formiddag. 

Et par ganger i halvåret er presten der med tilbud om nattverd. Besøkstjenesten tar seg av 

bursdagsbesøk til 80, 85, 90- årsjubilanter og eldre. Hver høst arrangeres en temakveld om 

sorg i samarbeid med Ås og Raufoss. Ved mange nok interesserte, arrangeres det 

sorggrupper på tvers av menighetene. Pårørende blir spesielt invitert til gudstjenesten på 

Allehelgensdag der vi leser opp navn og tenner lys til minne om hver enkelt som har dødd 

fra oss det siste året. Eina er grønn menighet, og vi har misjonsprosjekt i Kina gjennom Det 

norske misjonsselskap. 

3. Barn og unge 

Vi har felles trosopplæringsplan for menighetene i Vestre Toten. Noen av tiltakene foregår 

lokalt i den enkelte menighet, og noe skjer felles på Reinsvoll, Raufoss eller Gjøvik. Eina 

menighet har et veldig godt samarbeid med både barnehagen og skolen.  Kateketen har 



det administrative ansvaret for, men diakon og sokneprest deltar også på noe. Psykisk 

helsearbeid inkluderes både i konfirmantarbeid og skole- kirkesamarbeid. 

 

4. Kirka i lokalsamfunnet 

Eina er et utprega dugnadssamfunn; noe kirka også drar stor nytte av. Eina musikkforening 

og Kolbu og Eina blandakor deltar flere ganger i året på gudstjenester i tillegg til at de er 

felles om å arrangere Vi synger og spiller jula inn. Også andre lokale aktører låner kirka til 

forskjellige konserter. Diverse foreninger og lag stiller opp med vakter sånn at vi kan ha 

Åpen veikirke i flere uker om sommeren, og bygdefolket er stolte av å vise fram den flotte 

kirka og den velstelte kirkegården. Eina menighet er sammen med Raufoss og Ås 

menigheter om å lage menighetsbladet Ved kirkeporten. Fellesrådet har hjemmeside, og 

Eina menighet er på Face book. Vi har et godt samarbeid med Pensjonistforeningen, 

Bygdekvinnelaget, Saniteten, Eina bondelag og diverse Vel-foreninger. Kirkestua; tidligere 

gravkapell, vis a vis kirka er også et veldig funksjonelt og pent bygg som stadig er i bruk. 

Den lånes ut til gratis til bygdefolket; blant annet til korøvelser og minnesamvær. 

5. Medarbeiderskap og organisering 

I tillegg til lønna stab med prest, kantor og kirketjener, har vi frivillige medarbeidere som er 

kirkevert, tekstleser, nattverdmedhjelper og ansvarlig for kirkekaffe. Noen av de frivillige 

flere oppgaver på samme gudstjeneste. 

 

6. Oversikt over menighetens planer og utvalg 

Planer: 

 Årshjul 

 Trosopplæringsplan  

 Diakoniplan 

 Plan for samarbeid skole – kirke 

 Plan for samarbeid barnehage – kirke 

 Plan for konfirmasjonstiden 

 Lokal beredskapsplan for håndtering av melding om seksuelle overgrep  

Utvalg: 

 Trosopplæringsutvalg  

 Diakoniutvalg 

 Tre representanter i Redaksjonskomite for felles menighetsblad for Vestre Toten 

 

 

Reinsvoll, 21.08.2019 

 

sokneprest Berit Rinde 



VISITASRAPPORT – Raufoss menighet 
Rapport om menighetens virksomhet                                 

foran bispevisitas høsten 2019 

Rapporten bygger blant annet på utvalgte avsnitt fra menighetens årsmelding for 2018 

 

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER 

Den kirkelige årsstatistikken for 2018 viser at det på søndager og helligdager ble holdt 60 

gudstjenester i Raufoss kirke. I tillegg ble det holdt en del andre gudstjenester, først og 

fremst skolegudstjenester, slik at det totalt er registrert 69 gudstjenester med til sammen 

5853 deltakere. Det gir et gjennomsnittstall på 85, mot 98 i 2017, 112 i 2016 og 110 i 2015. 

Gjennomsnittstallene for 2018 er lavere enn foregående år selv om vi opplever stor 

oppslutning om spesielle dager som for eksempel julaften, hvor det var 252 og 248 på hver 

av gudstjenestene. På konfirmasjonsdagene var det et snitt på 250. Oppslutningen om de 

«vanlige gudstjenestene» er til tider bekymringsfullt lav. Dette er en utfordring som 

menighetsrådet/menigheten bør arbeide med framover. Et blikk inn i dagsregisteret for 

2018 forteller at det laveste besøkstallet var 13. 

 

FRA ÅRSSTATISTIKKEN    2014 2015 2016 2017 2018 

DØPTE      49   45   33  38  38 

VIGSLER            14   13   10   7  14 

GRAVFERD         58   68   70  54  56 

KONFIRMANTER                        74   66   59  51  53 

GUDSTJENESTER                            65   65   65  65  69 

 

 

OMSORG OG SOLIDARITET - DIAKONI   

Diakoniutvalget har dette året også bestått av: Reidunn Torp, Elin Onsrud, Anne Marie 

Stokke, Sidsel Hauge, Vigdis Gjøs, Eva Bang-Madsen (fram til sommeren), Kirsten Dave 

(repr. fra menighetsrådet) og diakon Solveig Haugen Tusvik. 

 



I    Vi har fulgt Lokal plan for diakoni i Raufoss menighet 2017 – 2019 (revidert i 2017): 

1. Nestekjærlighet 

 Temakveld om sorg og sorgarbeid, sammen med diakonen i Ås og Eina.  

 Sorggruppe blir startet når det er nok interesse for dette. 

 Allehelgensmesse i november. Diakonen deltok aktivt inn i denne gudstjenesten. 

 Soknebud og hjemmebesøk – her er både diakon involvert når det kommer inn 
henvendelser fra omsorgsboligene på Raufosstun og andre i menigheten.  

 Temadag om psykisk helse for ungdom, i samarbeid med trosopplæringen, 
ungdomskontakt i kommunen og Fyrverkeriet ungdommens hus, i forbindelse med 
Verdensdagen for Psykisk Helse.  

 Messe for lindrende nærvær – i samarbeid med de andre kirkesamfunnene på Raufoss, 
Sykehuset Innlandet og Mental Helse, i forbindelse med Verdensdagen for Psykisk 
Helse. Fellestiltak for Ås, Eina og Raufoss.  

 

2. Inkluderende fellesskap                                                                                                  

 «Sangstund med nogo attåt» på Raufosstun - 4 ganger pr år. Disse samlingene er svært 
populære blant beboerne, og hele diakoniutvalget + pianist og diakon stiller opp hver 
gang for å avvikle arrangementet.  

 Andakter på Raufosstun hver uke i samarbeid med Frelsesarmeen, Baptistkirken, 
Frikirken og andre frivillige. Vi har nattverdgudstjeneste annenhver måned. Diakonen 
setter opp andaktsturnus for hvert semester. 

 Besøk i omsorgsboligen, Korterudveien - èn torsdag i måneden. Disse besøkene 
gjennomføres av diakoniutvalgets medlemmer; to og to er sammen hver gang, og de 
sørger selv for program, pianist og medbragt kake. 

 Utdeling av lys og håndskrevne gratulasjonskort til jubilanter (80, 85 og 90 år). 
Medlemmene i diakoniutvalget fordeler disse besøkene seg imellom, og de foretar 
besøkene på egen hånd. 

 Juleblomster til beboerne i trygdeboliger. Diakoniutvalget går i fellesskap på besøk en 
dag før jul og deler ut julestjerner. 

 Formiddagstreff i kirkekjelleren en mandag i måneden, i samarbeid med Raufoss 
Normisjon.  

 Diakoniens dag: Diakonen deltok med preken, og diakoniutvalget deltok under 
      gudstjenesten og på kirkekaffen. Dette begynner å bli en tradisjon, etter at 

diakoniutvalget fikk lov til å «kuppe» denne søndagen. Diakonen hadde preken, og 

medlemmene i diakoniutvalget hadde de fleste andre oppgavene under gudstjenesten. 

 Tilbud for innvandrere: Språk-kafeen for innvandrere med samlinger på 

Frivilligsentralen. Diakon Margrethe Vang Nedregård har ansvar for disse samlingene. 

Nytt fra høsten 2018 er at vi har med tjeneste-konfirmanter som steker vafler og leker 

med barna. Margrethe har lagt vekt på god kommunikasjon med voksenopplæringen 

pga. den varierende oppslutningen. De vil veldig gjerne at vi fortsetter selv om 

oppslutningen varierer.  

 

 

 

 



3. Vern om skaperverket 

 Grønn menighet: Vi legger vekt på å handle inn med nøysomhet til våre arrangement, 

kaste minimalt, og sortere søppel. Dette ble revidert i menighetsrådet våren 2019 der vi 

ble reinnmeldt. 

 Skaperverkets dag gjennomføres en gang i året (under Friluftsfestivalen) på Stenberg 

Gård. Dette er en fellesgudstjeneste for Ås og Raufoss, inkl. frimenighetene. 

 

4. Kamp for rettferdighet 

 Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp (KN) er en god årlig tradisjon som engasjerer 

mange. Konfirmantene gjør en flott innsats sammen med konfirmantforeldre, ansatte og 

frivillige. 

 Changemakere (barne- og ungdomsorganisasjonen til KN) har i 2018 ca. 50 registrerte 

medlemmer i Vestre Toten. De har sine møter helt på egen hånd i kirkekjelleren på 

Raufoss, men trenger faglig støtte. De samarbeider med trosopplæringen rundt 

fasteaksjonen med informasjon om KN`s arbeid rundt om i verden. 

 

II   Diakonirådet 

Nytt i 2018 var at kirkevergen tok initiativ til å opprette et diakoniråd i kommunen. 

Rådet er felles for alle 3 menighetene i Vestre Toten og består av 2 representanter fra 

hvert av menighetsrådene, i tillegg til begge diakonene. Rådets oppgave er så langt som 

mulig å samordne tiltak som med fordel kan være felles for menighetene, samt arbeide 

med utvikling av nye fellesdiakonale tiltak i kommunen. Høsten har gått med til å 

komme i gang med arbeidet.  

Bjarne Kjartan Thaule og Jørund Grimstveit er Raufoss menighetsråds representanter i 

diakonirådet.   

 

 

BARN OG UNGE - TROSOPPLÆRING   

Visjonen til trosopplæringen er Trygg Tro.  

Vi ønsker at barna skal bli styrket i sin trygghet på Gud, på kirken, på seg selv, på 

fremtiden og på fellesskapet de er døpt inn i.  

Vi skal ha fokus på - barna som troende subjekt  

                                    - inkluderende gudstjenestefeiring  

                                    - barn og unges medvirkning    

Vi vil gi alle døpte en mulighet til å bli kjent med den kristne tro og tradisjon!   

I Vestre Toten har vi nå et tilbud til alle fra de er 0 til 18 år gjennom et helt år.  

Trond Olstad Furuseth og Eva Morken har vært menighetsrådets representanter i 

trosopplæringsutvalget. Berit Rinde har vært prestenes representant. Leder for 

trosopplæringen Gunnhild Bjørdal har ledet utvalget og vært sekretær.  

Våren 2019 ble revideringen av denne planen fullført og sendt til biskopen. 

 



Tiltak som vi har i vår plan er: 

0 – 3 år Babysang ;  4 år Min kirkebok ;  4-6 år Kirkerotteteater ;  5 År – Orgelknappen ;                          

6 års-samlinger - ”Jeg er helt førsteklasses” ;  6-9 år – Amigosdag. Et samarbeid med ACTA barn og 

unge normisjon ;  8 år – Tårnagenthelg ;  9 – 11 år – Action leir ;  11 år - Lys våken ;                                

12 og 13 år. Festihall ;  14 år – Konfirmasjonstiden ;  15 -17 år Ledertrening og sosiale tiltak for 

ungdom. 

KONFIRMANTER 

Våren 2019 var det 32 konfirmanter som fulgte konfirmantopplegget i kirken. Her var det 

nytt av året også ulike grupper; tjenestekonfirmanter, samtalekonfirmanter og pilgrims- 

konfirmanter. 2 fine konfirmantsøndager ble gjennomført som en avslutning på 

konfirmantopplegget. Konfirmanter kom fram en og en for å bli bedt for mens det ble tent 

lys for dem under forbønnshandlingen. Flere ungdomsledere deltok og var med for å lage 

en festdag for konfirmantene.  Pilgrimskonfirmantene hadde en fin tur også i slutten av juni 

der de gikk fra Hjerkinn til Kongsvoll med overnatting underveis 

Konfirmantforum/ Fasteaksjon - Vi samlet alle konfirmantene i Vestre Toten på en lørdag 

før påsken. Dette ble en god oppladning til dagen etter da konfirmantene ble sendt ut med 

bøsser for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.  

Høsten 2019 startet vi opp med nytt kull. I skrivende stund er det i overkant av 40 

konfirmanter påmeldt. Menighetspedagogen har ansvaret for konfirmantene i Raufoss.  

Leir: Vi er på Mesnali leirsted (Camp Sjusjøen) en helg i februar. 

MINILEDERKURS  (MILK ) 

Dette er et samarbeid for Raufoss/Ås/Eina med lederkurs for fjorårskonfirmanter, 

kursopplegget er utarbeidet av KFUK-KFUM. Tankene er at de deltar med ulike 

praksisoppgaver på barne- og ungdomsarbeidet i menighetene våre - lederoppgaver 

knyttet til Festihall, Tårnagenthelg, Konfirmantleir, Lys Våken, Action Leir, m.m.  

BARNEGRUPPA ”SPRELL LEVENDE” 

Ledere: Mari Grimsbø (hovedleder), Solveig Grimsbø Thaule, Hanne Kristin Kjellsås, Line 

Langås og Elin Stikbakke. I tillegg har vi med oss 3 ungdommer som hjelper til: Ane Larsen, 

Thea Larsen og Synne Skjølås Voldum. Vi har med oss 8 frivillige (voksne) til å ordne med 

kveldsmaten, 2 hver gang. 

Samlingene i kirkekjellerne er annenhver torsdag fra kl.17.30 – 19.00 

Hver samling starter med bibelfortelling og sang. Vi benytter bibeltekster og henter 

inspirasjon fra søndagsskoleopplegget ”Sprell Levende”. Etter bibelfortelling følger en 

aktivitet der barna får lage noe de kan ta med seg hjem. Samlingene avrundes med 

kveldsmat. 

Gjennom året har det vært 30-40 barn vært innom på Sprell. Barna er i alder 5 – 11 år. 

Frammøte på samlingene ligger i gjennomsnitt på underkant av 20 barn 

 



Vi har inntrykk av at barna og deres foreldre er flinke til å snakke med venner om Sprell 

Levende. Det skjer ofte at noen av barna har med seg venner som ikke har vært med før. 

Samtidig informerer vi i menighetsbladet «Ved Kirkeporten». Vi har også opprettet en egen 

Facebook-gruppe der vi informerer om datoer for samlingene, og legger ut bilder av de 

tingene vi lager.  

Vår opplevelse er at vi har klart å etablere et tilbud som fungerer bra. 

RAUFOSS KIRKES BARNEKOR 

Har ikke vært i virksomhet siden høsten 2018 

 

KIRKEN I LOKALSAMUNNET   

Raufoss kirke ligger sentralt og strategisk plassert midt i Raufoss sentrum. Vi tror også at 

den har en sentral plass i bevisstheten til lokalbefolkningen. Forholdet til kommunen er 

godt. Kirken blir tatt på alvor av administrasjonen og politikere. 

Det er et godt samarbeid mellom de ulike menighetene i lokalsamfunnet her Raufoss. Fast 

kommunikasjon er det med Frikirken, Baptistkirken og Frelsesarmeen. Gjennom året er 

det bønnemøte annenhver torsdag samt flere gudstjenester som vi samarbeider om å 

arrangere.  

I menigheten vår er det 2 Normisjonsforeninger og 1 Y’s-men’s club. Raufoss Normisjon 

og Vestre Toten Y`s men’s club har sine møter i kirkekjelleren. Menighetsrådet er 

takknemlige for denne virksomheten, og ser på den som en naturlig del av det samlede 

menighetsarbeidet. 

Forholdet til barnehagene og skolene løper uanstrengt. Den videregående skolen vi har 

på Raufoss har også brukt kirkebygget som undervisningslokale der de tar opp kultur og 

religions i sine fag. Vi har besøk av barnehagene i nærområdet før jul. Det er også besøk 

ut til barnehagene i forkant av påskehøytiden. 

SKOLE/ KIRKESAMARBEID 

Samarbeidet mellom barneskolene på Raufoss og Raufoss menighet er svært god. Her ser 

vi at mange års arbeid med relasjonsbygging gir positive resultat. Nye forespørsler er 

kommet inn der både barneskoleklasser og ungdomsskoleklasser ønsker å komme inn i 

kirken for å bruke dette bygget som undervisningslokale i deres livssyns- og 

religionsundervisning. 

De faste gudstjenestene som skolene har viser at det er gode tradisjoner i forkant av 

julen. Disse samlingene er på en av de siste dagene før juleferien og er svært godt besøkt. 

 

 

 



Gjennom kalenderåret er alle klassetrinnene med i planen vi har for samarbeid.  

1.trinn besøker den kirkegården som er nærmest skolen.  

2.trinn får besøk av presten som forteller rundt prestens klær og arbeidsoppgaver. 

 Her kommer det mange gode spørsmål som de er nysgjerrige på.  

3.trinn får besøk i forkant av påsken med gjenfortelling av påskens innhold. 
 
4.trinn er på besøk i kirken for å se på interiør og symboler.  
 
5.trinn besøker den andre kirkegården (lengst vekk fra skolen).  
 
6.trinn er på besøk i kirken i forbindelse med pinse.  

Her ser vi også nærmere på orgelet og kirkeklokkene i tårnet.  
 

7.trinn er på besøk i kirken med tema: Begravelse, sorg og tap. Diakonen har et godt 
samarbeid med Trosterud begravelsesbyrå som også er med på undervisningen.  
 

MEDARBEIDERSKAP OG ORGANISERING - ANSATTE I MENIGHETEN   

Arild Kjeilen    - sokneprest 

Brita Marie Heggelund   - daglig leder/ menighetssekretær i 60% stilling 

Sindre Hovland   - kantor i 80 % stilling fra 01.08.19 

Åsmund Dannemark  - menighetspedagog fra 01.08.19 

Solveig Haugen Tusvik  - diakon i 40% stilling 

Margrethe Vang Nedregård    - diakon i 20% stilling fra 01.02.18 

Gunnhild Hauge Bjørdal - leder for trosopplæringen i Vestre Toten fra 1.2.18 

Erik Torp   - kirketjener i Raufoss kirke 

Einar Solbrækken  - driftsleder fra 01.10.18 

Anthony Lino Girirpio  - renholder i kirke og menighetskotorer samt     

   ambulerende kirketjener 

Erik Vågsvoll   - menighetspedagog fra 1.2.18 (sluttet 01.07.19) 

Kolbjørn Teien   -  kantor i 80% stilling (sluttet 01.07.19) 

 

 

 

 



OVERSIKT OVER MENIGHETENS PLANER OG UTVALG 

 

Menighetsrådet 2015-2019 består av: 

Leder:        Jørund Grimstveit 

Nestleder:   Eva Morken   

Kristian Peder Myrhol    

   Inger Naadland Hensvold 

Trond Olstad Furuseth 

   Bjarne Kjartan Thaule 

   Kirsten Dave 

   Petter Furuseth  

Arild Kjeilen, sokneprest 

Varamedlemmer: Arve Grøtberg 

Inger Hellum Hagen 

   Anne Kampelien 

   Per Sunde 

 

I løpet av menighetsperioden er 1. medlem fritatt fra sitt verv på grunn av helse. 

Menigheten har flere utvalg som er med på organiseringen av menighetsarbeidet. Her har vi 

redaksjonskomite til «Ved Kirkeporten»; Gudstjenesteutvalg; Kappekomite; Diakoniutvalg; 

Dåpsopplæringsutvalg; Trosopplæringsutvalg; Kjellerkomite. 

Vi har samarbeid med de Ås og Eina menighet for utgivelse av felles menighetsblad i Vestre 

Toten kommune – «Ved Kirkeporten». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIRKA I VESTRE TOTEN – EN DEL AV MASKINERIET 

Bispevisitas i Vestre Toten 28.-31. oktober og 10. november 2019 

 

Drøyt 3700 mennesker sokner til Ås menighet. Det er 3431 medlemmer, inklusive 42 

tilhørige pr. 21.08.19. Kirka er viktig i folks bevissthet i Ås. Mye god tilhørighetsfølelse, folk 

er opptatt av kirka og kirkegården sin. Det er alltid mange på den vakre kirkegården som 

steller sine kjæres graver. Kirkegården er et flott vitnesbyrd om respekt og ærbødighet for 

den gangne slekt.  Ås menighet er en typisk folkekirkemenighet, bra oppslutning om de 

kirkelige handlinger dåp, konfirmasjon og ikke minst gravferd, noe svakere ved vanlige 

gudstjenester. Kirka ønsker å være raus og inkluderende. Her er det høyt under taket med 

rom for et stort mangfold samtidig som det formidles et tydelig og relevant budskap. Det er 

mye å glede seg over i Ås! 

1.Gudstjenester og kirkelige handlinger                                                            

Gjeldende forordning for gudstjenester er 55. Deltakelsen ved gudstjenestene er på forsiktig 

vei oppover. 4 gudstjenester i året er lagt til Menighetssenteret på Reinsvoll, videre har vi 2 

gudstjenester på Gimle aldershjem, 2 gudstjenester i året på Elton grendehus og et par 

friluftsgudstjenester. (Nevnte gudstjenester går inn i forordningstallet.) Vi opplever at 

gudstjenester som byr på noe litt annerledes som jazz-gudstjeneste, sanggudstjeneste mv 

samler bra med folk. Det handler en del om å gi folk en «unnskyldning» for å komme til 

gudstjeneste. Bare gå i kirka uten grunn sitter lenger inne, men når noen i slekta har dåp, 

eller barnebarnet skal synge i barnekoret eller konfirmanten har tjenesteoppgaver, møtes 

det opp. Det jobbes kontinuerlig med å gjøre terskelen inn lavere. 

Det har vært udelt positivt å gå tilbake til den liturgiske musikken fra 1977. Det har vært 

flere år med en tungt tilgjengelig liturgi som nok har bidratt til noe fremmedgjøring. 

Menigheten er glad for at vi er «back on track». Viktig med gjenkjenning og trygghet i 

gudstjenesten. 

Det er jevnlig andakter på Gimle aldershjem, prest og diakon har jevnlig samlinger (hver 14. 

dag) med god oppslutning. Godt samarbeid med institusjonen. 

Dåpstallene er fortsatt ganske høye, selv om en ser noe nedgang. Gledelig å se at mange 

kommer til gudstjeneste ved dåp, ofte store dåpsfølger som virkelig feirer det nye livet med 

bunad og finstas. Dåpssamtale foregår i hjemmet, noe som er viktig for relasjonsbygging. 

Det er god oppslutning om kirkelig konfirmasjon i Ås. Konfirmantene deltar gjennom 

konfirmasjonstida med tjenesteoppgaver, noe som beriker gudstjenestelivet. Kateketen har 

hovedansvaret for konfirmantene og har brorparten av undervisningen. Presten er 

naturligvis mye delaktig. Det er felles konfirmantleir på Mesnali, Camp Sjusjøen, i februar for 

konfirmantene i Vestre Toten. Godt samarbeid om konfirmantene i Vestre Toten. 

Antall vigsler varierer fra år til år. Rundt 10 i året. Så langt har det ikke vært vigsel utenfor 

kirkerommet. 



Antall gravferder ligger rundt 45 i året, pluss/minus. Det er som nevnt god oppslutning om 

gravferd. Jeg er glad for at antallet seremonier som finner sted i «stillhet» ikke ser ut til å 

være økende. Viktig at alle som vil ta farvel kan få gjøre det! Vi har en ordning med 

«fastprest» noe som betyr at presten i Ås har gravferd for alle i Ås, så sant han ikke har ferie. 

Denne ordningen er folk svært glade for. Viktig å tenke relasjonelt og ikke bare funksjonelt.  

2. Omsorg og solidaritet 

Diakonien har lange og gode tradisjoner i Ås menighet, og vi mener at et aktivt diakonalt 

arbeid er avgjørende viktig for en levende menighet. Det har vært ansatt diakon gjennom 

mange år. Dette har vi bl.a. fått til ved at diakoniforeningen har bidratt økonomisk til 

stillingen hele veien. For tiden har vi diakon i 30 % stilling. Vi håper stadig at stillingen skal bli 

fullfinansiert av kommunen siden stillingen er med i den tjenesteytingsavtalen som 

fellesrådet har med kommunen, men det har foreløpig ikke i vært mulig å få til bl.a. p.g.a. 

svak kommuneøkonomi.   

I 2018 ble det etablert et felles Diakoniråd for alle tre menighetene i Vestre Toten. Hver 

menighet er representert med 2 medlemmer og begge diakonene er med. Ideen er at dette 

rådet skal se på hvilke diakonale oppgaver som kan gjøres i fellesskap for de tre 

menighetene, for å tenke effektiv tjeneste og en best mulig bruk av våre felles 

diakoniressurser. Håpet er at vi kan få til mer i fellesskap enn hver av oss klarer alene.  

I Ås er det menighetsrådet som for tiden fungerer som diakoniutvalg. Det har den siste tiden 

vært fokusert mye på hvordan vi skal drive det diakonale arbeidet, hvordan det skal 

organiseres og hvordan vi skal prioritere riktig når ressursene er begrenset. Diakoniplanen er 

revidert og følgende oppgaver blir prioritert fremover innenfor områdene; inkluderende 

fellesskap, nestekjærlighet, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet: 

 Institusjonsbesøk 

 Besøkstjeneste, spesielt til bursdagsbesøk til 80, 85 og 90 års jubilanter 

 Sorgarbeid 

 Grønn menighet 

 Diakoniens dag 

 Formiddagstreff 

 La beina gå og hjertet slå 

 Tjenestekonfirmanter 

 Psykisk helsearbeid for barn og unge 

Det er veldig gledelig at det særlig i det siste året er rekruttert mange frivillige til det 

diakonale arbeidet. Det gjelder bl.a. ift besøkstjenesten og til formiddagstreffet 

Det er verd å skrive litt om at menigheten i 2016 startet et veldig viktig arbeid – tilbud for 

asylsøkere og flyktninger. Det ble arrangert regelmessige samlinger for disse gruppene og i 

snitt møtte det opp ca. 20 personer i tillegg til mange frivillige fra menigheten. Noen av 

asylsøkerne kom selv til Menighetssenteret, mens andre ble hentet av oss. Innholdet på 

kveldene var bl.a. samtaler, sang, lek og mat. Vestre Toten Mottak ble avviklet før jul i 2016, 

og dermed kom det ikke flere asylsøkere til oss. Dette tilbudet engasjerte mange frivillige i 



menigheten og viste tydelig at engasjementet for å bidra til at andre kan ha det litt bedre er 

stor.   

 

3. Barn og unge                                                                                                                           

Det er en felles trosopplæringsplan for menighetene i vestre Toten. Vi gleder oss over god 

oppslutning om Min kirkebok til 4 åringer og 6 åringer. Det er ikke like god oppslutning om 

Lys våken, men det jobbes kontinuerlig med å øke oppslutningen. Vi har lagt om 

Tårnagentkonseptet til å være en samling på søndag etter lunsj-tid for så å avslutte med 

felles kveldsgudstjeneste, dette grepet har vært godt. Vi har brukt Askeonsdags gudstjeneste 

som en slags kick off for fastetiden med tema solidaritet. Dette har vært positivt. Det er 

startet et barnekor i menigheten under ledelse av kateket, dette har vært svært positivt. De 

bidrar på mange gudstjenester og foreldre/besteforeldre trekkes med i kirken. Ukentlig er 

det babysang på Menighetssenteret. Det startes noe nytt denne høsten; Familietrall som er 

en slags fortsettelse av babysang. Et månedlig tiltak med bl.a. felles middag. Det er et godt 

kirke/skole samarbeid, mange treffpunkter gjennom året. For detaljer se plan for samarbeid 

kirke/skole.  Det jobbes godt med ledertrening i Vestre Toten. Det er et relativt stort korps 

med dyktige ungdomsledere som bidrar ved ulike årsrelaterte arrangementer og som er 

ledere for konfirmanter. Changemaker har en god gruppe på Raufoss, dette felles for Vestre 

Toten. 

 

4. Kirken i lokalsamfunnet  

Ås menighet ønsker å være en kirke som berører og engasjerer. Derfor er vi svært opptatt av 

å brygge bro over mot det lokalsamfunnet vi er en del av. Vi opplever at kirkens arbeid og 

kirken står sterkt i folks bevissthet, og vi opplever at mange stadig gir utrykk for at kirken er 

viktig for dem, selv om de ikke nødvendigvis går ofte på de ordinære gudstjenestene. Folk 

ønsker å stille opp for kirken sin. 

Vi opplever at det er et stort ønske også fra ulike lag og foreninger om å samarbeide med 

kirken på ulikt vis. Dette synes vi er svært gledelig og er veldig takknemlig for de ulike 

bidragene. Følgende grupper har vi et regelmessig samarbeid med: 

 Sanitetsforeningen – 1. søn. i advent og på fastelavnssøndag 

 Bygdekvinnelaget – høsttakkefesten 

 Bøverbru musikkforening – lille julaften, konfirmasjonsgudstjenestene, 17. mai 

 Dølahestlaget – hesteskyss til enkelte gudstjenester fra Gimle sykehjem 

 Vestre Toten kommune – godt samarbeid ifm friluftsgudstjeneste på Stenberg  

 

Siden 2014 har vi hatt felles menighetsblad med Eina og Raufoss menigheter, og 

samarbeidet fungerer svært godt. Vi har fått til et fint blad sammen. Dette samarbeidet er 

svært gledelig og fører også til at menighetene blir knyttet nærmere til hverandre. 

Menighetsbladet er et viktig bindeledd mellom kirken og folket i bygda. Menighetsrådet har 



frivillige som står for utdelingen av menighetsbladet. Dette funger godt og det gjør at vi kan 

redusere utgiftene til menighetsbladet.  

I 2021 har Ås kirke 100 års-jubileum. I den forbindelse har tidligere sokneprest Gunnar 

Finstad tilbudt seg å skrive et festskrift / bok i anledning jubileet Han ser for seg at 

festskriftet skal ta for seg; kirken i 1921– med særlig vekt på kirkebygget og kirkens 

arkitektur, Ås kirke og dens eldre historie og Ås kirke i 2021 med de lange røtter og det rike 

inventaret. Vi gleder oss veldig til jubileet, og håper og tror at det vil sette Ås kirke og vår 

menighet enda klarere på kartet og i lokalbefolkningens bevissthet. 

 

5. Medarbeiderskap og organisering 

Det er svært viktig å ha og rekruttere mange aktive frivillige til ulike oppgaver i menigheten. 

Vi er i så måte velsignet med mange som stiller opp for oss. Frivillige deltar aktivt under 

gudstjenestene, i det diakonale arbeidet, i de ulike trosopplæringstiltakene, ved utdeling av 

menighetsbladet og i ulike komiteer og utvalg for å nevne noe.  

Selv om det er avgjørende viktig at mange stiller frivillig opp for menigheten, så er det 

selvfølgelig også viktig å ha ansatte som er faglig dyktige og engasjerte i jobben. Vi setter 

utrolig stor pris på den viktige jobben de ansatte gjør hos oss. Vi er helt avhengige av dyktige 

ansatte for å lykkes med det viktige arbeidet vi er betrodd. Vi opplever også at det er et godt 

samarbeid mellom ansatte og de frivillige. For tiden er følgende ansatt i Ås menighet: 

 Dagfinn Follerås, Sokneprest 

 Margrethe Vang Nedregård, Soknediakon 

 Gunnhild Bjørdal, Kateket og leder for trosopplæringen 

 Oskar – Magnus E. Stende, Kantor 

 Hilde Torkehagen Skumsrud, Daglig leder/menighetssekretær 

 Håvard Amlie, Kirketjener 

 

Menighetsrådet har i siste periode bestått av: 

Ole-Jakob Dyrnes, leder 

Trond Amlie, nestleder 

Jorunn Sæbø 

Jorun Granberg 

Marit Narum Lundby 

Sjur Ødegaard 

Dagfinn Follerås  

Varamedlemmer: 

Rita Storsletten Hoel 

Ken Lunn 

Terje Vegar Larsen 

Marit Synnøve Bjerkeengen 

Roger Karlsen 



Arbeidsutvalget har bestått av soknepresten, leder og med Hilde Torkehagen Skumsrud som 

sekretær. 

Representanter til Vestre Toten Kirkelige fellesråd: 

Ole-Jakob Dyrnes (leder i fellesrådet) og Trond Amlie.   

Gudstjenesteutvalget: 

Menighetsrådet har fungert som gudstjenesteutvalg. 

Diakoniutvalget: 

Menighetsrådet har fungert som diakoniutvalg. 

 

 

Repr. fra menighetsrådet til redaksjonskomiteen i menighetsbladet: 

Sjur Ødegaard  

Repr. diakonirådet i Vestre Toten: 

Jorun Granberg 

Ole-Jakob Dyrnes 

Representant til trosopplæringsutvalget: 

Jorunn Sæbø (fast medlem) 

Rita Storsletten Hoel (varamedlem) 

Representant fra menighetsrådet til Stiftelsen Ås menighetssenter: 

Ranveig Theisen 

 

Reinsvoll, 21.08.19 

 

Dagfinn Follerås   Ole – Jakob Dyrnes                                                                                             

sokneprest    Leder menighetsrådet 

 

Vedlegg: 

-Trosopplæringsplan 

-Diakoniplan 

-Plan samarbeid kirke/skole 

-Lokal plan for konfirmasjonstiden 

-Plan for samarbeid kirke/barnehage 

-Plan for håndtering av melding om sexuelle overgrep 



 

 

 

 

 

    































































































SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Vegard Skogen Arkiv: 021  
Arkivsaksnr.: 19/2726    

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

 

 
 
Fakta: 
Det vil bli orientert om følgende saker i møtet: 
 

• Orientering om ekstern gjennomgang av barneverntjenesten v/ rådmann og 
barnevernleder. 

 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann  
 

 



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Bjørn Sondra Kjelsrud Arkiv: 113  
Arkivsaksnr.: 19/2237    
 
 
BRANN OG REDNING - GEBYRREGULATIV 2020  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret fastsetter gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger i 2020 
til kr. 470,- eks. mva. pr. fyringsanlegg (kr. 587,50 inkl. mva.). 
 
Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger fastsettes til kr. 785,- eks. 
mva. pr. fyringsanlegg (kr. 981,25 inkl. mva.). 
 
Øvrige gebyrer for feiervesenets tilleggstjenester og andre gebyrer for brann og 
rednings tjenester fastsettes som angitt i «Gebyrregulativ 2020». 
 
Årsavgifter og gebyrer for alarmoverføring til 110-sentralen fastsettes som angitt i 
«Alarmoverføring – Prisliste 2020». 
 
Utrykte vedlegg: 
Brann- og eksplosjonsvernloven § 28 om fastsetting av gebyr for gjennomføring av 
feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 
Ny inngått «Avtale om beredskap – industrivern for Raufoss Industripark» mellom 
Vestre Toten kommune og industrivernpliktige virksomheter angående 
tilleggstjenester. 
 
«Samarbeidsavtale om felles 110-nødalarmeringssentral mellom Hamar kommune 
(Vertskommune) og Vestre Toten kommune (samarbeidskommune)» angående 
innføring av årlig avgift i forbindelse med tilleggstjenester ved sentralen. 
 
Trykte vedlegg:  
Brann og redning – Gebyrregulativ for 2020. 
Alarmoverføring 110 – Prisliste for 2020. 
 

Generelt, feiervesen 
Fra 2018 til 2019 ble feie- og tilsynsgebyret holdt uendret på kr. 460,- pluss mva. For 
2020 økes gebyret med kr. 10,- pluss mva. (2,2 %). 
 
Feie- og tilsynsgebyret for fritidsboliger økes med kr. 15,- pluss mva. (1,9 %) i 2020. 
 
Fom. 2017 ble det innført lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger. 
Kommunen har på samme måte som for vanlige boliger anledning til å kreve gebyr 
for å dekke selvkost for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger. Det ble for 
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2017 fastsatt et eget gebyr for dette fordi en legger opp til å gjennomføre både feiing 
og tilsyn samtidig, i motsetning til i vanlige boliger hvor feiing og tilsyn gjennomføres 
separat med ulike tidsintervaller og tidspunkter. Innkreving av gebyret skjer kun det 
året tjenestene leveres den enkelte fritidsbolig. 
 
Gebyret for vanlige boliger er knyttet til en enkelt skorstein/fyringsanlegg – ett gebyr 
pr. skorstein/fyringsanlegg og pr. tjeneste (feiing eller tilsyn) - som kreves inn av alle 
hvert år. 
 
Gebyret for fritidsboliger fastsettes til ca. 167 % av et vanlig gebyr fordi en altså 
legger opp til å gjennomføre begge tjenestene samtidig på et og samme besøk. 
Dette fordi eieren av fritidsboligen i mange tilfeller bor helt andre steder enn i 
nærheten av fritidsboligen og for at eieren skal slippe kanskje å reise lange veier og 
møte opp to ganger. 
 
Etter en generell risikovurdering i forkant, legger brann og redning opp til å 
gjennomføre ett tilsyn og tilhørende feiing hvert 10. år. Hyppigheten på feiing og 
tilsyn vil imidlertid justeres og tilpasses individuelt etter hvert som feiervesenet har 
vært på besøk og gjort en ny risikovurdering. Pga. de lange intervallene legges det 
opp til enkeltfakturering etter utført tjeneste. Dette anses rasjonelt, siden antallet 
fritidsboliger med fyringsanlegg i kommunen er lavt med ca. 250 enheter pr. 2019. En 
la opp til å gjennomføre første runde med feiing og tilsyn med alle fritidsboligene over 
en tre-års periode, dvs. ca. 1/3 pr. år. Det viser seg å være utfordrende å nå alle 
eiere i hht. plan. I 2019 er det i skrivende stund kun utført et fåtall besøk. Det 
budsjetteres derfor ikke med feiing/tilsyn med noen fritidsboliger i 2020. Det 
fastsettes likevel et gebyr siden det kan komme enkeltoppdrag i løpet av året. Det 
kan videre være aktuelt å fakturere for varslet, men ikke mottatt, tjeneste for 
fritidsboliger. 
 
Gebyrene under «Beredskap – brann/ulykke, industrivern» i vedlegget er nye fom. 
2020. Disse kommer som et resultat av at kommunen tar over all brann- og 
redningsberedskap, inkludert tilsvarende del av industrivernet for både kommunen og 
industriparken. Selve industriverntjenesten (basistjenesten) og økonomien reguleres 
gjennom egen avtale mellom kommunen og de industrivernpliktige virksomhetene i 
Raufoss Industripark. 
 
Som en del av avtalen, legges det opp til at kommunen kan levere nærmere definerte 
tilleggstjenester utover basistjenesten. Tilleggstjenester leveres på oppdrag fra den 
enkelte virksomhet og faktureres direkte i det enkelte tilfelle. Disse tjenestene må 
prises og er derfor tatt inn i gebyrregulativet fom. 2020. 
 
Øvrige gebyrer for brann og redning økes med ca. 2 %. 

Selvkostberegning, feiervesenet 
De direkte kostnadene til feiervesenet for 2020 er i budsjettet beregnet til kr. 2 708 
000. Av dette utgjør kr. 150 000 budsjettreserve som skal være en buffer primært i 
forbindelse med utvikling i lønns- og pensjonskostnader og andre uforutsette 
kostnader. 
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De indirekte kostnadene (fakturering, innkreving, regnskap, støttetjenester m.m.) er 
stipulert til kr. 67 000 i budsjettet. Endelig avregning foretas i alle tilfelle når året er 
omme. 
 
De totale kostnadene ved ordningen blir dermed kr. 2 775 000. 
 
For 2020 legger en til grunn at det vil være 5 825 fyringsanlegg i boliger og 0 
fyringsanlegg i fritidsboliger som omfattes av gebyret i Vestre Toten. 
 
Kostnadene dekkes inn slik: 
Feie- og tilsynsgebyr boliger:  2 738 000 ( : 5 825 enh. = kr. 470,-) 
Feie- og tilsynsgebyr fritidsboliger:               0 ( : 0 enh. = kr. 0,-) 
Bruk av bundet driftsfond:        30 000 
Refusjonsinntekter:           3 000 
Tilleggstjenester:           4 000 
SUM:      2 775 000 
 
Gebyrinntektene, inkludert driftsfondet, gir en dekningsgrad på 99,7 %. 
 
De resterende kostnadene dekkes av feiervesenets tilleggstjenester og refusjoner. 
 
Alarmoverføringer til 110-sentralen 
Årsavgifter til kommunen for alarmoverføringer til 110-sentralen økes med snaut 3 % 
i 2020. Det var ingen endring fra 2017 til 2018. Prisene ble endret med ca. 2,5 % fra 
2018 til 2019. 
 
Kommunen har i dag ca. 40 abonnenter med direktevarsling til 110-sentralen på 
Hamar. Det er i budsjettet – utenom gebyrområdet – beregnet 45 abonnenter og en 
inntekt i 2020 på kr. 214 000. Dette gir en gjennomsnitts årsavgift på ca. kr. 4 755,- 
(pluss mva.) pr. abonnent. 
 
I tillegg kommer årlig brukeravgift til 110-sentralen i 2020 på kr. 545,- (pluss mva.) pr. 
overføring av automatiske alarmer, mellom kommunen og den enkelte abonnent.  
 
Brukeravgiften økes fra kr. 525,- til kr. 545,- i 2020 og utgjør til sammen ca. kr. 
25 000 (pluss mva.) for 45 overføringer, og kommer i tillegg til de kr. 214 000 nevnt 
over. 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Bjørn Sondra Kjelsrud 
 brannsjef 
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Brann og Redning - Gebyrregulativ for 2020 

 

Type tjeneste / gebyr Enhetspris. 
eks. mva. 

Enhet Mva. 
Ja/Nei 

 

Feiervesenet    
Feie- og tilsynsgebyr, boliger Kr. 470,- Pr. fyringsanl. Ja 
Feie- og tilsynsgebyr, fritidsboliger Kr. 785,- Pr. fyringsanl. Ja 
 

Tilleggstjenester – feiervesenet    
Fresing av skorstein 1) Kr. 845,- Pr. stk. Ja 
Feiing/rengjøring av peis/ovn/rør 2) Kr. 520,- Pr. time Ja 
Bistå med informasjon Gratis - - 
 

Forebyggende    
Gjennomføring av kurs og opplæring innen 
brannvern på bestilling/forespørsel fra andre 

Kr. 715,- Pr. time for 
instruktør 

Nei 

Gjennomføring av kurs og opplæring i egen 
regi (kurs og opplæring som tilbys utad) 

Enhetspris 
pr. deltaker3) 

Pr. deltaker Nei 

Materialkostnader, bruk av utstyr, m.m.  selvkost4) - Ja/Nei 
 
Beredskap – brann/ulykke, industrivern5)    
Bistandsoppdrag på bestilling/forespørsel fra 
andre (herunder tilleggstjenester industrivern), 
personell (gjelder ikke kurs og opplæring, se 
forebyggende) 

Kr. 600,- Pr. person, 
pr. time 

Ja 

Nøkkelsafekontroller på vegne av Raufoss 
Beredskap AS6) 

Kr. 450,- Pr. safe Ja 

Test av slokkevannsuttak i Raufoss 
Industripark, utendørs6) 

Kr. 900,- Pr. uttak Ja 

Test av slokkevannsuttak i Raufoss 
Industripark, innendørs6) 

Kr. 450,- Pr. uttak Ja 

Materialkostnader, bruk av utstyr, m.m.  selvkost4) - Ja/Nei 
 
Beredskap - utrykninger    
Avgift for utrykning til unødvendig brannalarm, 
herunder utrykning i forbindelse med åpen 
brenning som er i strid med lokal forskrift om 
åpen brenning og brenning av avfall i 
småovner 

Kr. 4 500,- Pr. utrykning Nei 

 

Fyrverkeri – saksbehandling    
Behandling av søknader om ny tillatelse til 
handel med fyrverkeri inkludert befaring og 
kontroll 

Kr. 1 775,- Pr. søknad Nei 

Behandling av fornyelse av eksisterende 
tillatelse (endringsbehov) 

Kr. 745,- Pr. fornyelse Nei 
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1) Tiden det tar å frese en skorstein er omtrent den samme uavhengig av pipetype, mengde blanksot, 
m.m. og prisen settes derfor som en stk. pris. Reising til/fra, utstyr m.v. er inkludert i prisen. 
2) Tiden det tar å gjennomføre denne tjenesten kan variere mye med ildsted/fyringsanlegg og det 
settes derfor en timepris for gjennomføring av selve tjenesten (reising til/fra, utstyr, m.v. er inkludert). 
3) Enhetspriser fastsettes ut fra det enkelte kursets omfang, varighet, ressurs og materialforbruk, m.m. 
4) Selvkost vil si dekning av faktiske kostnader, slitasje, vedlikehold, m.m. av utstyr og materiell. 
5) Kommunen leverer industriverntjenester til Raufoss Industripark fom. 2020. Priser for 
tilleggstjenester. Basistjenester er fastsatt og avtalt gjennom egen avtale med industrivernpliktige 
virksomheter i Raufoss Industripark. 
6) På forespørsel om kontroll og test av flere enheter, avtales pris individuelt i hht. omfanget. 
 
 
Avgiftene og gebyrene er vedtatt i kommunestyret i møte den 12.12.2018, sak nr. ***/19.
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Alarmoverføring 110 – Prisliste for 2020 

 
Betalingssatsene og vilkårene for øvrig fastsettes årlig av kommunestyret i Vestre Toten og gjelder for 
kalenderåret. 
 
Årsavgift beregnes fra og med den måneden tilknytning til Alarmsentral Brann Innlandet (110-
sentralen) skjer og til og med den måneden abonnementet (og tilknytningen) eventuelt opphører. 
 
Nye abonnenter faktureres 1. gang senest påfølgende måned etter tilknytning for det resterende antall 
måneder det året. Eksisterende abonnenter faktureres en gang pr. år (for hele kalenderåret). Faktura 
sendes i mars med forfall 15. april. Ved evt. opphør av avtalen vil abonnenten bli kreditert for det 
gjenstående antall hele måneder etter opphør av alarmtilknytningen. 
 
Tilknytningsavgifter fastsettes og faktureres separat av 110-sentralen. 
 
Alle priser er oppgitt eks. mva. Ingen mva. for interne/kommunale abonnenter, ellers tilkommer mva. 
 

Brannalarm, slokkeanlegg og nøkkelsafe 
Årsavgiftene gjelder for brannalarm og / eller slokkeanlegg. Nøkkelsafe uten tillegg i prisen. 
Årsavgift - Prisgruppe 1 
Gjelder næringsbygg med samlet detektert (dekket) areal på 
inntil 600 m2. 

Kr. 3 216,- (kr. 268,- pr. mnd.) 

Årsavgift - Prisgruppe 2 
Gjelder næringsbygg med samlet detektert (dekket) areal 
mellom 600 - 4 000 m2. 

Kr. 4 260,- (kr. 355,- pr. mnd.) 

Årsavgift - Prisgruppe 3 
Gjelder næringsbygg med samlet detektert (dekket) areal 
mellom 4 000 – 10 000 m2. 

Kr. 6 972,- (kr. 581,- pr. mnd.) 

Årsavgift - prisgruppe 4 
Gjelder næringsbygg med samlet detektert (dekket) areal på 
over 10 000 m2. 

Kr. 10 992,- (kr. 916,- pr. mnd.) 

Årsavgift - prisgruppe 5 
Gjelder boligdelen i flerbruksbygg (næringsbygg), for første (1.) 
boenhet (se merknader om boliger). 

Kr. 3 216,- (kr. 268,- pr. mnd.) 

Gjelder boligdelen i flerbruksbygg (næringsbygg), tillegg pr. 
boenhet utover første (1.) boenhet (se merknader om boliger). Kr. 1 668,- (kr. 139,- pr. mnd.) 
 
Heisalarm og nøkkelsafe 
Årsavgiftene gjelder pr. heis. Nøkkelsafe uten tillegg i prisen. 
Årsavgift - Prisgruppe 6 
Gjelder bygning i prisgruppe 1 – 5 med overføring av alarm for 
brann- og/eller slokkeanlegg til 110-sentralen fra før. 

Kr. 1 668,- (kr. 139,- pr. mnd.) 

Årsavgift - Prisgruppe 7 
Gjelder bygning i prisgruppe 1 – 5 uten overføring av alarm for 
brann- og/eller slokkeanlegg til 110-sentralen fra før. 

Kr. 3 216,- (kr. 268,- pr. mnd.) 

 
Årsavgift til Alarmsentral Brann Innlandet (110-sentralen 
110-sentralen krever inn en årlig avgift pr. inngått 
avtale/alarmoverføring fra deltagerkommunen til dekning av sine 
årlige driftskostnader for tilleggstjenester, utover de lovpålagte. 
Kommunen krever inn denne avgiften fra sine abonnenter på 
vegne av 110-sentralen. 

Kr. 545,- pr. alarmoverføring pr. 
år 
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Administrasjons og etableringsgebyr ved eierskifte og endring av alarmoverføring 
Ved eierskifte og endringer av alarmoverføringer beregnes et 
gebyr til dekning av administrasjonskostnader knyttet til endringer 
og oppdateringer av dokumenter og informasjon. 

Kr. 830,- 

 
Gebyr for brannvesenets utrykning på grunn av unødig alarm 
Gebyr for brannvesenets utrykning på grunn av unødig alarm 
ilegges fra og med 3. utrykning til alarmstedet/objektet innenfor 
ett og samme kalenderår. 

Kr. 4 500,- pr. utrykning 
Ingen mva. 

 
Om næringsbygg, flerbruksbygg og boliger 
 
Alle prisgruppene som gjelder for næringsbygg, inkluderer 

 Salg- og handelsslokaler 
 Industri- og produksjonslokaler 
 Driftsbygninger i landbruket 
 Lagerbygg 
 Kontorlokaler 
 Forsamlingslokaler  
 Overnattingssteder 
 Kirker, museer og samlinger 
 Skoler og barnehager 
 Institusjoner, sykehjem og offentlige omsorgsboliger 
 Andre offentlige bygg 
 Flerbruksbygg som omfatter en eller flere av de ovennevnte virksomheter / næringer 

 
For fastsetting av årsavgift i prisgruppe 1 – 4, skal alle deler av bygget som dekkes av brannalarm- 
og/eller slokkeanlegg med alarmoverføring regnes med i arealet. Det er detektert (dekket) gulvareal 
som skal beregnes 
 
Der hvor bare deler av næringsbygget er dekket, skal det som et minimum være skille i form av 
branntekniske bygningsdeler (branncelle eller brannseksjon) mellom dekket og udekket område i 
samsvar med gjeldende bestemmelser for slike bygningsdeler. Det samme gjelder dersom bare deler 
av dekket areal er tilknyttet alarmoverføring. 
 
Der hvor et bygg dekkes av to eller flere separate anlegg med hver sin overføringsenhet for alarm, skal 
tilknyttet dekket areal beregnes separat og hver for seg for hvert av anleggene. 
 
Spesielt for boliger 
Der hvor flerbruksbygg også omfatter boliger (boligdel), kan boligdelen tilknyttes alarmoverføring til 
110-sentralen. Beregningsgrunnlaget følger prisgruppe 5 for boligdelen og legges til årsavgiften for 
næringsdelen. Alle fellesarealer og tilhørende rømningsveier i boligdelen skal som et minimum være 
dekket. Dersom selve boenhetene dekkes i tillegg, skal dette omfatte alle boenhetene. 
 
Rene boligbygg (unntatt offentlige boligbygg som omsorgsboliger og tilsvarende) må tilknyttes andre, 
private, alarmaktører (vaktselskaper) dersom det er ønskelig med alarmoverføring. Det samme gjelder 
dersom enkelte boenheter (ikke alle) eller kun deler av fellesarealer ønskes dekket i boligdelen av 
næringsbygg som nevnt i prisgruppe 5. 
 
Betalingssatsene og vilkårene er vedtatt i kommunestyret i møte den 12.12.2019, sak nr. ***/19.



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 113  
Arkivsaksnr.: 19/2709    
 
 
VANN OG AVLØPSGEBYRER 2020  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Reviderte gebyrer for vann og avløp for 2020 fastsettes til følgende satser:  
Vann 
- Forbruksgebyr: 13,7 kroner pr m3 (37 % økning)  
- Abonnementsgebyr: 2 250 kroner (37 % økning fra 1 725 kroner)  
Avløp:  
- Forbruksgebyr: 18 kroner pr m3 (uendret)  
- Abonnementsgebyr: 1935 kroner (uendret)  
Alle satsene er ekskl. mva. 
 
 
 
Fakta: 
Hjemmel for å innkreve vann- og avløpsgebyrer har kommunen i ”Lov om  
kommunale vann- og kloakkavgifter”. Loven bygger på prinsippet om at brukeren av 
fast eiendom fullt ut bør dekke kostnadene i forbindelse med vann- og avløpsanlegg.  
Kommunen er imidlertid ikke pålagt å ta full kostnadsdekning.  
 
Det har som følge av Vann- og avløpsplan vært gjort og vil bli gjort store 
investeringer i oppgradering av vann- og avløpssystemet i Vestre Toten kommune. 
Fram til i 2019 har et stort selvkostfond gjort til at gebyrene har blitt vesentlig redusert 
de siste årene, men det kreves nå en betydelig økning på vannområdet hvor 
selvkostfondet er tomt. Inntekter over 100 % selvkost settes på fond de årene det er 
tilfelle. Over tid er det forutsatt at innbyggerne skal dekke selvkost og fondet brukes 
til  å jevne ut dette. Det er i budsjettet for 2020 lagt opp til gebyrinntekter på ca. 18,5 
mill. kr på vannområdet og 20,5 mill. kr på avløpsområdet inkludert tilknytningsgebyr. 
Det forutsetter en økning på vannområdet med 37 % og ingen endring på 
avløpsområdet. Avlesningsgebyr vann er slått sammen med abonnementsgebyret.    
Det foreslås følgende endringer: 
 

 Abonnementsgebyr vann økes med 528 kr. 
 Forbruksgebyr vann økes til 13,7 kr  
 Både abonnement- og forbruksgebyr for avløp foreslås å holdes uendret     

 
 
 
Dette gir følgende gebyrer: Vann:  
- Forbruksgebyr: 13,7 kroner pr m3 (37 % økning)  
- Abonnementsgebyr: 2 250 kroner (37 % økning fra 1 725 kroner)  
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Avløp:  
- Forbruksgebyr: 18 kroner pr m3 (uendret)  
- Abonnementsgebyr: 1935 kroner (uendret)  
Alle satsene er ekskl. mva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann         

Odd Arnvid Bollingmo 
         assisterende rådmann 
 
 



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 113  
Arkivsaksnr.: 19/2710    
 
 
RENOVASJONSGEBYR 2020  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Avfallsgebyr i Vestre Toten kommune for 2020 fastsettes til 2400 kroner ( redusert 
med 1,2 %) pr standard abonnement, eksklusive merverdiavgift.  
 
 
Fakta: 
Fra 2016 er renovasjonsordningen overført til Horisont IKS. Kostnadene er samlet 
noe lavere enn når kommunen hadde det i egenregi.  
 
Kommunen ( Horisont i praksis) tømmer i dag omlag 6 750 renovasjonsstativer. Et 
renovasjonsstativ er å anse som et standard abonnement. (Containere er da 
omregnet til søppelstativer og reduserte gebyrer er omregnet til hele gebyrer). Det 
faktiske antall abonnenter for 2018 var 6617. 
 
Beregning av avfallsgebyret: 
Forurensingsloven pålegger kommunen å innkreve gebyrer tilsvarende 100 % 
dekning av faktiske utgifter. Gebyret ble redusert for 2019 med 5 %. For å sikre at det 
er en viss buffer i selvkostfond til å takle svingninger foreslås det en liten reduksjon 
av dagens gebyr med 1,2 %. Det gir det følgende inntekter: 
Beregning: 6 750 x 2 400 eks mva. = 16 281 000 kr.  
Kostnadene anslås til om lag 15 mill. Av dette er over 13 mill. kroner tjenestekjøp fra 
Horisont IKS. Resterende er direkte og indirekte kostnader i kommunen.  
 
Horisont IKS sitt anslag for 2020 er ikke klart og det er ikke fondsmidler på området. 
Dette gjør at rådmannen vil anbefale et gebyr som sikrer mot «underskudd» på 
området og at det bygges opp fondsreserver til å møte framtidige svingninger. 
Dersom forutsetningene vi legger til grunn i dag oppfylles, vil det dermed være 
grunnlag for å sette ned gebyret ytterligere fra 2020.  
 
Ny felles gebyrordning for kommunene i Gjøvikregionen i henhold til prinsipper 
foreslått i notat fra renovasjonsfaglig forum i Gjøvikregionen ble vedtatt for Vestre 
Toten kommune av kommunestyret 29.8.19, gjeldende fra 01.01.2020. Dette er da 
gjeldende for beregning av framtidige renovasjonsgebyrer og beregningen tar 
utgangspunkt i at et standard abonnement har restavfallsbeholder på 140 liter. 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Odd Arnvid Bollingmo 
                assisterende rådmann 



  19/2710  



Vestre Toten kommune 

 
 

  19/2711   

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 113  
Arkivsaksnr.: 19/2711    
 
 
SEPTIKRENOVASJONSGEBYR 2020  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Gebyr for tvungen septikkrenovasjon for 2020 fastsettes til 730 kroner pr m³ 
eksklusive mva (uendret). 
 
 
 
Fakta: 
I medhold av forurensingsloven kan kommunen kreve et gebyr som totalt sett gir like 
mye årlige inntekter som kostnader ved ordningen. Kommunestyret har vedtatt av 
avgiftssystemet skal baseres på helt og halvt gebyr. Helt gebyr utgjør 4 m³, mens halvt 
gebyr utgjør 2 m³.  
For tiden omfattes vel 1 450 brukere av ordningen.  
 
Vurdering:  
Kommunens samlede kostnader til ordningen omfatter både driftsutgifter – direkte og 
indirekte – og kapitalkostnader. For 2020 anslås disse i budsjettet til 2 000 000 kr.  
Kapitalkostnadene er basert på at 15 % av investeringene i Breiskallen renseanlegg kan 
henføres til ordningen.  
Selv om tankene bare tømmes annethvert år, «forbruker» abonnentene ordningen 
løpende. Dette gjør at abonnentene faktureres med halvt beregnet gebyr hvert år.  
Basert på regnskapstall for siste år, har fjorårets økning på 20 % gjort det mulig å dekke 
inn underdekning. Det er også ønskelig å bygge opp en liten fondsreserve for å kunne 
håndtere uforutsette svingninger på området. Rådmannen vil derfor tilrå at årsgebyret for 
2020 fastsettes til 730 kroner pr m³ (uendret)  
 
 Helt gebyr for 2020 blir 2 920 kroner (4 m³), mens halvt gebyr (2 m³) blir 1 460 kroner.  
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Odd Arnvid Bollingmo 
 assisterende rådmann 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 102  
Arkivsaksnr.: 19/2713    
 
 
TOTENBADET VESTRE TOTEN KF - BUDSJETT 2020  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar framlagte budsjettforslag for Totenbadet Vestre Toten KF for 
2020.  
 
 
Trykte vedlegg:  
 

 Budsjett 2020 for Totenbadet Vestre Toten KF  
 Protokoll fra styremøte i Totenbadet KF Vestre Toten KF 18.10.19  

 
 
Fakta:  
 
Ny svømmehall bygd i tilknytning til Totenbadet ble ferdigstilt sommeren 2011 og det 
nye anlegget har vært i drift siden juni 2011. Det har vært en sterk vekst i antall 
besøkende siden åpningen. Anlegget hadde i 2018 120 000 besøkende. Vestre 
Toten kommunes frisklivssentral ble åpnet på Totenbadet i høsten 2012. Sammen 
med treningsfasilitetene som har blitt forbedret og er et svært godt tilbud, er anlegget 
blitt komplett i et folkehelseperspektiv. Det er et viktig tiltak i kommunens 
folkehelsearbeid.  
 
Vurdering:  
 
Erfaringstall viser at resultatene til Totenbadet er væravhengig. De første årene det 
nye anlegget var i drift, var det driftsresultater like under null. 2015 ble et godt driftsår 
og hele det akkumulerte underskuddet på over 0,5 mill. ble dekket inn. 2016 ble et 
null-år. (Dersom det hadde vært skolesvømming dette året, ville resultatet vært et 
overskudd på opp mot en million kroner).  
 
Etter nyåpning og feiring av 25 års-jubileum i 2017 med ny flott attraksjon gjennom 
ny sklie har besøket økt og i regnskapet for 2017 ble det et overskudd på om lag 1,0 
mill. Resultatet i 2018 ble et mindreforbruk på 31 150,- kr. Som var et godt resultat 
med tanke på det svært gode og varme været på sommeren. Det har vært jobbet 
godt med å utvikle anlegget og øke attraktiviteten. Det har ført til en jevn økning i 
antall medlemmer. Slik det ser ut så langt. ligger an til rundt 1 mill. kr i mindreforbruk 
for inneværende år. Det er et svært godt resultat.   
 
Budsjettforslaget 2020 er lagt på et realistisk nivå. Det er budsjettert med et 
overskudd på 1,0 mill. kr. til overføring i kommuneregnskapet. Basert på den positive 
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utviklingen i 2019 vil resultatet i et normalår bli om lag som dette. Kapitalkostnadene 
for bygget (renter og avdrag fra investeringer i kommunenes regnskap) blir dekt i 
kommunens regnskap. Det er bare kostnadene til driften som belastes det 
kommunale foretakets regnskap.  
 
Rådmannen framlegger for øvrig budsjettet uten ytterligere kommentar eller forslag.  
 
 
Bjørn Fauchald  
Rådmann        Odd Arnvid Bollingmo  

assisterende rådmann 
 



Regnskap Budsjett Budsjett

Kontoart 2018 2019 2020
30100 Fast lønn 4 429 490 4 400 000 4 600 000                         

30108 Avtalefestede tillegg 832 634 915 000 940 000                             

30200 Lønn vikarer 1 665 452 1 650 000 1 700 000                         

30500 Diverse lønn 54 520 55 000 55 000                               

30900 Pensjonspremie 695 748 840 000 865 000                             

30950 Ulykkes- og gruppelivsforsikring 8 017 10 000 10 000                               

30990 Arbeidsgiveravgift 1 066 202 1 080 000 1 100 000                         

31000 Kontormateriell 38 430 43 000 20 000                               

31001 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur 5 449 6 000 10 000                               

31100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell / utstyr / tjenester 27 234 15 000 15 000                               

31101 Revisjonstjenester 40 920 70 000 60 000                               

31150 Matvarer og annet varekjøp for videresalg 2 291 723 2 250 000 2 500 000                         

31200 Annet forbruksmateriell 4 852 10 000 5 000                                 

31201 Arbeidstøy 12 712 30 000 40 000                               

31202 Rengjøringsmateriell 74 413 60 000 50 000                               

31203 Bevertning møter / kurs / opplæring 2 980 20 000 15 000                               

31204 Kjemikalier 198 730 140 000 200 000                             

31207 Velferdspenger / påskjønnelser 20 392 25 000 25 000                               

31209 Diverse andre forbruk av varer og tjenester 70 013 50 000 50 000                               

31300 Portoutgifter 4 603 5 000 5 000                                 

31301 Telefonutgifter 24 547 25 000 20 000                               

31303 Linjeleie, datakommunikasjon 37 510 30 000 60 000                               

31304 Bankgebyrer 12 886 15 000 10 000                               

31400 Annonser 291 347 250 000 100 000                             

31401 Trykking og info-materiell 5 000 10 000 10 000                               

31500 Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig) 16 450 25 000 20 000                               

31550 Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepliktig) 0 0

31600 Skyss og kost generelt 0 0

31700 Drift og vedlikehold egne transportmidler 34 299 30 000 25 000                               

31701 Forsikring / årsavgift egne transportmidler 6 524 10 000 10 000                               

31800 Strøm 1 951 886 1 950 000 1 900 000                         

31801 Annet brensel 15 373 0

31850 Premie ulykkes- og yrkesskadeforsikring ansatte 55 0

31853 Forsikringer bygninger og anlegg 558 0

31950 Eiendomsgebyrer 175 702 300 000 300 000                             

31951 Gebyr og utgifter til renovasjon mm 254 453 100 000 160 000                             

31952 Kontingenter 5 500 20 000 20 000                               

31955 Avgift lisenser mm 14 004 30 000 30 000                               

32000 Inventar 58 484 30 000 100 000                             

32001 Utstyr og redskap 106 792 80 000 200 000                             

32100 Kjøp/leie av transportmidler 3 238 0

32200 Leasing av maskiner 582 781 400 000 600 000                             

32300 Vedlikehold og byggtjenester 23 289 50 000 50 000                               

32400 Serviceavtaler / driftsavtaler 295 813 260 000 280 000                             

32402 Reparasjoner 278 773 200 000 300 000                             

32500 Materialer til vedlikehold 76 923 100 000 190 000                             

32700 Honorarer, konsulenttjenester 0 0

33800 Kjøp fra egen kommune (K) 5 100 50 000

34290 Momskompensasjon 80 552 90 000 90 000                               

34700 Tilskudd til andre 2 000 0

34705 Tap på fordring 0 40 000

34800 Overføring til egen kommune 966 827 0

35000 Renteutgifter 12 0

35001 Forsinkelsesrenter 527 0

35290 Kjøp av aksjer og andeler 14 522 0

35300 Dekning av tidliger års underskudd 1 957 0

35800 Regnskapsmessig mindreforbruk 31 150 371 000 1 000 000                         

35900 Avskrivninger 58 660 0

Sum utgifter 16 978 011 16 140 000 17 740 000                       

36200 Salgsinntekter/gebyrer avgiftsfritt 164 271-                            -                                    

36502 Avgiftspliktig salg/arbeid 14 597 244-                      15 050 000-                      16 300 000-                      

37000 Refusjon fra staten 18 600-                              -                                    

37100 Sykepenger 57 112-                              50 000-                              50 000-                              

37101 Refusjon fødselspenger 35 124-                              -                                    

37290 Momskompensasjon fra drift 80 552-                              90 000-                              90 000-                              

37700 Refusjon fra andre (private) 3 120-                                -                                    

37712 Trukket premie ulykkesforsikring 680-                                    -                                    

37713 Trukket premie grupppeliv 7 338-                                -                                    

37800 Refusjon fra egen kommune (K) 936 374-                            950 000-                            1 300 000-                         

39000 Renter av bankinnskudd 36 433-                              -                                    

39001 Renter Credicare 20-                                      -                                    

39050 Utbytte og eieruttak 13 699-                              -                                    

39300 Bruk av tidligere års mindreforbruk 968 785-                            -                                    

39900 Motpost avskrivninger 58 660-                              -                                    

Sum inntekter 16 978 011-                      16 140 000-                      17 740 000-                      

T O T A L T 0 0 -                                     



Til: 
Richard Claesson, Totenbadet 
Attila K. Martinovics, Totenbadet 
Ole Anders Hoff,  Vestre Toten Kommune 
Mari Jeppestøl, Nammo 
Elisabeth Lund, Vestre Toten kommune 
Stein Giæver, Horisont Miljøpark    
 
Kopi:  
Odd Arnvid Bollingmo, Vestre Toten Kommune 
Bjørn Fauchald, Vestre Toten Kommune 
Vestre Toten Kommunestyre ved Ordfører Leif Waarum 
 

 
Raufoss 21/10 2019 

 
 

REFERAT FRA STYREMØTE 04/19 
I TOTENBADET VESTRE TOTEN KF 

 
TID / Sted : 18/10 2019 kl 08.00 Rådhuset 

 
 
Tilstede:   Rickard Claesson, Mari Jeppestøl, Attila Martinovics 
  Stein Giæaver, Ole Anders Hoff,  
 
Fravær: , Elisabeth Lund 
 
S-SAK 17/19  Godkjenning av innkalling og agenda 
  Godkjent 
 
S-SAK 18/19  Godkjenning av referat      
 Godkjent 
 
S-SAK 19/19 Økonomisk status per September 

Per september har Totenbadet hatt ca 100 000 besøk i år. Dette er ca 15 000  flere en i 
2018 på samme tid. Det ser med andre ord meget bra ut før Totenbadet så lang i år. 
Hvorfor det er sånn er naturligvis en mere normal sommer i år en i fjor men vi ser att 
vi har flere besøk hver måned i hele 2019 hvilket tyder på att de satsninger vi har gjort 
går hjem hos folk.  

            Per nå ser det ut som vi kommer att gå ca 1 million i overskudd i 2019. 
Vedtak: Styret tar orientering til etterretning. 

 
S-SAK 20/19 Budsjett 2020 

 Vedtak: Styret godkjenner budsjett 2020 
 
S-SAK 21/19  Kjøling Trimrom 
 Kjøling av trimrom ligger inne som sak i investeringsbudsjett før kommunen i 2020. 

Foreslår derfor att vi avventer dette til da 
Vedtak: Styret er enig.  Avventer til 2020. 



Åpen post 
- Ny styreinstruks 
  Kommer att vare klar i god tid før nytt år. 
- Reparasjon av 25 meters basseng.  
  Kan startes opp i starten av 2020. Daglig Leder anbefaler att dette blir utsatt til etter påske    
2021. Vi har mange folk som svømmer nå og røverdalen er stengt så mange fra Gjøvik 
kommer til oss. Vi skal sjekke ut så ikke konstruksjon blir skadd av att vente så lenge. 
Vi har også stengt Reinsvoll og før att unnvike enda mere styr og vanskeligheter før 
svømmeklubben så er påsken 2021 en bedre løsning.  
 
 
 
 
 
 
 
Neste møte: 13/12 kl 08.00-10.00 på Rådhuset 
 
 
            
 
 
  
 
 

_______________  __________________    ________________ 
Stein Giæver   Mari Jeppestøl          Ole Anders Hoff 
 
 
 
                  _____________________                             ___________________ 
                  Elisabeth Lund                                                Attila K. Martinovics



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 102  
Arkivsaksnr.: 19/1383    
 
 
BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2020 - 2023  
 
Ordførerens forslag til vedtak: 
 
 
1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2020 med de rammer som framgår av 

ordførerens budsjettinnstilling og detaljering i styringsdokumentet. 
2. I medhold av eiendomsskatteloven § 2 skrives det ut skatt etter 

eiendomsskattelovens utskrivningsalternativ §3 a): faste eigedomar i heile 
kommunen. På tidligere «verk og bruk» skal det skrives ut skatt på et særskilt 
skattegrunnlag fastsatt av sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt. Grunnlaget 
skal i 2020 være redusert med to syvendedeler (jf. overgangsregel til §§ 3 og 4 
første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 
promille. For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 5 promille(ekskl. § 12a)  
Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes for de boliger hvor dette er beregnet 
(ekskl. § 8 C-1) Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas 
etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i inntil to år. Eiendommer til stiftelser 
eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas 
(ekskl. § 7a). Bygninger som er fredet etter kulturminneloven fritas (eskl § 7 
bokstav b). Eiendomsskatten innbetales i fire alternativt 12 terminer (ekskl. §25). 
 

3. Kommunestyret vedtar forslag til investeringsbudsjett for 2020 slik det framgår av 
ordførerens innstilling og detaljering i styringsdokumentet og nytt låneopptak til 
formålet på 78,706 mill. kr 

4. Kommunestyret vedtar økonomiplanens driftsdel for perioden 2020 – 2023 slik 
den framkommer i ordførerens innstilling og styringsdokumentet. Planen skal 
være retningsgivende for kommunens videre planlegging. 

5. Kommunestyret vedtar økonomiplanens investeringsdel for perioden 2020 – 
2023 slik den framkommer i ordførerens innstilling. Planen skal være 
retningsgivende for kommunens videre planlegging. 

 
    
 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
Rådmannens forslag til styringsdokument 2020-2023 
 
 
Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 – ordførerens budsjettinnstilling: 
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Vestre Toten er en kommune med mange muligheter og vi opplever optimisme ute i 
lokalsamfunnet. Vi har et aktivt og tett samarbeid med et næringsliv som hver eneste 
dag med verdensledende teknologi leverer produkter i hele verden. Kommunen 
utfører store investeringer på boligbygging og opplever befolkningsvekst. I perioden 
som kommer vil det også bli realisert en brannstasjon i vår kommune som er viktig 
for et enda bedre beredskapstilbud til våre innbyggere og næringsparken. 
Tilvekst av ny idrettshall vil være en viktig arena for folkehelse og en møteplass i 
Vestre Toten.  En kommunal idrettshall vil gjøre det rimeligere for alle å kunne delta, 
uavhengig av bakgrunn og inntekt. Hallen vil også på dagtid fra ungdomsskole og 
videregående bli brukt av 900 elever. Dette er en viktig investering i fremtiden vår, 
barn og unge. 
Kulturtilbudet i Vestre Toten er rikt. Dette varierer fra alt av turstier, teater, kor, 
ungdomsklubber til idrett, babysang, kulturtilbud for eldre og skiløyper. Biblioteket 
vårt har også utviklet seg til å bli et ettertraktet samlingspunkt for utveksling av 
kunnskap og kreative ideer på verkstedet. Dette er det viktig å opprettholde slik at 
våre innbyggere har varierte fritidstilbud til enhver smak. Kultur binder også sammen 
grupper med frivillige som hver dag gjør en fantastisk innsats for kommunen og våre 
innbyggere, uten disse ville ikke dette vært mulig.  
Likevel finnes det også utfordringer politisk ledelse må ta på alvor. Vi må sammen 
skape bedre balanse i kommuneøkonomien, skape en heltidskultur, sikre 
velferdstjenester og økt satsing på klima og miljø. Ingen av disse politiske 
prioriteringene vil bli gjennomført på et år, og heller ikke av ordfører alene, men 
gjennom samarbeid og fellesskap. Denne jobben starter her og nå. 
 
Gode velferdstilbud i Vestre Toten er viktig, da må vi også ta på alvor disse som hver 
eneste dag er ute og gjør en fantastisk innsats for de eldre og syke. Uten trygge og 
engasjerte ansatte får vi ikke den kvaliteten i tjenestene vi ønsker. Derfor vil 
ordførerens budsjett prioritere 250 000 til et heltidsprosjekt som gjennom 
partssamarbeid og arbeidsgiverstrategi skal ta disse utfordringene på alvor og bidra 
til å finne de tiltak som løser dette lokalt. Dette vil på sikt bidra til færre ansatte per 
bruker, større eierskap til egen arbeidsplass og økt kvalitet i våre velferdstjenester.  
Klima og miljø er et politisk prioritert område for den nye posisjonen i Vestre Toten. 
Klima endringene krever gode politiske tiltak. Et av disse tiltakene vil være et grønt 
flagg sertifisering som vil kunne øke bevisstheten rundt dette hos både de unge og 
voksne.  
Debatten om hvorvidt det er ønskelig med et storkjøkken og vaskeri i Vestre Toten 
kommune har dratt ut for lenge. Det er derfor på tide at denne saken landes, slik at 
de ansatte kan slippe den usikkerheten dette medfører i arbeidshverdagen og privat.  
Ordføreren er av den oppfatning at skal vi klare å produsere nok mat til syke og eldre 
både hjemme og på institusjoner må det beholdes et storkjøkken i Vestre Toten, uten 
dette vil det ikke være mulig å opprettholde det tilbudet vi har i dag. Ordføreren er 
også imot den oppfatning enkelte partier har om at et vaskeri ikke er en kommunal 
oppgave og bør privatiseres. Ved privatisering er det ingen garanti for blant annet 
videreføring av AFP og tap av om lag ved 1 million i pensjon hvis ansatte ønsker å 
pensjonere seg i en alder av 62 (tall fra Fagforbundet sentralt). Dette ønsker ikke 
ordfører å være en pådriver for.  Ordføreren ønsker å bevare arbeidsplasser i 
kommunen og samtidig prioritere videre utbygging av omsorgsboliger på Gimle-
tomta.   



  19/1383  

Disse prioriteringene markerer hvilken politisk retning det er ønskelig at kommunen 
skal ta i perioden som kommer, og for å finansiere disse tiltakene kommer ordfører 
med følgende forslag til innsparinger: 

 Kjøp av Sagatunet tidligere enn i Rådmannens budsjettforslag, dette vil kunne 
gi oss økt innsparing på 200 000 kroner. 

 Økte strømpriser reduseres fra + 1500 til +1300 ved å jobbe aktivt med kost- 
og strømreduserende tiltak. 

 Endring i organisering av miljøarbeidertjenesten -2000 økes med 5% til -2100. 
 Redusere i barnevern med 400 000, og redusere totalt med 4 millioner for 

2020.  
 Skatteanslag fra 330 000 000 til 331 000 000. 
 Gjesteelever 900 000 

 
 
 
 
 
Stian Olafsen  
ordfører  
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0.  Kommunestyrets vedtak og vedtatte tabeller 
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1. Innledning 
 

«Trygghet, trivsel og utvikling»  
 
Vestre Toten kommune som lokalsamfunn er preget av optimisme og positiv 
utvikling. Kommunen preges av et aktivt og stort næringsliv, store 
investeringer i boligbygging, befolkningsvekst og offensiv satsing i offentlig og 
privat sektor. 

Samtidig utfordres kommunen økonomisk som følge av vekst i oppgaver og 
betydelig «strammere» statlige rammer. Håndtering av vekst og omstilling som 
parallelle prosesser preger vårt lokalsamfunn – det har vi greid å håndtere 
tidligere og det må vi håndtere også i framtida gjennom fokus på 
forbedringsarbeid, omstilling av aktivitet, digitalisering og innovative 
løsninger.        

------------  

For rådmannen er det viktig med god og helhetlig sammenheng i planlegging og 
styring av kommunen. Dette innebærer at kommuneplanens mål og strategier må 
være førende for planer og prioriteringer på de ulike tjenesteområdene og 
prioriteringene må være synlige i budsjett og økonomiplaner.  

Vestre Toten kommune bruker betegnelsen «styringsdokument» på den fireårige 
planen som presenterer kommende budsjett og økonomiplan. Dokumentet er 
imidlertid helhetlig utformet og med en klar link til– og oppfølging av kommunens 
langsiktige kommuneplan og dermed å anse som «handlingsprogram» for neste 
fireårsperiode, jfr plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Rådmannen velger også i år å starte sine budsjettkommentarer med å gjengi nettopp 
kommuneplanens hovedmål med tilhørende strategier:  

1. Vestre Toten kommune skal legge til rette for gode levekår for alle  
Strategier:  

a) Riktige tjenester til rett tid  
b) Tidlig innsats  
c) Samhandling med frivilligheten  
d) Utvikle kvalitativt gode tjenester gjennom kontinuerlig forbedring  
e) Understøtte og tilrettelegge tiltak som skaper meningsfull fritid  
f) Tilrettelegge for fysisk aktivitet  

 
2. Vestre Toten kommune skal utmerke seg som en innovativ kommune  
Strategier:  

a) Innovativ samhandling mellom næringsliv og kommune  
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b) Skape arenaer for mening, læring, nyskapning og    
    samfunnsengasjement  
c) Langsiktig- og forutsigbar planlegging  
d) Utvikle og ta i bruk nye løsninger i kommuneorganisasjonen  

 
3. Vestre Toten kommune skal ha en sikker og robust infrastruktur  
Strategier:  

a) Satsing på VA-sektoren  
b) Dimensjonere for fremtidig vekst, utvikling og klimaforandringer  
c) Sikre effektiv infrastruktur  
 

 
4. Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle  
Strategier:  

a) Tidlig innsats og inkludering med tanke på mestring av eget liv  
b) Utvikle gode overganger i tjenestekjeden  
c) Utjevne sosial ulikhet  
d) Skape helhetlig struktur og samhandling mellom kommune og hjem» 

 
Rådmannen mener at dette styringsdokumentet med prioriteringer i budsjett og 
økonomiplan i stor grad – og som tidligere år - følger opp kommuneplanens 
overordnede målsettinger og at prioriteringer og satsinger henger sammen med de 
strategier som er vedtatt i kommuneplanen.  

 

1.1 «Friskmeldt» økonomi, positiv samfunnsutvikling, men 
særdeles krevende balanseutfordringer i budsjett- og 
økonomiplanperioden 

Etter mange år med gode regnskapsresultater, inndekning av tidligere års 
underskudd og derigjennom betydelig styrking av egenkapital og fonds, er Vestre 
Toten kommunes økonomiske situasjon god, men fortsatt stram og fordrer stort fokus 
på økonomistyring.  

Vestre Toten kommune hadde gjennom mange år en betydelig ubalanse i 
økonomien. Utgiftsambisjonene var høyere enn inntektene. Økonomien er bedret år 
for år fra 2010 og med spesielt høye netto driftsresultater i 2016 og 2017. 
Underskudd er dekket inn, egenkapitalen er bedret med over 100 millioner kroner på 
tre år og kommunen har ca. 70 millioner kroner i frie disposisjonsfond ved utgangen 
av 2019.  

Hele organisasjonen; de folkevalgte, ledere og alle øvrige ansatte skal ha en stor 
takk for disse resultatene. Det har kostet, men organisasjonen har stått sammen og 
både politisk og administrativt nivå har tatt sin del av ansvaret og kan dermed også ta 
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sin del av æren for de forbedringer som er realisert. Det som også gleder 
rådmannen, er at kommunen (som rådmannen har poengtert i flere 
styringsdokumenter og årsrapporter) har maktet «å ha flere tanker i hodet samtidig»: 
Både nødvendige tiltak for å skape økonomisk balanse, fokus på omstilling, 
forbedringer og fornying innad i organisasjonen og i lokalsamfunnet og ikke minst 
kunne gjennomføre investeringstiltak som sikrer utvikling og attraktivitet.  

Selv om rådmannen beskriver økonomien som «friskmeldt», betyr det ikke at 
kommunen har en solid økonomi. Gjeldsgraden er høy og vil bli enda litt høyere 
gjennom store investeringstiltak og låneopptak. Dette gjør økonomien sårbar, noe 
som innebærer at det må bygges opp enda større fondsreserver (opp mot 100 
millioner kroner de nærmeste årene) og det må etableres en «støtpute» i de årlige 
budsjettene gjennom tilfredsstillende driftsresultater. Akkurat nå i denne budsjett- og 
økonomiplanperioden utfordres vi på disse ambisjonene. Rådmannens opplegg – 
som er presentert og drøftet med formannskapet – innebærer et budsjett som 
balanserer med bruk av åtte millioner kroner i fondsmidler i 2020 og gradvis bedre 
driftsresultater utover i økonomiplanperioden slik at overskudd og avsetninger er 
tilbake på et forsvarlig nivå i 2022 og 2023. 

Kommunen har fortsatt lave inntekter og det gjør det krevende å få i land budsjettene 
de kommende årene. Veldig viktig i en slik situasjon er å vise «magemål» i 
budsjetteringen og ikke minst sørge for at det er er realistiske rammer for 
tjenesteområdenes drift og et fortsatt sterkt fokus på den daglige økonomistyringen.  

 

1.2 Strammere økonomiske rammer for kommunesektoren  
 

Den framlagte økonomiplanen er – tross innstramming i driftsrammer - i likhet med 
de siste års planer offensiv og med ambisjoner om å understøtte vekst og utvikling i 
kommunen. 

Budsjettårene 2015 – 2019 og i særdeleshet 2016 og 2017 har vært gode år for 
kommunesektoren økonomisk. Dette skyldes i hovedsak merinntekter på skatt, men 
også lavt rentenivå, god avkastning på finansielle aktiva, moderat lønnsvekst og god 
økonomistyring. Vestre Toten kommune har utnyttet denne perioden godt ved å 
dekke underskudd, bedre egenkapitalen og bygge driftsreserver. Det må også 
påpekes at vi i denne perioden også har jobbet aktivt og godt med forbedrings- og 
effektiviseringsarbeid i kommuneorganisasjonen. Samtidig er også eiendomsskatten 
på bolig- og fritidseiendommer trappet opp for å dekke de økte utgiftene som følger 
av blant annet investeringer i skoleanlegg.  

De fleste norske kommuner, herunder Vestre Toten kommune opplever 
budsjettarbeidet for 2020 som veldig krevende. Dette skyldes flere forhold, men i all 
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hovedsak er konsekvensene et resultat av «en villet statlig politikk» som innebærer 
strammere økonomiske rammer for kommunene.  

Årsaken er sammensatt, men kan i all hovedsak forklares med følgende: 

 De siste fem årene har kommunene opplevd å få en merskattevekst på fire til 
fem milliarder kroner årlig. Dette er naturligvis positivt på kort sikt. Det har ført 
til at kommunene både har kunnet opprettholde- og delvis styrke 
tjenestetilbudet og ikke minst avsette overskudd til fondsreserver. Ulempen er 
at merinntektene ikke videreføres i påfølgende budsjettår og ikke minst at 
engangsinntektene bidrar til å skjule underliggende utfordringer og vekst i 
kommunens tjenestetilbud som ikke kompenseres av staten.  
Dette gjelder særlig ressurskrevende tjenester innen pleie- og omsorg. Vekst 
innen barnevern, økonomisk sosialhjelp og allmennlegetjenesten er heller ikke 
kompensert. Årlig er det snakk om underfinansiering på anslagsvis to til tre 
milliarder kroner. Når inntektsnivået for kommunene i 2020 ligger an til å bli 
om lag tre milliarder kroner lavere enn i 2019, kommer de reelle utfordringene 
fram og må takles i kommunes budsjetter. Dette er svært krevende og det er 
ikke mulig for kommunene å opprettholde aktivitetsnivået og / eller de gode 
driftsresultatene. 
 

 Kommunene, herunder Vestre Toten kommune har investert mye de siste 
årene. Dette medfører økte rente- og avdragsutgifter som må dekkes. Dette er 
lokalpolitiske prioriteringer, men også oppfyllelse av de forventninger som 
ligger i statlig politikk og kommunens samfunnsoppdrag. 
 

 Sittende regjering reduserer årlig kommunens muligheter til å få inn inntekter 
fra eiendomsskatt gjennom innstramming av skatteordningen. Effektene har 
så langt blitt «skjult» av merskatteinntekter, men kommer nå tydelig fram som 
budsjettutfordringer i mange kommuner og vil bli enda mer krevende fra og 
med 2021 hvor skatteøret på boligeiendommer nedjusteres til fire promille. For 
Vestre Toten kommune utgjør dette et betydelig inntektstap – reelt sett mot 10 
mill kroner. Kommunen får dermed ikke inn de forutsatte inntektene som var 
tenkt brukt til å finansiere kapitalkostnader på skoler og idrettsanlegg. 
Konsekvensen er reduksjon i aktivitet, tjenestetilbud og driftsresultater.  

 
 Staten endrer budsjett- og regnskapsforskriftene slik at beregnet 

minimumsavdrag øker. For Vestre Toten kommune medfører dette at 
budsjettutfordringene blir åtte millioner kroner større i 2020. Likeledes endres 
regelverket for beregning av selvkost. Ny beregningsmåte gir et redusert 
gebyr- og inntektsgrunnlag på om lag tre millioner kroner. Samlet innebærer 
altså disse endringene i regelverket at Vestre Toten kommune får en svekket 
handlefrihet på 11 millioner kroner. 
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 På integreringsområdet er det også betydelige utfordringer da kommunene må 

takle både nedbygging av tjenester ifm redusert mottak av flyktninger og 
samtidig opprettholde «trøkk» og innsats for de som fortsatt trenger 
oppfølging. Dette området krever derfor særlig fokus og oppfølging.  
 

 Parallelt med disse innstrammingene i økonomien, har staten de siste årene 
innført bemanningsnormer innen både skole og barnehage som i betydelig 
grad reduserer det lokale handlingsrommet for prioritering av ressurser og 
tjenester. Dette vanskeliggjør budsjettarbeidet ytterligere 

 
Oppsummert gir dette Vestre Toten kommune betydelige budsjett- og 
omstillingsutfordringer. I løpet av en toårsperiode må driften omstilles og / eller 
reduseres med minimum 40 millioner kroner.  

1.3 Inntektsforutsetninger 
 

Rådmannen har tatt utgangspunkt i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 (og 
KS sin prognosemodell) ved budsjettering av skatt og rammetilskudd. Det er videre 
korrigert opp litt på inntektene basert på inntektsutviklingen mot slutten av 2019 og 
egne erfaringstall. Det er ikke budsjettert inn vesentlig merskattevekst slik kommunen 
reelt har fått de siste fem årene. 

Videre er eiendomsskatteinntektene for 2020 budsjettert med maksimal promillesats 
på fem promille med bakgrunn i regjeringens forslag om å øke reduksjonsfaktoren på 
takstene på boligeiendommer. Promillesatsen nedjusteres til fire promille fra 2021 i 
samsvar med det det forventes at Stortingets flertall vedtar.  Dette innebærer – tross 
forventning om verdiøkning på boligmassen – en vesentlig nedjustering av inntektene 
fra og med 2021.  

Fastsetting av gebyrer og betalingssatser fremmes som egne saker parallelt med 
budsjettet. På gebyrområdene legges det opp til 100 % kostnadsdekning.  

 

1.4 Tjenesteområdenes rammer  
 

Rådmannen har gjennomført en grundig prosess sammen med tjenesteområdene for 
å justere driftsrammene for 2020 for forhold som det må tas hensyn til for å sikre 
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realisme og for å kompensere for faktorer som reelt påvirker rammene. Dette er 
eksempelvis: 

 Effekt av innlemming av øremerkede tilskudd. Dette er gjort i betydelig omfang 
i statsbudsjettforslaget og må følges opp lokalt helt ned på tjenestenivå. Det 
påpekes at det i noen tilfeller fører til lavere rammer for tjenesteområdene 

 Korrigering for satsinger i framlagt forslag til kommuneopplegg fra regjeringen. 
Eksempelvis bemanningsnormer og tidlig innsats i skolen 

 Forhold som er vedtatt lokalt, eksempelvis effekter av endring i skolestruktur, 
endrede kostnader knyttet til nedleggelse og / eller drift av nye bygg og økt 
satsing på lærlinger mv 

 Andre utgifts- og inntektsposter som må korrigeres for å opprettholde realisme 
Under følger en oversikt over alle rammekorrigeringer som er foretatt før nye rammer 
er tildelt. Beløpene som framkommer under er korrigert inn i tjenesteområdenes 
2019-rammer (som også er korrigert for antatt lønns- og prisstigning).   

 Rammeendringer   
Tjenesteområde 2020 2021 2022 2023 
Folkehelsekoordinator 1/2 stilling - og driftsressurser 100 200 200 200 
Årlig tilskudd regionalt næringsutviklingsprogram 0 0 0 0 
Tilskudd Raufoss industrihistoriske samlinger AS 2019-2022 - 
fondsfinansiert 300 300 300   
Tilskudd Raufoss industrihistoriske samlinger AS 2019-2022 - 
fondsfinansiert -300 -300 -300   
Omstillingsbehov fra 2018 som må dekkes framover 6 500 6 500 6 500 6 500 
Omstillling i økonomiplanperioden - 2019-effekter 
(uspesifisert) 0 0 0 0 
Sentrale tiltak - innjusteres på store inntekts- og utgiftsposter -3 800       
Reduksjonskrav på tjenesteområdene med frist 1.3.2020 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 
Statliggjøring av skatteoppkrevingen - overføring til 
Skatteetaten -500 -1 000 -1 000 -1 000 
Flytting av stilling skatt- innfordring til stab -635 -635 -635 -635 
Effekt reduksjoner interkommunalt samarbeid -300 -300 -300 -300 
Post til omforderling øk. Omstilling på tjomr. -2 000 -6 000 -8 000 -10 000 
Tverrsektorielt samarbeid aktivitet 1 000 1 500 1 500   
Tverrsektorielt samarbeid aktivitet - ekstern finansiering -1 000 -1 500 -1 500   
Driftsmildler næringsutvikling 0 0 0 0 
Utredning/tilskudd til lokalbuss Raufoss 0 0 0 0 
Endringer pensjon - reduksjon -6 000 -4 000 -2 000 -2 000 
Lønnsreserve - oppjustering  1 000 0 1 000 0 
Område 11 Overordnede funksjoner -8 635 -8 235 -7 235 -10 235 
Kostnader ved kommunevalget (hvert fjerde år) -350 -350 -350 350 
Endringer av folkevalgtes arbeidsvillkår/ny politisk 
organisering 1 200 700 700 700 
Merkantil stilling - tidligere dekket av fondsmidler 0 0 0 0 
Flytting av stilling skatt- innfordring til stab 635 635 635 635 
Satsing red. sykefravær - motpost i tjomr. Rammer plan øk. 
Omstilling 350 700 700 700 
Økt frikjøp tillitsvalgt 40 % 250 250 250 250 
Økte priser porto m.m. 0 0 0 0 
Omlegging sak/arkiv IKT 400 400 400 400 
Endringer lisenser, telefoni og servere 500 500 500 500 
Stortingsvalg 0 190 0 0 
Område 12 Sentraladministrasjon 2 985 3 025 2 835 3 535 
Overført driftstilskudd Sentralbaneanlegget fra Kultur til 
Eiendom         
Kostnader gamle Reinsvoll gymsal -40 -40 -40 -40 
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 Rammeendringer   
Tjenesteområde 2020 2021 2022 2023 
Drift av aktivitetsanlegg         
Vaktordning vaktmestere 75 75 75 75 
Effekt sammenslåing av ungdomsskoler  -600 -600 -600 -600 
Netto utgifter utleie Ihle skole         
Nytt dag og avlastningssenter 150 150 150 150 
Økte strømpriser 1 500 1 500 1 500 1 500 
Driftstilskudd Ihle flerbrukshus         
Husleiekostnader og drift Sagvollveien Barnevern 1 255 1 305 1 355 1 355 
Flytting av "Huset" til Almenvegen fra Omsorg til Eiendom         
Drift av Reinsvoll idrettshall 300 300 300 300 
Nedlegging Ihle skole - korrigering av feil i 2018-rammene         
Område 13 Eiendom 2 640 2 690 2 740 2 740 
          
Område 19 Kirken 0 0 0 0 
Krav om pedagognorm Barnehage - helårseffekt         
Økt tilskudd private barnehager - regulert etter egen deflator         
Økning 10% stilling oppfølging av lærlinger         
"My kid" - IKT-app         
Økning 26% stilling - bemaningsnorm barnehage         
Område 21 Barnehage 0 0 0 0 
Driftsmidler beredskap utstyr - økte kostnader 250 250 250 250 
Område 31 Brannvern, ansv. 3110 250 250 250 250 
          
Område 31 brannvern, ansvar 3120 0 0 0 0 
Finansiering opphold leirskole (sannsynligvis lovpålagt fra 
2019) 150 150 150 150 
Netrapping tilskudd IMDI 500 1 000 1 000 1 000 
Velkomstklasse         
Økt elevtall Reinsvoll (redusert behov fra 2019)         
Innlemming av tilskudd økt lærertetthet 1 908 1 908 1 908 1 908 
Tilskudd leirskole         
IKT - oppgradering skole 1 200 2 000 3 000 3 000 
Økt spesialundervisning 1 500 1 000 1 000 1 000 
Gjesteelever - endring 1 000 1 000 0 -500 
Tidlig innsats skole (i inntektssystemet) 600 600 600 600 
Effekt sammenslåing av ungdomsskoler  -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 
Område 41 Grunnskole 5 358 6 158 6 158 5 658 
Digitalisere klientarkiv helsestasjon og barnevern.         
Innlemming av tilskudd og krav om psykologkomp.  522 522 522 522 
ALIS (almennlege i spesialisering) kommunal egenadel 210 210 210 210 
Helsestasjon og skolehelsetjenesten (i inntektssystemet)         
Opptrapping habilitering og rehabilitering (i inntektssytemet) 270 270 270 270 
Rammekompensasjon på nivå med 2019-justering  7 000 7 000 7 000 7 000 
Endring nettoutgifter til barnevern i økpnomiplan -3 000 -6 000 -9 000 -12 000 
Område 51 Helse 5 002 2 002 -998 -3 998 
Støttekontakt overf. fra Kultur til Omsorg. Økt saksbeh 20% 
stilling         
Overført driftstilskudd Sentralbaneanlegget fra Kultur til 
Eiendom         
Økt tilskudd Nammo Stadion         
Økt støtte Mjøsmuseet         
Kantine drift 200 200 200 200 
Ansettelse biblioteket, økt stilling med 30% , aktivitet 
barn/unge 180 180 180 180 
Nyansatt markedsføring/adm koordinator kultur 20% stilling 120 120 120 120 
Egenandel flere farger         
SLT-koordinator - egenfinansiering 215 215 215 215 
Område 61 Kultur 715 715 715 715 
Stillingsressurs ekstratilskudd flyktninger          
Satsing reduserte sosialhjelputgifter/ekstratislkudd/NAV 
videregående 650 650 650 650 
Kompensasjon nedtrapping arbeidsavklaringspenger 213 213 213 213 
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 Rammeendringer   
Tjenesteområde 2020 2021 2022 2023 
Oppgaveoverføring etablering og tilpasning av bolig     500 1 000 
Nedtrapping - ressurser til bosetting -2 000 -4 000 -6 000 -6 000 
Økt aktivitet Kvalifiseringsprogrammet         
Område 65 NAV kommune -1 137 -3 137 -4 637 -4 137 
Midlertidige kutt 2018 - tilbakeført         
Merutgifter lø/sø-tillegg 900 900 900 900 
Rustilskudd inn i rammen i statsbudsjettet 450 450 450 450 
Støttekontakt overf. fra Kultur til Omsorg. Økt saksbeh 20% 
stilling         
Flytting av "Huset" til Almenvegen fra Omsorg til Eiendom         
Økning ressurskrevende brukere -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 
Økt tilskudd ressurskrevende brukere         
Utskifting tlf/PDAer (bærbare enheter)         
Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering - drift         
Økt fastlønn ved opprykk ansienitet 700 700 700 700 
Økning BPA 800 800 800 800 
Innlemming 2020, dagaktivitetstilbud hjemmeboende med 
demens 1 288 988 988 988 
3 nye VTA plasser 150 150 150 150 
Omstilling/Leaneffekter/omprioritering internt -500 -1 000 -1 500 -1 500 
Område 71 Omsorg 2 188 1 388 888 888 
Areal og transportplan -prosjekt - egenandel         
          
Geovekst IKT system          
Reduksjon gebyrer 800 800 800 800 
Styrking planavdelingen  med to stillinger 
(kommunestyrevedtak)         
Område 75 Plan 800 800 800 800 
Prosjektleder infrastruktur (veg) 300 300 300 300 
Økt veivedlikehold nye veier  140 140 140 140 
Økt veivedlikehold eksisterende veier  500 1 000 1 500 2 000 
Geomatikk veg 1/3 andel  100 100 100 100 
          
Tilbakeført kutt - planarbeid gatelys -750 -750 -750 -750 
Omr. 91 Teknisk drift 290 790 1290 1790 
Endring gebyrinntekter netto  3 000 3 000 3 000 3 000 
Omr. 91 Teknisk drift, gebyromr. 3 000 3 000 3 000 3 000 
Ekstraordinær inntekt - norskundervisning 500 500 500 500 
Ulempelønn for lærlinger (ca. 15k per lærling/år) 245 345 345 345 
Kurs/kontormateriell/annonser. Tjenste 1807 50 75 100 100 
Lærlingkoordinator 350 350 350 350 
Økt antall lærlinger 400 600 600 600 
Omr. 97 Voksenopplæring 1 545 1 870 1 895 1 895 
          
Sum endringer 15 001 11 316 7 701 2 901 
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1.5 Rådmannens forslag til salderingtiltak  
I kapittel 1.4 kommenterer rådmannen handlingsrammen og utfordringene som ligger 
i årets budsjettarbeid. Rådmannen konkluderer med et omstillingsbehov på minimum 
40 millioner kroner for å oppnå et tilfredsstillende driftsresultat i størrelsesorden 15 – 
20 millioner kroner. Dette er et nivå som er tallefestet i kommunens gjeldende 
styringsdokument og som rådmannen også mener er et nødvendig resultatnivå i et 
normalt driftsår.  

Basert på utfordringene som kommunen nå står ovenfor i driftsøkonomien, 
velger rådmannen å se på de som alt annet enn «normale» og 
rammebetingelsene er nå på et nivå at kommunen i realitetet er tvunget inn i en 
større økonomisk omstilling. I betydelig grad skyldes dette endringer i 
rammevilkårene fra statens side.   

Rådmannen mener det er fornuftig av hensyn til realisme i tiltak og ikke minst 
av hensyn til tjenestetilbudet å foreslå at omstillingen foretas over to år – i 2020 
og 2021. Dette innebærer følgende rammer og forutsetninger for 
budsjettopplegget i 2020: 

 Det legges betydelig vekt på å beholde realisme i både rammer og foreslåtte 
tiltak slik at det er mulig å «styre i land» driftsbudsjettet for 2020 

 Økonomistyringen har vært svært god gjennom mange år og det er helt 
avgjørende med stram og god styring gjennom hele 2020 

 Det er helt nødvendig å nedjustere tjentesteområdenes rammer med 20 
millioner kroner. 17 millioner i tiltak er allerede konkretisert i dette 
budsjettforslaget. Ytterligere reduksjon på tre millioner kroner foreslås 
gjennomført i tjenesteområdene innen 1. mars 2020. 

 I tillegg legges det inn forutsetning om bruk av disposisjonsfond med åtte 
millioner kroner, dvs at det budsjetteres med et driftsresultat på - 0,8 % av 
inntektene.  

 

Å budsjettere med negativt driftseresultat og bruk av fonds, er ikke i tråd med 
vedtatte målsettinger og noe rådmannen kun vil anbefale i ett enkeltår. Rådmannen 
anser rammevilkårene for 2020 som ekstraordinært krevende. Bare endringene i 
regler for beregning av minimumsavdrag og selvkost utgjør 11 millioner kroner (!). I 
tillegg kommer øvrige endringer som er omtalt i kapittel 1.4.   
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Forutsetningen for en slik budsjettsaldering er at det jobbes målrettet med omstilling 
gjennom 2020 slik at driftsresultatene utover i økonomiplanperioden utgjøre 
følgende: 

 2021:   8 mill kroner 
 2022. 15 mill kroner 
 2023: 20 mill kroner 

 

Rådmannen mener at en slik tilnærming til budsjettutfordringene gir vesentlig større 
mulighet for å lykkes med tiltakene og at det i sum vil bevare tjenestetilbudet på en 
bedre måte enn å «trå til mye hardere» i 2020-budsjettet. 

Rådmannen vil påpeke at det blir et utfordrende budsjettarbeid mot 2021 hvor 
tiltakene etter all sannsynlighet vil være mer krevende å gjennomføre og at det 
ikke er til å unngå å se på strukturer, nedjustering av tjenestenivåer og 
ytterligere bemanningsreduksjoner. Helt sentralt vil det være å arbeide 
målrettet med tiltakene i planen for økonomisk omstilling.  

Krav til omstilling av virksomheten og / eller nedjustering av aktiviteten i 2021 er 
forventet til å ligge på nivå 20 – 25 milloner kroner og vil ikke stige vesentlig de 
resterende årene i økonomiplanperioden.  

 

1.6 Retning og prioriteringer i det framlagte budsjettforslaget 

Innledningsvis i kapittel 1 har rådmannen gjengitt hovedmål og strategier i gjeldende 
kommuneplan. Under kommenterer rådmannen noe av innholdet og retningen i 
budsjettforslaget med kommuneplanens hovedmål som overskrifter. 

1.6.1 Vestre Toten kommune skal legge til rette for gode levevilkår for alle      
 

Budsjettforslaget for 2019 og økonomiplanen for de kommende årene viderefører i 
stor grad tjenestenivået på tjenesteområdene. Salderingsutfordringene er imidlertid 
så store at det har vært nødvendig å foreslå både bemanningsreduksjoner og 
omstruktureringstiltak. På den annen side er det også tilført ressurser til mange av 
tjenesteområdenes rammer før sluttsalderingen i den hensikt å sikre realistiske 
budsjettrammer og kompensere for tiltak vedtatt av kommunestyret og for å følge opp 
nasjonale satsinger.  

Rammene til barnevern er i utgangspunktet styrket vesentlig i forhold til opprinnelig 
nivå i 2019 som konsekvens av den store aktivitetsveksten. Samtidig er det lagt inn 
konkrete innsparingstiltak på vel tre millioner kroner i 2020 og satt krav om ytterligere 
redusert utgiftsnivå utover i økonomiplanperioden.  
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Kommunen har vært offensive på investeringssiden over flere år med bygging av to 
nye skoler og ny idrettshall på Reinsvoll. I økonomiplanen ligger det nå inne midler til 
oppgradering av- og påbygg på idrettshallen på Raufoss. Avtale med Oppland 
fylkeskommune er inngått for medfinansiering av utbyggingen (gjennom husleie).  

Omsorg sine rammer er styrket til ulike formål de siste årene, herunder til særlig 
ressurskrevende brukere med ekstra store bistandsbehov. I økonomiplanperioden 
blir det sentralt å planlegge for ei framtid med flere eldre og dermed behov for 
utbygging av omsorgstilbudet. I stor grad vil dette handle om utbyggingstiltak på 
Gimle-området.  

Videre vil rådmannen påpeke det viktige kulturelle og forebyggende arbeidet som 
utføres av kulturtjenestene i kommunen og samhandlingen med de frivillige. 
Ressursinnsatsen opprettholdes i all hovedsak på disse områdene. I løpet av 2020 
skal kommunestyret ta endelig stilling til kommunens bidrag knyttet til utbygging av 
Raufoss Storhall med utgangspunkt i rammevedtaket kommunestyret gjorde i juni 
2019.   

For å kunne opprettholde og styrke kvaliteten i tjenestetilbudet de kommende årene, 
må det fortsatt arbeides målrettet med omstilling- og forbedringsarbeid. Kommunens 
arbeid med Lean kontinuerlig forbedring er fortsatt prioritert i budsjettet.  

 

1.6.2 Vestre Toten kommune skal utmerke seg som en innovativ kommune 
 
Vestre Toten kommune har markert seg de siste årene med et aktivt og vellykket 
omstillingsarbeid for næringslivet og med «Vestre Toten – modellen» for Lean 
kontinuerlig forbedring.  

Omstillingsarbeidet for næringslivet er nå lagt inn i en regional næringsutviklings-
satsing bygd på Vestre Toten kommune sine erfaringer og arbeidssett. Denne 
treårige satsingen ble evaluert inneværende år og kommunestyret er nå invitert (av 
formannskapet) til å videreføre satsingen som et fast regionalt tiltak. 

Lean-arbeidet har fortsatt høyt fokus og nye enheter vil innføre Lean i de kommende 
årene. Så langt har det skjedd «utrulling» i om lag 2/3 av kommunens driftsenheter 
som omfatter om lag ¾ av kommunens ansatte.  

Rådmannen er opptatt av kommunens strategiske fokus, at det arbeides langsiktig, 
strukturert og målrettet i hele organisasjonen. Dette krever mye av ledelsen og ledere 
på alle nivåer i organisasjonen. Dette arbeidet må også prioriteres med tilstrekkelige 
ressurser i 2020. Stor grad av intern planlegging og gjennomføring gjør at 
kostnadene med utviklingsarbeidet blir relativt lave, men effektene blir store.  
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Kommunestyret har vedtatt en strategi for digitalisering som følges opp med en 
handlingsplan som behandles parallelt med budsjettet. Dette arbeidet er viktig som 
ett av flere tiltak i kommunens omstillingsplan.  

Å framstå som innovativ betyr ikke å kaste vrak på det gamle og finne på nye smarte 
løsninger. Det handler like mye om å skape en kultur for innovasjon og nytenkning og 
ikke minst evne å sette nye løsninger ut i praktisk virkelighet (entreprenørskap). 
Dette gjelder ikke minst digitale løsninger både innad i kommuneorganisasjonen og i 
tjenesteytinga.  

1.6.3 Vestre Toten kommune skal ha en sikker og robust infrastruktur 
 
Budsjett og økonomiplan følger opp kommunedelplanen for vann og avløp. Størst 
fokus er fortsatt på sanering av gamle vann- og avløpsnett. Kommunedelplan 
vannforsyning og avløp 2015 – 2023 ble vedtatt av kommunestyret 23. april 2015, 
det jobbes godt og målrettet i tråd med planen. Dette gir gode resultater samtidig 
som vi makte å holde gebyrnivået stabilt.   

Kommunen har et stort etterslep på vegvedlikehold. De siste årene er rammen til 
vegvedlikehold økt. Økningen i 2020 er marginal og må bli høyere i framtida. 

Det er en målsetting å få vedtatt kommunedelplan for veg i løpet av 2020. Dette er et 
viktig arbeid – ikke minst for å kunne gjøre politiske prioriteringer framover. Til tross 
for at planene ikke er vedtatt, viderefører rådmannen i stor grad investeringstiltak på 
vegområdet fra eksisterende økonomiplan.  

Også vedlikeholdsbudsjettene til kommunale bygg er lave. Rammene har blitt litt 
styrket de siste årene, men størst effekt har det blitt av en rekke interne 
omstillingstiltak i eiendomsavdelingen. Fokus er å jobbe målrettet med å ivareta 
anleggskapitalen. Eksempel på dette er et omfattende og målrettet fokus på 
energiøkonomisering. Eiendomsavdelingen er styrket faglig de siste årene og 
omorganisering av både vaktmester- og renholdstjenesten har gitt positive effekter 
både økonomisk og faglig. 

Brann og beredskap er også å anse som viktig infrastrukturtiltak. Det er stort behov 
for å bygge ny tidsmessig brannstasjon. Utbygging er godkjent av kommunestyret og 
investeringen ligger inne med gjennomføring i 2020 og 2021.  

Kommunen har både rollen som planmyndighet og utvikler av planlagte / regulerte 
områder. Planavdelingen er styrket bemanningsmessig de siste årene. Det gir 
grunnlag for å få på plass enda flere reguleringsplaner og ikke minst sikre god 
framdrift i arbeidet med revisjon av kommuneplanen og øvrige planer, herunder på 
energi- og miljøområdet og landbruk.  

1.6.4 Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle 
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Gode og funksjonelle bygg er et viktig grunnlag for tjenesteytingen. Ikke minst for 
skole og barnehage. Ny ungdomsskole, ny(e) idrettshall(er) og utvidelse / ombygging 
av Veltmanåa barnehage er viktige investeringstiltak som enten nylig er gjennomført, 
eller som ligger inne i økonomiplanen.  

Med ny ungdomsskole bygges større skole- og fagmiljø og en sammenslåing av 
ungdomsskolene frigjør driftsressurser i en mer driftseffektiv enhet (anslagsvis 
samlet fem millioner kroner). Denne strukturendringen får fullårseffekt i 2020.  

Idrettshallene er viktig for skolens virksomhet, men i minst like stor grad et anlegg 
som bidrar til å skape aktivitet for mange grupper barn, ungdom og voksne.  

Det har vært stort fokus gjennom mange år på investeringstiltak i økonomiplanene. 
Rådmannen er opptatt av at det også blir avsatt tilstrekkelig med midler til å drive 
utviklingsarbeid og følge opp satsinger i skole og barnehage, herunder realfag, tidlig 
innsats og overgang mellom barnehage og skole.   

1.6.5 Folkehelseperspektivet 
 
Det er et mål at folkehelseperspektivet skal ha fokus i all kommunal planlegging. Det 
er derfor ikke satt egne mål på dette i kommuneplanen. Rådmannens beskrivelse av 
satsingene i økonomiplanen under de fire hovedmålsettingene dokumenterer etter 
rådmannens oppfatning at det er tatt hensyn til folkehelsefokuset på en rekke 
områder. 

1.7 Konkrete forslag til salderingstiltak i tjenesteområdene 
Under følger en oversikt over tiltak på samlet 21 millioner kroner som 
tjenesteområdene fremmer for å imøtekomme følgende salderingskrav: 

 Rådmannens krav om nedjustering av rammene med 16,0 millioner kroner 
fordelt hovedsakelig ut fra netto budsjettramme. (Barnehage har ikke fått slikt 
«kuttkrav» da det har blitt vurdert som urealistisk å kunne gjennomføre uten 
omfattende konsekvenser) 

 Ytterligere omstilling med 5,0 millioner kroner som tjenesteområdene har 
funnet nødvendig for å sikre balanse i egne budsjetter. En vesentlig del av 
dette er helse hvor barnevernsutgiftene er tatt ned med om lag tre millioner 
kroner basert på omstillingskrav som fra tidligere år har ligget inne i 
økonomiplanen.  

 

I kapittel 5; «Tjenesteområdene» gis det grundigere kommentarer til 
salderingsforslagene.   



 

 
Styringsdokument 2020 
 

17  

 

Rådmannen vil spesielt påpeke forslaget under fra grunnskolen hvor det er 
synliggjort hva effekten i redusert bemanning er dersom de gjennomføres fra høsten 
2020. Tjenesteområdet vil naturligvis jobbe med tiltak gjennom hele året for å 
begrense omfanget av bemanningsreduksjoner.  

Konkrete forslag til salderingstiltak fra tjenesteområdene:  
  

12 Stab og støtte 

  

Inntektsøkninger: 

Div. poster basert på erfaringstall 26  

Sum inntektsøkninger 26  
  

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Reduksjon rådgiverstilling – 50 % 450  

Reservert potensiell utskifting IKT-utstyr (switcher, rutere etc) 250  

Div. poster "ostehøvel" basert på erfaringstall 70  

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 770  
  

Sum alle forslag 796  
 

Eiendomsavdelingen 
  

  

Effekt av forbedringsarbeid 

Effektivisering renhold 700  

Sum effekt av forbedringsarbeid 700  
  

Annet: 

Kjøp av Sagatunet, antatt 0,8-1,0 mill. pr. år. Halvårseffekt 2020: 400.000,- 400  

Sum effekt av Annet 400  

  

Sum alle forslag 1 100  
 

21 Barnehage 

  

Inntektsøkninger: 

Økt foreldrebetaling 159  

Sum inntektsøkninger 159  
  

Sum alle forslag 159  
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31 Brannvern (ansvar 31100) 
  

  

Sum alle forslag 0 
 

 
41 Grunnskole 
  

  

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Vakanser PPT og skolekontoret gjennom året 186  

Redusert bemanning (tilsvarende fem assistentstillinger høst 2020) 1 050  

Redusert bemanning (tilsvarende ni lærerstillinger høst 2020) 2 800  

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 4 036  
  

Sum alle forslag 4 036  
 

Helse 

  

  

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Fysio- ergoterapitjenesten reduserer 1 årsverk fom sept. 2020 234  

Vakanser helsestasjon- og skolehelsetjenesten 1 263  

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 1 497  

  

Effekt av forbedringsarbeid 

Effektivisering behandling av innkomne saker barnevern - red 2,7 årsverk 1 286  

Egne tiltakskonsulenter erstatter eksterne - barnevern 1 500  

Gjennomgang av refusjoner og varighet av forsterhjemsplasseringer 850  

Sum effekt av forbedringsarbeid 3 636  

  

Annet: 

Fysio- ergoterapitjenesten - bruk av fondsmidler 416  

Sum Annet 416  

  

Sum alle forslag 5 549  
 

61 Kultur 
  

Annet:  
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Redusert budsjett – arrangement for voksne 50 

Subsidiering av kantine 200 

Reduksjon driftsbudsjett – fordelt på driftsenhetene 248 

Sum alle forslag 498  

 
 

65 NAV 
  

  

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

 Vakanser i ledige stillinger, ved permisjoner og ved fravær 1 290 
Avvikling av vekterordning i mottaket 250 

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 1 540 
  

  

Sum alle forslag 1 540 
 

71 Tjenesteområde Omsorg 

  

Inntektsøkninger: 

Dagsenter, trygghetsalarm , praktisk bistand, mat hjemmeboende 293  

Husleie i kommunale omsorgsboliger  97  

Øke forventet inntekt av vederlag 400  

Sum inntektsøkninger 790  
  

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

1 årsverk reduksjon Adm.Omsorg 670  

Endring i organisering og drift av dagaktivitetstilbud, redusere drosjeutgifter 350  

0,75 årsverk reduksjon psykisk helse og rustjeneste. 430  

0,20 årsverk reduksjon postkjøkken Raufosstun helsehus 120  

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 1 570  
  

Strukturendringer: 

Storkjøkken og vaskeri interkommunalt samarbeid mellom Gjøvik og Vestre Toten 1 500  

Sum strukturendringer 1 500  
  

Organisatoriske endringer: 

Endring i organisering av miljøarbeidertjenesten 2 000  

Sum organisatoriske endringer 2 000  
  

  

Annet: 

Redusere utgifter til leie og vaktmestertjenester Boligstiftelsen 700  

Sum annet 700  
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Sum alle forslag 6 560  
 

75100 Plan 
  

  

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

3 mnd. med vakant arealplanlegger 200  

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 200  
  

Sum alle forslag 200  
 

Teknisk driftsavdeling 
  

  

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Reduksjon vedlikeholdsposter 349  

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 349  
  

Sum alle forslag 349  
 

97 Voksenopplæringen 
  

  

Organisatoriske endringer: 

Holde stilling ledig 231  

Sum organisatoriske endringer 231  
  

Sum alle forslag 231  
 

Oppsummering 

  

Sum alle forslag 21018 
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1.8 Hovedoversikt 

Under følger hovedoversikt over budsjett 2020 og økonomiplan for perioden 2020-
2023. Oversikten viser budsjettering av store utgifts- og inntektsanslag, nivå på 
driftsresultat og tjenesteområdenes budsjettrammer med de forutsetninger som 
rådmannen har lagt til grunn og kommentert i kapitlene ovenfor.  

 

Økonomiplanens driftsdel 2020-2023

Budsjetskjema 1A
2014 

regnskap
2015 

regnskap
2016 

regnskap
2017 

regnskap
2018 

budsjett
2018 

regnskap
2019 

budsjett 2020 2021 2022 2023
 Skatt på inntekt og formue -248 633 -268 293 -289 140 -298 912 -304 000 -319 630 -318 000 -330 000 -333 000 -336 000 -339 000
Eiendomsskatt sum -33 761 -37 372 -42 123 -44 119 -49 000 -51 171 -53 000 -55 014 -49 130 -49 130 -49 130
verker og bruk 10 027 9 222 -9 794 -10 000 -9 585 -10 000 -8 730 -8 730 -8 730 -8 730
boliger 23 628 29 195 -30 751 -35 000 -37 667 -39 300 -42 884 -37 000 -37 000 -37 000
næring og ellers 3 717 3 705 -3 574 -4 000 -3 919 -3 700 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400
 Rammetilskudd -358 730 -357 008 -371 977 -376 477 -385 000 -376 606 -396 300 -420 000 -424 200 -428 442 -432 726
Rente og investeringskomp fra staten -4 272 -4 509 -4 000 -3 433 -3 900 -3 067 -3 200 -2 900 -2 700 -2 500 -2 300
Integreringstilskudd flyktninger -15 290 -20 875 -26 719 -33 252 -31 000 -27 851 -26 000 -21 811 -18 923 -15 923 -12 923
Sum frie disponible inntekter -660 687 -688 055 -733 960 -756 192 -772 900 -778 325 -796 500 -829 725 -827 953 -831 995 -836 079
Renteinntekter og utbytte -5 895 -6 433 -1 955 -3 110 -2 500 -4 020 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -2 500
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -3 740 -342 -8 782 -7 827 -1 500 1 066 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Renteutgifter 32 612 32 618 25 430 24 730 24 737 23 723 31 393 33 316 33 730 33 228 33 899
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 22 209 25 422 29 395 31 433 36 553 34 422 39 235 50 528 54 731 55 583 54 752
Netto finansutgifter/inntekter 45 187 51 264 44 088 45 225 57 290 55 191 65 628 78 845 83 461 83 811 84 151
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 8 000 13 320 0
Til ubundne avsetninger - disposisjonsfond 4 974 42 063 10 000 31 193 0 0 8 000 15 000 20 000
Til bundne avsetninger 0
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -27 063 -23 557
Bruk av ubundne avsetninger - disposisjonsfond -1 565 -1 200 -1 200 0 -8 000 0 0 0

Netto avsetninger 0 8 000 18 294 13 435 8 800 6 436 0 -8 000 8 000 15 000 20 000
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift (handlingsramme) -615 499 -628 792 -671 577 -697 532 -706 810 -716 698 -730 872 -758 881 -736 492 -733 184 -731 928
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 617 193 -671 577 -697 532 -706 810 -716 698 -730 872 -758 881 -736 492 -733 184 -731 928
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -1 693 4 213 27 063 0 0 0 0 0 0 0 0

Budsjettskjema 1B - driftsbudsjettet (Handlingsramme) -643 052 -697 532 -706 810 -716 698 -730 872 -758 881 -736 492 -733 184 -731 928
Omstillingsbehov 0 -18 704 -18 397 -14 853
Område 11 Overordnede funksjoner 11 931 4 461 -366 6 564 14 299 -7 103 11 112 1 869 2 269 3 269 269
Område 12 Sentraladministrasjonen 21 697 23 818 23 588 25 266 26 606 26 666 30 151 33 218 33 258 33 068 33 768
Område 13 Eiendom 16 404 28 336 31 194 38 898 39 738 43 734 41 457 44 495 44 545 44 595 44 595
Område 19 Kirken 8 421 7 386 6 953 7 346 7 273 7 584 7 477 7 706 7 706 7 706 7 706
Område 21 Barnehage 75 700 77 261 80 035 81 867 85 408 86 767 88 952 92 196 92 196 92 196 92 196
Område 31 Brannvern, ansvar 3110 6 688 7 448 7 820 7 963 8 232 8 666 8 373 8 700 8 700 8 700 8 700
Område 31, Gebyrområde (feiing) -516 -162,858 -236 -173 -142 -156 -88 -12 -12 -12 -12
Område 41 Grunnskole 157 398 159 598 159 213 157 160 160 943 163 207 161 234 169 347 170 147 170 147 169 647
Område 51 Helse 61 167 66 455 69 825 69 315 71 219 83 108 76 992 82 916 79 916 76 916 73 916
Område 61 Kultur 18 885 18 365 16 021 18 390 19 262 19 095 19 802 20 778 20 778 20 778 20 778
Område 65 NAV Kommune 27 847 29 324 32 132 38 224 37 735 40 164 38 558 37 914 35 914 34 414 34 914
Område 71 Omsorg 216 258 200 156 209 942 217 668 224 793 228 873 235 455 239 960 239 160 238 660 238 660
Område 75 Plan 6 510 6 159 6 538 7 199 6 753 7 650 8 880 9 847 9 847 9 847 9 847
Område 91 Teknisk drift, ansvar 9110 6 918 7 046 8 727 9 706 12 008 14 412 13 430 14 642 15 142 15 642 16 142
Område 91 Teknisk drift, gebyrområdene -22 906 -15 003 -13 151 -17 995 -15 949 -18 620 -18 661 -14 320 -14 320 -14 320 -14 320
Område 97 Voksenopplæring 4 792 3 932 6 279 6 576 8 632 7 063 7 750 9 625 9 950 9 975 9 975

Sum fordelt til drift 617 193 624 579 644 514 673 975 706 810 711 112 730 872 758 881 755 196 751 581 746 781
 netto driftsresultat -8 658 15 182 51 673 42 775 42 775 5 586
netto driftsresultat i % av driftsinntektene -0,2 % 1,7 % 5,4 % 4,3 % 4,3 % 0,5 % -0,8 % 0,8 % 1,5 % 2,0 % 

 

 

1.9 Plan for «Økonomisk omstilling 2019-2022   
Kommunestyret vedtok i mars overordnede rammer for en plan om «Økonomisk 
omstilling 2019-2020».   
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Link til planen:  http://www2.vestre-
toten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C12583C
4003EE2CA?OpenDocument&frame=yes  
 
De overordnede rammene / målsettingene for arbeidet er følgende basert på 
forutsetninger i gjeldende økonomiplan: 
 
«De nærmeste tre årene skal det gjennomføres et systematisk arbeid i Vestre Toten 
kommune for å gjennomgå hele organisasjonen med sikte på: 
Kvalitetsutvikling 
Effektivitet 
Total ressursutnyttelse»  
 
Utgangspunktet da disse forutsetningene ble satt høsten 2018, var et antatt 
omstillingsbehov på 20-25 mill kroner fra 2020. Dette omstillingsbehovet er nå 
vesentlig høyere, jfr det som er kommentert foran i kapittel 1.4.  
 
Hensikten med planen er å få en god systematikk- og noen klare rammer for et helt 
nødvendig omstillingsarbeid.  
 
Formannskapet er omstillingsprosjektets prosjekteier og rådmannen er 
prosjektansvarlig.  
 
Rådmannen ønsker å påpeke at planen inneholder følgende 12 aktuelle prosjekter 
og utredningsområder:  
 
Digitalisering. Investering- og driftskostnader utredes og budsjetteres inn. Gevinster 
anslås og legges inn i økonomiplanen 
 
Ekstern gjennomgang / analyse av kommunens drift som grunnlag for planmessig 
gjennomgang. (Tilsvarende Agenda-gjennomgang som er gjennomført tidligere). Kan 
omhandle både den samlede organisasjon og enkelte tjenesteområder eller tjenester. 
Erfaringsinnhenting fra andre kommuner med omstilllingsutfordringer kan være 
aktuelt 
 
Effekter av innovative tiltak og forbedringsarbeid. Synliggjøres og innarbeides i 
økonomiplanen  
 
Gjennomgang av inntektssida i budsjettet for å avdekke mulige inntektsøkninger. Nivå på 
eiendomsskatt i planperioden vurderes særskilt. Det samme gjelder ordningen med 
tilskudd til ressurskrevende brukere  
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Organisering; Er vi optimalt / effektivt organisert – overordnet og på det enkelte 
tjenesteområdet – for å møte framtidas utfordringer? Gjelder både administrativ og 
politisk organisering 
 
 Strukturer: Foreligger det potensial for besparelser ved strukturelle endringer – i smått 
og stort? 
 
Interkommunalt samarbeid: Er det områder hvor det åpenbart kan være økonomiske og / 
eller faglige begrunnelser for å løse oppgavene sammen med andre kommuner? 
(Primært to-kommuneløsning) 
 
Tverrsektorielt arbeid – med særskilt fokus på arbeid med barn og unge. Prioriteres 
høyt av rådmannens ledergruppe i egne prosesser. Nye samarbeidsformer, fokus på 
forebyggende tiltak, bedre samordning og ansvarsfordeling er helt nødvendig å få på 
plass om vi skal møte dagens og framtidas utfordringer. 
 
Investere for å spare» - både drift og investering 
 
Nivå på investeringer gjennomgås særskilt. Vurdering av investeringsbehov opp mot 
økonomisk evne til å gjennomføre slike tiltak de kommende årene 
 
Konsekvensene av statlige endringer i lovverk mv knyttet til blant annet 
eiendomsskatt, minimumsavdrag og selvkost utredes med fokus på hva som er mulig 
å realisere innenfor regelverket for å unngå for store inntektstap og / eller 
utgiftsøkninger 
 
Politiske prioriteringer av tjenetilbudet; nivåer og omfang. Med strammere rammer vil 
dette bli nødvendig 
 
Gjennom 2019 er det arbeidet aktivt med å fylle planen med innhold og en rekke 
tiltak er igangsatt. Det er også gjennomført tiltak i 2020-budsjettet som er direkte 
knyttet til tiltakene i omstillingsplanen.  
 
Tidlig i 2020 vil rådmannen gi en status for arbeidet i kommunestyret. Med bakgrunn i 
at utfordringsbildet økonomisk er mer krevende, må også planens innhold og rammer 
revideres. Planen blir sentral i både administrasjonen og de folkevalgtes arbeid i 
2020. 
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1.10 Investeringsbudsjett for perioden 2020-2023 
 

Rådmannens forslag til investeringsplan for økonomiplanperioden 2020-2023 følger i 
kapittel 3.5. Denne bygger på eksisterende økonomiplan. I tillegg har rådmannen satt 
fokus på å moderere investeringsnivået i planperioden og spesielt i 2020, jfr 
forutsetningen som ligger i planen for økonomisk omstilling. Gjennom 
omstillingsarbeidet i 2020 bør det etter rådmannens oppfatning arbeides videre med 
å ta ned investeringsnivået i årene 2021-2023 ytterligere. 

Isolert sett medfører ikke effektene av investeringen i 2020 økt belastning på 
kommunens drift / handlefrihet. Netto lånebehov etter mva-refusjon og uttrekk av 
investeringer på VAR-området, utgjør ca 78 millioner kroner. 

Rådmannen vil videre påpeke at investeringene i 2020 blir høyere da det vil bli en 
vesentlig rebudsjettering av tidligere vedtatte investeringer i 2019, herunder 
brannstasjon og idrettshall på Raufoss.  

Tiltakene i investeringsplanen er kommentert nærmere i tjenesteområdenes del i 
styringsdokumentet. (Kapittel 5). 
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2. Samfunn 
 

Gjøvik og Toten-kommunene Østre og Vestre Toten er fortsatt av de områdene i 
Innlandet som har størst befolkningsvekst. Byområdene Lillehammer, Hamar, 
Elverum og Kongsvinger har en tilsvarende vekst. De fleste kommunene i Oppland 
og Hedmark har fortsatt en befolkningsnedgang. Befolkningsprognosene viser en 
fortsatt vekst noe under nivået de siste årene for kommunen. Det er i utgangspunktet 
viktig å oppnå en befolkningsvekst minst på linje med landsgjennomsnittet da det vil 
gi større utviklingsmuligheter for kommunen. Det er i perioden 2010-2018 en 
befolkningsøkning på over 600 personer. Det er imidlertid et fødselsunderskudd 
(fødte fratrukket døde) på 46 personer. Siste år var fødselsunderskuddet på -5 
personer. Netto innvandring fra utlandet er på 434 personer i perioden, opp fra 18 til 
41. Det har i perioden vært netto innenlandsk flytting på -1 personer, men  fortsatt 
vekst i 2018 med 33 personer etter 122 personer i 2017. Dette kan forklares av den 
sterke veksten i ferdigstilte boliger de siste årene og veksten ser ut til å fortsette.  
   

Det er viktig at kommunen fortsatt har en samlet og langsiktig tilnærming til 
boligbygging, samferdselstiltak og kommunal infrastruktur og utbygging av det 
resterende tjenestetilbudet som sikrer en bærekraftig kommuneøkonomi. Det er helt 
avgjørende da det er forventet en fortsatt sterk vekst i årene som kommer 
Boligveksten som har vært sterk i mange år har fortsatt i 2019 og det ser ut til at 
utviklingen fortsetter på et høyt nivå i flere år framover. Det er imidlertid viktig å sikre 
utvikling i hele kommunen. 

Kommuneplanens samfunnsdel har langsiktige mål om å være en innovativ og 
utviklingsrettet kommune, som gir gode oppvekstvillkår for barn og unge, bedret 
folkehelse og en trygg alderdom. Norsk økonomi er fortsatt veldig oljeavhengig noe 
det oljekorrigerte nasjonalregnskapet viser. Oljeinntektene – bruken av oljepenger i 
statsbudsjettet er på 234 miilliarder kr i 2019. Derfor vil innovasjon og utvikling bli 
enda viktigere for å møte nedgangen i oljeljeinntektene. Rammevillkårene i årene 
som kommer ser ut til å bli dårligere for kommunal sektor. Vår region er i en 
særstilling med industriklyngen på Raufoss som sammen med andre klynger som 
staten har plukket ut som satsingsområde er i førersetet nasjonalt. Det har blitt 
bekreftet siste år gjennom tildeling av forskning- og utviklingsprogrammer. I tillegg er 
det av stor positiv betydning at Høyskolen på Gjøvik har blitt en del av Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).   

Kommuneplanens arealdel og kommuneplanen legger grunnlaget for kommunens 
overordnede planlegging og styring i perioden.  
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2.1 Status 

Befolkningsutvikling 

 

Per 1. januar 2019 hadde Vestre Toten kommune 13 384 innbyggere Det er en vekst  
i folketallet på 70 personer gjennom 2019. Netto tilflytting utgjorde 74 personer 
(innvandring utgjorde 41), mens fødselsoverskuddet ble negativt med -5 personer 
ned fra -7 i 2018.  Netto innenlandsk flytting har en  fortsatt vekst i 2019 med 74 
personer etter 122 personer i 2018. 

 

 

Data viser også at det er stor flytteaktivitet mellom kommunene i Gjøvikregionen.   
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I 2018 oppnådde kommunen en vekst på 0,5 % i befolkning mot 1,0 % i 2017. Dette 
er en sterk vekst dersom vi ser på gjennomsnittet for de siste 10 årene og gjenspeiler 
aktiviteten i kommunen på boligsiden med sterk vekst . Det er fortsatt nettoflytting 
som skaper befolkningsveksten i Vestre Toten kommune. De fleste av kommunene i 
Oppland har negativ befolkningsvekst og et stort fødselsunderskudd.  
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Prognose for videre befolkningsutvikling 

I figuren under er prognosen for befolkningsutvikling i Vestre Toten kommune 
framskrevet etter tre forskjellige vekstbaner fra SSBs framskrivning publisert i juni 
2018. Den siste framskrivningen med oppdaterte prognoser har i hovedsak som ved 
forrige oppdatering i 2016 justert opp lavvekst alternativet og justert ned veksten i 
middels og høyvekst alternativene sammenliknet med forrige prognose. 

 

Det er betydelig usikkerhet knyttet til befolkningsprognoser. Å vise flere ulike 
endringsalternativer belyser hvordan sannsynlig utvikling kan bli. Vi ser at det er 
svært stor skilnad mellom høy vekst (HHMH) og lav vekst (LLML). De to utfallene vil 
innebære veldig forskjellige utfordringer for kommunen. Hvis den siste periodes 
utvikling framskrives med samme vekst vil vi ha en befolkningsøkning i overkant av 
alternativet med middels nasjonal vekst (MMMH). Det vil innebære at Vestre Toten 
kommune kan ha rundt 15 000 innbyggere om 20-25 år mot dagens 13 427. En 
lavere innvandring vil mest sannsynligvis føre til lavere vekst. I tabellen under vises 
prognose for befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper etter alternativet MMMH.  
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Prognosen viser en liten økning i aldersgruppen 0-5 år og liten endring i 
aldersgruppene som innbefatter 6-19 år. Det er en sterk økning i antall innbyggere 
fra 67-90 år og innenfor gruppen 80-89 år og 90+ er det en dobling i perioden 2020-
2040. Gruppen 20-66 er ikke vist i figuren og har en endring fra 7945 til 7900 i 
perioden. De siste årene viser et sterkt trendskifte ved at innenlansk flytting og 
boligbygging har økt sterkt. Det vil føre til på sikt en større andel enn forutsatt i SSBs 
prognoser for aldersgruppen 0-66 år. 

2.2 Utfordringer 

De siste års utvikling og prognosene for endringer i befolkningen i kommunen vil 
medføre behov for endring. Den forventede eldrebølgen som er sterkest mellom 
2025 og 2030 vil påvirke Vestre Toten kommune sterkt i og med at vi har en 
betydelig høyere vekst av eldre i forhold til unge. Dette er det også tatt høyde for og 
inngår i omsorgsplanen. Samtidig er Vestre Toten kommune en vekstkommune i 
innlandet med over flere år svært høy boligbygging og fortsatt vekst i servicetilbudet. 
Det ble igangsatt over 118 nye boliger i 2018 mot 140 i fjor og veksten ser ut til å 
fortsette i årene framover. Dette stiller store krav til kommuneplanlegging slik at 
ønsket utvikling oppnås. 

2.3 Mål 

I handlingsprogrammet som er kommuneplanens kortsiktige del er det viktig å trekke 
linjene til den langsiktige delen og de overordnede målene der. Dette brytes ned i 
mål i styringsdokumentet. Hver sektor har egne mål som er utledet fra den nye 
kommuneplanens overordnede mål. 

  



 

 
Styringsdokument 2020 
 

30  

 

3. Økonomi 

3.1 Historikk, status og utfordringer 

Siden 2012 har kommunen hatt overskudd med unntak av 2015. Dette er et resultat 
av det omfattende omstillingsarbeidet kommunestyret vedtok i 2009 i hovedprosjektet 
omstilling og effektivisering. På grunnlag av svak prognose for 2015   så ble det tatt 
ytterligere grep i budsjettet for 2016 for å oppnå tilstrekkelige rammer for en sunn og 
bærekraftig drift. Sammenfallende med ekstraordinære inntekter fra skatt og finans 
på ca. 20 mill. kr ble resultatet for 2016 ekstremt bra og resterende underskudd på 
13 mill. ble dekket og det ble avsatt 32 mill. kr til disposisjonsfond. I 2017-budsjettet 
ble det tilbakeført midlertidige kutt fra 2016-budsjettet på om lag 10 mill. kr og det ble 
prioritert henholdsvis to og en mill. til vedlikehold av kommunale veier og bygninger. 
2017 ble det et også et svært godt resultat for 2017. Det var på grunn av 
ekstraordinære inntekter fra skatt- og rammetilskudd og finans på 15 mill. sammen 
med god styring av driften. 2018 ble betydelig mer krevende med sterk vekst i 
ressurskrevende tjenester i omsorg og oppvekst/barnevern. Samtidig var det gjort 
kutt i rammene, men med god styring og fortsatt merskatteinngang ble resultatet på 6 
mill. i pluss.  

Nøkkeltall for en sunn økonomi viser at utviklingen i 2018 er sterkt fallende: 

 Netto driftsresultat ble 6 mill., som tilsvarer en resultatgrad/netto driftsresultat 
på 0,6 %. Det er lavere  enn målet på 1 %, og betydelig lavere enn fjoråret på 
42,8 mill./4,3 %. Teknisk Beregningsutvalgs (TBU) anbefaling er 1,75 % 

 Disposisjonsfondet var ved inngangen til 2019 på 73 mill. eller ca. 7,3 %. 
Anbefalt størrelse er 10-15 %. 

 Lånegjelden er økt fra 148-155 % av brutto driftsinntekter totalt og 115 til 122 
% for investeringslån. Dette er et resultat av vedtatt investeringsplan med 
byggingen av ny ungdomsskole, dag og avlastningssenter og store 
investeringer i vann og avløp. Det fordrer en svært effektiv drift å håndtere så 
stor gjeld i framtida. Det må jobbes målrettet videre med omstilling for å kunne 
gjennomføre planlagte investeringer. Fylkesmannens anbefaling er at 
gjeldsgraden (lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter) ikke overstiger 80%.  

Nøkkeltallene må sees i sammenheng med kommunens aktivitet. Hvis Vestre Toten 
kommunes langsiktige mål som er TBUs anbefaling om netto driftsresultat på 2 % 
over tid nås, vil dette sørge for bevaring av formue og stabilisering av gjeld og frie 
midler/disposisjonsfond. Derfor er netto driftsresultat det viktigste nøkkeltallet da det 
har innvirkning på de andre nøkkeltallene i betydelig grad.  
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Utviklingen i 2019 med en sterk vekst i 25-30 mill. kr i driftsutgifter i all hovedsak 
følger av økningen i ressurskrevende tjenester i Omsorg og Barnevern, viser at det 
vil kreve betydelig større omstilling i tiden som kommer. Med reduksjoner på 12,5 
mill. i 2019-budsjettet og behov for omstilling på over 40 mill. i 2020 bærer budsjettet 
som beskrevet i kap. 1. preg av kraftig omstilling.  

Beregnet behov for tjenester for Vestre Toten kommune framover utgår fra 
sammensetningen av befolkningen (demografien) og endringene i tiden framover. Vi 
ser at behovene for tjenester i årene som kommer er desidert størst innenfor pleie og 
omsorg, men den store veksten kommer først rundt 2025. Samtidig er Vestre Toten 
kommune en vekstkommune med stor tilflytting siste år og økende boligbygging. Det 
fører også med krav om økt ressursinnsats på planleggingsiden og tekniske 
tjenester.  

Omstilling  

Rådmannen har  som strategi at kommunen skal utvikle seg videre gjennom Lean - 
kontinuerlig forbedring og innovasjon: Resultatene av forbedringsarbeidet er fortsatt 
gode og rådmannen prioriterer arbeidet framover gjennom andre generasjon av Lean 
strategi og sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid. Å se utfordringer og tjenester i et 
helhetlig fokus ut i fra innbyggerens behov er rådmannen overbevist om vil gi best 
resultater. Framtidens utfordringer krever at vi sammen med innbyggerne klarer å 
videreutvikle dette videre. Det er sterkt fokus på ledelsesutvikling og system og 
system/roller, herunder: enhetlig forståelse for hvordan vi jobber med Lean 
kontinuerlig forbedring, avklart ansvars- og rollefordeling, gode måter å rapportere på 
og helhetlig forståelse og samhandling tjenesteområdene imellom  Sammen med 
innovasjon som inngår i Lean, vil dette fortsatt sikre at innbyggernes behov er 
styrende for utvikling og levering av tjenester fra Vestre Toten kommune,   

3.2 Mål 

Kommunelovutvalget la våren 2016 fram NOU 2016:4 ny kommunelov. Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte utredningen ut på høring med 
høringsfrist 6. oktober 2016. Den nye kommuneloven ble vedtatt av Stortinget den 8. 
juni 2018. 

Den nye kommuneloven inneholder en ny generalbestemmelse om at kommunene 
skal forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. 
Oppfølging av budsjett, egenfinansiering av investeringer, planmessig vedlikehold av 
eiendom og håndtering av risiko er trukket fram som viktige prinsipper for god 
langsiktig økonomiforvaltning. Økonomiplanen skal vise hvordan kommunale planer 
skal følges opp, og økonomiplanen kan inngå i kommunens handlingsplan etter plan 
og bygningsloven 
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Den nye kommuneloven inneholder nå en lovfestet plikt til å benytte finansielle 
måltall som verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi. Det er ikke klare 
krav til hvilke måltall som kan være aktuelle og nivået på de.. Kommunen må selv 
definere gode og relevante måltall ut i fra lokalt skjønn, men måltallene må være 
langsiktige. Måltallene vil være handlingsregler, men ikke rettslig bindende for 
budsjettrammene.  

Under er overordnet måltabell for økonomi. Den inneholder virksomhetens 
overordnede mål i planperioden 2020-2023. Rådmannen foreslår måltall på netto 
driftsresultat på 2,0 % og disposisjonsfond på 10 % eksklusive Totenkraftfondet. For 
lånegjeld så ønsker rådmannen å foreslå  et måltall på 80 %. Selv om dette er lavt fra 
dagens nivå så vil det kreve at investeringer tilpasses i større grad driftsinntektene. I 
budsjettforslaget er det satt mål om negativt driftsresultat ved bruk av fonds på grunn 
av det ekstraordinært store omstillingskravet i 2020 og resten av preioden 

120 %
Lånegjeld i 
prosent av brutto 
driftsinntekter

120 % 131 % 132 %

Mål                   
2023

Økonomi
Netto 
driftsresultat i 
prosent av brutto 
driftsinntekter

0,6 % -0,5 % -0,8 % 2,0 %

disposisjonsfond 
i prosent av 
brutto 
driftsinntekter

73 mill. kr 68 mill. kr 60 mill. kr 95 mill. kr

Fokusområde Resultat  
2018

Anslag  
2019

Mål          
2020

 

Resultatene ligger foran mål satt i styringsdokument for 2019. Etter at kommunen 
gjennom positive netto driftsresultat i de siste årene  har klart å bygge opp frie fond 
så har behovet for tjenester økt mye mer enn inntektene i 2018 og 2019. Det har ført 
til at måltall på 2 % ikk kan nås før i slutten av perioden. Det er helt nødvendig å snu 
denne trenden for at organisasjonen fortsatt skal være i stand til fortsatt kunne 
prioritere langsiktig og strategisk. Det vil også føre til at kostnader til netto finans og 
finansiell risiko reduseres betydelig ved lavere netto lånegjeld og større 
disposisjosnfond.   

3.3 Budsjettforutsetninger 

I statsbudsjettet legges det opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter (skatt 
og rammetilskudd) i 2020 på 1,3 mrd. kroner. Dette er i nedre del av intervallet for 
inntektsvekst som ble angitt i kommuneproposisjonen 2020. 

Høyere sysselsetting og fortsatt høye uttak av utbytte gjør at kommunesektoren 
ligger an til å få merskatteinntekter inneværende år på 4,9 mrd. kroner, 
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sammenlignet med anslaget i kommuneproposisjonen i mai. Denne 
merskatteveksten påvirker imidlertid ikke inntekstveksten for 2020 som bestemmes 
og måles ut fra det inntektsnivået mai. Merskatteveksten inneværende år er dermed i 
realiteten bare en forskuttering av kommende års vekst i frie inntekter. Dette betyr 
også at merskatteveksten i 2019 er en engangsinntekt og dermed ikke en 
finansieringskilde for varige økninger i driftsutgiftene. 

Veksten i frie inntekter i 2020 ut fra inntektsnivået i kommuneproposisjonen tilsvarer 
omlag 0,3 prosent. Tas det hensyn til forventet merskattevekst inneværende år ligger 
det an til at de frie inntektene reelt vil gå ned med 3,8 mrd. kroner fra 2019 til 2020. I 
disse beregningene er det benyttet et anslag for samlet lønns- og prisvekst fra 2019 
til 2020 på 3,1 prosent. 

0,9 milliarder av veksten i frie inntekter er en kompensasjon for forventet økning i 
sektorens utgifter som følge av befolkningsendringer. Kommunenes netto merutgifter 
som følge av befolkningsendringer anslås til om lag 1,3 mrd. kroner, mens det for 
fylkeskommunene er anslått nedgang i netto utgiftene på om lag 0,4 mrd. kroner. 
Merutgiftene for kommunene kan forklares av flere innbyggere i de eldre 
aldersgruppene og flere barn og unge i grunnskolealder som skal ha kommunale 
tjenester. For fylkeskommunene er det nedgangen i antall 16-18-åringer som er 
årsaken til at det anslås en nedgang i netto utgiftene. 

Regjeringens beregning av økt handlingsrom tar ikke hensyn til økningen av 
innslagspunktet i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester med 
kroner 50 000 utover lønnsveksten. Dette vil gi økte kostnader for kommunene med 
350 mill. kroner allerede i 2019. Satsingen på tidlig innsats i skolen endres fra 
finansiering gjennom øremerket tilskudd til rammefinansiering. Ved innlemming av 
det øremerkede tilskuddet blir imidlertid bare vel 1,3 mrd. kroner av det øremerkede 
tilskuddet på 1,7 mrd. lagt inn rammetilskuddet. I tillegg er 400 mill. kroner av veksten 
i de frie inntektene er samtidig begrunnet med tidlig innsats. Regjeringen viser til at 
kommunene da vil ha om lag samme inntektene som i 2019 til å finansiere flere 
lærerårsverk som følge av lærernormen. 

Kommunesektorens samlede inntekter forventes å stige med 3,2 mrd. kroner fra 
2019 til 2020. Veksten er regnet med utgangspunkt i hva inntektsnivået ville vært i 
2019 uten merskattevekst. Veksten i samlede inntekter i 2020 på 3,2 mrd  er 
sammensatt slik: 

 Frie inntekter 1,3 mrd 

 Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver 0,1 mrd 

 Øremerkede tilskudd 1,4 mrd 

 Gebyrinntekter 0,5 mrd 
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Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver økes med 0,1 mrd. kroner. Endringene 
knytter seg i hovedsak til: 

 inntektsgradert foreldrebetaling for 1. og 2. trinn på SFO 

 gratis SFO innen skole- og fritidsordningen for barn med særskilte behov på 5. 
til 7. trinn, 

 helårseffekten av gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra 
lavinntektsfamilier. 

Øremerkede tilskudd økes med netto med 1,4 mrd. kroner. Noen av endringene i 
øremerkede tilskudd er: 

 Tilskuddene til særskilte transporttiltak under samferdselsdepartementet øker 
reelt med 1,6 mrd. kroner. Økningen gjelder i hovedsak belønningsmidler til 
tilskuddsordninger i byområder og store kollektivprosjekter i tråd med 
regjeringens bompengeavtale. 

 Det legges til rette for investeringstilskudd til 2 000 heldøgns omsorgsplasser. 

 Det er ikke lagt inn forventede inntekter fra salg av oppdrettstillatelser i 
havbruksnæringen i budsjettet for 2020. 

Fra 2020 er maksimalsatsen for eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom 5 promille. 
Regjeringen har tidligere varslet at maksimalsatsen vil settes ned med ytterligere 1 
promille, Det fremmes ikke lovforslag om maksimumssats på 4 promille for bolig- og 
fritidseiendommer i tilknytning til statsbudsjettet for 2020, men regjeringen uttaler at 
de «vil komme tilbake til reduksjonen i eiendomsskattesatsen som en del av et 
helhetlig opplegg for kommuneøkonomien i forbindelse med kommuneproposisjonen 
for 2021» 

 
Kommunal deflator: 3,1 %  

Kommunesektoren kompenseres for anslått pris- og lønnsvekst (deflator) på 2,9% 
Lønnskostnader utgjør knapt ⅔ av deflator. Lønnsveksten fra 2019 til 2020 anslås til 
3,6 %.  

Renter på flytende lån 

Renten er lagt til grunn i budsjettet på flytende lån har tatt utgangspunkt i Norges 
Banks siste pengepolitiske rapport 3/19 For 2020 er flytende rente i budsjettet 2,2%. 
og det samme er tilfelle for hele perioden Kommunens gjennomsnittlige rente er 
redusert fra 4 % til 2,1% siste år. Dette tilsvarer over 20 mill. i reduserte 
finanskostnader i kommunens driftsbudsjett. Det er store svingninger i rentenivå på 
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grunn av usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen i verdenshandelen. De fleste 
prognoser går ut på at Det særnorske høye rentenivået på grunn av påvirkningen fra 
oljesektoren vil nærme seg internasjonale renter som ligger betydelig lavere.  
Fastrentandelen er økt gjennom 2018 og 2019 til om lag 53 % og påvirkningen fra 
endringer utover det som ligger i prognosen er redusert. 
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3.4 Driftsbudsjett 

Under følger tabell med økonomiplanens driftsdel 2020-2023. Den framstiller hva vi 
har av frie disponible inntekter samt resultatet fra de finansielle områdene og 
tjenesteområdenes netto driftsbudsjetter for perioden. 

Økonomiplanens driftsdel 2020-2023

Budsjetskjema 1A
2014 

regnskap
2015 

regnskap
2016 

regnskap
2017 

regnskap
2018 

budsjett
2018 

regnskap
2019 

budsjett 2020 2021 2022 2023
 Skatt på inntekt og formue -248 633 -268 293 -289 140 -298 912 -304 000 -319 630 -318 000 -330 000 -333 000 -336 000 -339 000
Eiendomsskatt sum -33 761 -37 372 -42 123 -44 119 -49 000 -51 171 -53 000 -55 014 -49 130 -49 130 -49 130
verker og bruk 10 027 9 222 -9 794 -10 000 -9 585 -10 000 -8 730 -8 730 -8 730 -8 730
boliger 23 628 29 195 -30 751 -35 000 -37 667 -39 300 -42 884 -37 000 -37 000 -37 000
næring og ellers 3 717 3 705 -3 574 -4 000 -3 919 -3 700 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400
 Rammetilskudd -358 730 -357 008 -371 977 -376 477 -385 000 -376 606 -396 300 -420 000 -424 200 -428 442 -432 726
Rente og investeringskomp fra staten -4 272 -4 509 -4 000 -3 433 -3 900 -3 067 -3 200 -2 900 -2 700 -2 500 -2 300
Integreringstilskudd flyktninger -15 290 -20 875 -26 719 -33 252 -31 000 -27 851 -26 000 -21 811 -18 923 -15 923 -12 923
Sum frie disponible inntekter -660 687 -688 055 -733 960 -756 192 -772 900 -778 325 -796 500 -829 725 -827 953 -831 995 -836 079
Renteinntekter og utbytte -5 895 -6 433 -1 955 -3 110 -2 500 -4 020 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -2 500
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -3 740 -342 -8 782 -7 827 -1 500 1 066 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Renteutgifter 32 612 32 618 25 430 24 730 24 737 23 723 31 393 33 316 33 730 33 228 33 899
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 22 209 25 422 29 395 31 433 36 553 34 422 39 235 50 528 54 731 55 583 54 752
Netto finansutgifter/inntekter 45 187 51 264 44 088 45 225 57 290 55 191 65 628 78 845 83 461 83 811 84 151
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 8 000 13 320 0
Til ubundne avsetninger - disposisjonsfond 4 974 42 063 10 000 31 193 0 0 8 000 15 000 20 000
Til bundne avsetninger 0
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -27 063 -23 557
Bruk av ubundne avsetninger - disposisjonsfond -1 565 -1 200 -1 200 0 -8 000 0 0 0

Netto avsetninger 0 8 000 18 294 13 435 8 800 6 436 0 -8 000 8 000 15 000 20 000
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift (handlingsramme) -615 499 -628 792 -671 577 -697 532 -706 810 -716 698 -730 872 -758 881 -736 492 -733 184 -731 928
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 617 193 -671 577 -697 532 -706 810 -716 698 -730 872 -758 881 -736 492 -733 184 -731 928
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -1 693 4 213 27 063 0 0 0 0 0 0 0 0

Budsjettskjema 1B - driftsbudsjettet (Handlingsramme) -643 052 -697 532 -706 810 -716 698 -730 872 -758 881 -736 492 -733 184 -731 928
Omstillingsbehov 0 -18 704 -18 397 -14 853
Område 11 Overordnede funksjoner 11 931 4 461 -366 6 564 14 299 -7 103 11 112 2 914 2 269 3 269 269
Område 12 Sentraladministrasjonen 21 697 23 818 23 588 25 266 26 606 26 666 30 151 33 217 33 257 33 067 33 767
Område 13 Eiendom 16 404 28 336 31 194 38 898 39 738 43 734 41 457 44 494 44 544 44 594 44 594
Område 19 Kirken 8 421 7 386 6 953 7 346 7 273 7 584 7 477 7 706 7 706 7 706 7 706
Område 21 Barnehage 75 700 77 261 80 035 81 867 85 408 86 767 88 952 92 196 92 196 92 196 92 196
Område 31 Brannvern, ansvar 3110 6 688 7 448 7 820 7 963 8 232 8 666 8 373 8 699 8 699 8 699 8 699
Område 31, Gebyrområde (feiing) -516 -162,858 -236 -173 -142 -156 -88 -12 -12 -12 -12
Område 41 Grunnskole 157 398 159 598 159 213 157 160 160 943 163 207 161 234 169 342 170 142 170 142 169 642
Område 51 Helse 61 167 66 455 69 825 69 315 71 219 83 108 76 992 82 914 79 914 76 914 73 914
Område 61 Kultur 18 885 18 365 16 021 18 390 19 262 19 095 19 802 20 777 20 777 20 777 20 777
Område 65 NAV Kommune 27 847 29 324 32 132 38 224 37 735 40 164 38 558 37 913 35 913 34 413 34 913
Område 71 Omsorg 216 258 200 156 209 942 217 668 224 793 228 873 235 455 239 953 239 153 238 653 238 653
Område 75 Plan 6 510 6 159 6 538 7 199 6 753 7 650 8 880 9 846 9 846 9 846 9 846
Område 91 Teknisk drift, ansvar 9110 6 918 7 046 8 727 9 706 12 008 14 412 13 430 13 753 14 253 14 753 15 253
Område 91 Teknisk drift, gebyrområdene -22 906 -15 003 -13 151 -17 995 -15 949 -18 620 -18 661 -14 456 -14 456 -14 456 -14 456
Område 97 Voksenopplæring 4 792 3 932 6 279 6 576 8 632 7 063 7 750 9 624 9 949 9 974 9 974

Sum fordelt til drift 617 193 624 579 644 514 673 975 706 810 711 112 730 872 758 881 754 151 750 536 745 736
 netto driftsresultat -8 658 15 182 51 673 42 775 42 775 5 992
netto driftsresultat i % av driftsinntektene -0,2 % 1,7 % 5,4 % 4,3 % 4,3 % 0,6 % -0,8 % 0,8 % 1,5 % 2,0 % 

Tabellen under viser en samleoversikt over de justeringene som er gjort i 
tjenesteområdenes rammer i konsekvensjustert budsjett. Det vil si at det er tatt 
utgangspunkt i budsjett for inneværende år og så er det justert for konsekvenser av 
vedtak gjennom året og neste års gjeldende rammebetingelser. Det er effekt av 
lønnsoppgjør og prisvekst. Det er gjort en omfattende gjennomgang av 
tjenesteområdenes rammer for å ha et best mulig grunnlag for budsjettarbeidet.  

 Rammeendringer   
Tjenesteområde 2020 2021 2022 2023 
Folkehelsekoordinator 1/2 stilling - og driftsressurser 100 200 200 200 
Årlig tilskudd regionalt næringsutviklingsprogram 0 0 0 0 
Tilskudd Raufoss industrihistoriske samlinger AS 2019-2022 - 
fondsfinansiert 300 300 300   
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 Rammeendringer   
Tjenesteområde 2020 2021 2022 2023 
Tilskudd Raufoss industrihistoriske samlinger AS 2019-2022 - 
fondsfinansiert -300 -300 -300   
Omstillingsbehov fra 2018 som må dekkes framover 6 500 6 500 6 500 6 500 
Omstillling i økonomiplanperioden - 2019-effekter 
(uspesifisert) 0 0 0 0 
Sentrale tiltak - innjusteres på store inntekts- og utgiftsposter -3 800       
Reduksjonskrav på tjenesteområdene med frist 1.3.2020 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 
Statliggjøring av skatteoppkrevingen - overføring til 
Skatteetaten -500 -1 000 -1 000 -1 000 
Flytting av stilling skatt- innfordring til stab -635 -635 -635 -635 
Effekt reduksjoner interkommunalt samarbeid -300 -300 -300 -300 
Post til omforderling øk. Omstilling på tjomr. -2 000 -6 000 -8 000 -10 000 
Tverrsektorielt samarbeid aktivitet 1 000 1 500 1 500   
Tverrsektorielt samarbeid aktivitet - ekstern finansiering -1 000 -1 500 -1 500   
Driftsmildler næringsutvikling 0 0 0 0 
Utredning/tilskudd til lokalbuss Raufoss 0 0 0 0 
Endringer pensjon - reduksjon -6 000 -4 000 -2 000 -2 000 
Lønnsreserve - oppjustering  1 000 0 1 000 0 
Område 11 Overordnede funksjoner -9 635 -9 235 -8 235 -11 235 
Kostnader ved kommunevalget (hvert fjerde år) -350 -350 -350 350 
Endringer av folkevalgtes arbeidsvillkår/ny politisk 
organisering 1 200 700 700 700 
Merkantil stilling - tidligere dekket av fondsmidler 0 0 0 0 
Flytting av stilling skatt- innfordring til stab 635 635 635 635 
Satsing red. sykefravær - motpost i tjomr. Rammer plan øk. 
Omstilling 350 700 700 700 
Økt frikjøp tillitsvalgt 40 % 250 250 250 250 
Økte priser porto m.m. 0 0 0 0 
Omlegging sak/arkiv IKT 400 400 400 400 
Endringer lisenser, telefoni og servere 500 500 500 500 
Stortingsvalg 0 190 0 0 
Område 12 Sentraladministrasjon 2 985 3 025 2 835 3 535 
Overført driftstilskudd Sentralbaneanlegget fra Kultur til 
Eiendom         
Kostnader gamle Reinsvoll gymsal -40 -40 -40 -40 
Drift av aktivitetsanlegg         
Vaktordning vaktmestere 75 75 75 75 
Effekt sammenslåing av ungdomsskoler  -600 -600 -600 -600 
Netto utgifter utleie Ihle skole         
Nytt dag og avlastningssenter 150 150 150 150 
Økte strømpriser 1 500 1 500 1 500 1 500 
Driftstilskudd Ihle flerbrukshus         
Husleiekostnader og drift Sagvollveien Barnevern 1 255 1 305 1 355 1 355 
Flytting av "Huset" til Almenvegen fra Omsorg til Eiendom         
Drift av Reinsvoll idrettshall 300 300 300 300 
Nedlegging Ihle skole - korrigering av feil i 2018-rammene         
Område 13 Eiendom 2 640 2 690 2 740 2 740 
          
Område 19 Kirken 0 0 0 0 
Krav om pedagognorm Barnehage - helårseffekt         
Økt tilskudd private barnehager - regulert etter egen deflator         
Økning 10% stilling oppfølging av lærlinger         
"My kid" - IKT-app         
Økning 26% stilling - bemaningsnorm barnehage         
Område 21 Barnehage 0 0 0 0 
Driftsmidler beredskap utstyr - økte kostnader 250 250 250 250 
Område 31 Brannvern, ansv. 3110 250 250 250 250 
          
Område 31 brannvern, ansvar 3120 0 0 0 0 
Finansiering opphold leirskole (sannsynligvis lovpålagt fra 
2019) 150 150 150 150 
Netrapping tilskudd IMDI 500 1 000 1 000 1 000 
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 Rammeendringer   
Tjenesteområde 2020 2021 2022 2023 
Velkomstklasse         
Økt elevtall Reinsvoll (redusert behov fra 2019)         
Innlemming av tilskudd økt lærertetthet 1 908 1 908 1 908 1 908 
Tilskudd leirskole         
IKT - oppgradering skole 1 200 2 000 3 000 3 000 
Økt spesialundervisning 1 500 1 000 1 000 1 000 
Gjesteelever - endring 1 000 1 000 0 -500 
Tidlig innsats skole (i inntektssystemet) 600 600 600 600 
Effekt sammenslåing av ungdomsskoler  -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 
Område 41 Grunnskole 5 358 6 158 6 158 5 658 
Digitalisere klientarkiv helsestasjon og barnevern.         
Innlemming av tilskudd og krav om psykologkomp.  522 522 522 522 
ALIS (almennlege i spesialisering) kommunal egenadel 210 210 210 210 
Helsestasjon og skolehelsetjenesten (i inntektssystemet)         
Opptrapping habilitering og rehabilitering (i inntektssytemet) 270 270 270 270 
Rammekompensasjon på nivå med 2019-justering  7 000 7 000 7 000 7 000 
Endring nettoutgifter til barnevern i økpnomiplan -3 000 -6 000 -9 000 -12 000 
Område 51 Helse 5 002 2 002 -998 -3 998 
Støttekontakt overf. fra Kultur til Omsorg. Økt saksbeh 20% 
stilling         
Overført driftstilskudd Sentralbaneanlegget fra Kultur til 
Eiendom         
Økt tilskudd Nammo Stadion         
Økt støtte Mjøsmuseet         
Kantine drift 200 200 200 200 
Ansettelse biblioteket, økt stilling med 30% , aktivitet 
barn/unge 180 180 180 180 
Nyansatt markedsføring/adm koordinator kultur 20% stilling 120 120 120 120 
Egenandel flere farger         
SLT-koordinator - egenfinansiering 215 215 215 215 
Område 61 Kultur 715 715 715 715 
Stillingsressurs ekstratilskudd flyktninger          
Satsing reduserte sosialhjelputgifter/ekstratislkudd/NAV 
videregående 650 650 650 650 
Kompensasjon nedtrapping arbeidsavklaringspenger 213 213 213 213 
Oppgaveoverføring etablering og tilpasning av bolig     500 1 000 
Nedtrapping - ressurser til bosetting -2 000 -4 000 -6 000 -6 000 
Økt aktivitet Kvalifiseringsprogrammet         
Område 65 NAV kommune -1 137 -3 137 -4 637 -4 137 
Midlertidige kutt 2018 - tilbakeført         
Merutgifter lø/sø-tillegg 900 900 900 900 
Rustilskudd inn i rammen i statsbudsjettet 450 450 450 450 
Støttekontakt overf. fra Kultur til Omsorg. Økt saksbeh 20% 
stilling         
Flytting av "Huset" til Almenvegen fra Omsorg til Eiendom         
Økning ressurskrevende brukere -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 
Økt tilskudd ressurskrevende brukere         
Utskifting tlf/PDAer (bærbare enheter)         
Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering - drift         
Økt fastlønn ved opprykk ansienitet 700 700 700 700 
Økning BPA 800 800 800 800 
Innlemming 2020, dagaktivitetstilbud hjemmeboende med 
demens 1 288 988 988 988 
3 nye VTA plasser 150 150 150 150 
Omstilling/Leaneffekter/omprioritering internt -500 -1 000 -1 500 -1 500 
Område 71 Omsorg 2 188 1 388 888 888 
Areal og transportplan -prosjekt - egenandel         
          
Geovekst IKT system          
Reduksjon gebyrer 800 800 800 800 
Styrking planavdelingen  med to stillinger 
(kommunestyrevedtak)         
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 Rammeendringer   
Tjenesteområde 2020 2021 2022 2023 
Område 75 Plan 800 800 800 800 
Prosjektleder infrastruktur (veg) 300 300 300 300 
Økt veivedlikehold nye veier  140 140 140 140 
Økt veivedlikehold eksisterende veier  500 1 000 1 500 2 000 
Geomatikk veg 1/3 andel  100 100 100 100 
          
Tilbakeført kutt - planarbeid gatelys -750 -750 -750 -750 
Omr. 91 Teknisk drift 290 790 1290 1790 
Endring gebyrinntekter netto  3 000 3 000 3 000 3 000 
Omr. 91 Teknisk drift, gebyromr. 3 000 3 000 3 000 3 000 
Ekstraordinær inntekt - norskundervisning 500 500 500 500 
Ulempelønn for lærlinger (ca. 15k per lærling/år) 245 345 345 345 
Kurs/kontormateriell/annonser. Tjenste 1807 50 75 100 100 
Lærlingkoordinator 350 350 350 350 
Økt antall lærlinger 400 600 600 600 
Omr. 97 Voksenopplæring 1 545 1 870 1 895 1 895 
          
Sum endringer 14 001 10 316 6 701 1 901 

3.4.1 Driftsresultat 
Figuren på neste side viser utviklingen i driftsresultatene fra 2003-2018. Siste år 
basert på siste økonomirapport for tredje kvartal viser et forventet netto driftsresultat 
på -0,5 % som er et dramatisk skifte i resultatgrad etter de svært gode resultatene i 
2016-17. Figuren viser at Vestre Toten kommune har dekket underskudd etter 
finanskrisen i 2008 og snudd utviklingen. Veksten i netto utgifter fra 2018 gir et fall i 
driftsresultat først i økonomiplanperioden og et negativt driftsresultat på 0,8 % i 
2020.. Gjennom omstilling  og positive regnskapsresultat i slutten av perioden og 
oppbygging av fond vil kommunen kunne opparbeide seg et gradvis økt 
handlingsrom framover. Det forutsetter at omstillingen av driften gjennomføres som 
planlagt i rådmannens forslag. Budsjettert driftsresultat i perioden vises i figuren 
under. 

 

3.4.2 Pensjon og premieavvik 
Kommunen betaler inn pensjonspremie til våre pensjonsleverandører Kommunal 
Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). Samtidig beregnes 
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netto pensjonskostnader ut i fra kriterier fastsatt fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Differansen mellom netto pensjonskostnad og 
innbetalt premie betegnes som et premieavvik som skal kostnads- eller inntektsføres. 
Tanken da ordningen med pensjonskostnad og premieavvik ble innført var at 
kostnadene over tid skulle svare til premiene slik at positive premieavvik i noen år 
skulle motsvares av negative premieavvik i andre år. Problemet er imidlertid at den 
beregnede kostnaden hvert år siden 2002 har ligget lavere enn premiene. De 
langsiktige forutsetningene som pensjonskostnadsberegningene har bygget på, har 
systematisk vært for optimistiske. Dermed har årets premieavvik vært positivt hvert 
eneste år, med unntak av 2015. Derfor har det akkumulerte premieavviket økt også. 
Dette beløpet skal utgiftsføres i kommunenes regnskaper i årene som kommer. De 
kommer på toppen av det som skal utgiftsføres løpende av nye pensjonskostnader. 
Vestre Toten kommune har nå et premieavvik på 66 mill. kr. Departementet har 
gjennom regelendringer strammet inn på tiden tilbakeføringen som skal belastes 
kommuneregnskapene gjennom den såkalte amortifiseringen kan gjøres på fra 15 til 
7 år. Dette har økt den regnskapsmessige kostnaden til pensjon fra 2015. Det ser ut 
til at pensjonsutgiftene blir noe lavere i starten av periden enn hva som er lagt til 
grunn på grunn av høyt premieavvik. På lang sikt når premieavviket blir mindre enn 
amortifiseringen vil det være behov for å øke utgiften i budsjettet og tilføre mer 
kapital.  

3.4.3 Sentrale inntekter 
Frie inntekter 

De frie inntektene er de klart største inntektene for Vestre Toten kommune. Revidert 
nasjonalbudsjett 2019 og kommuneproposisjonen for 2020 er en del av grunnlaget 
for beregningen av de frie inntektene. Regjeringen legger opp til en realvekst i de frie 
inntektene på mellom 0,3 % fra 2019 til 2020. Utover dette beskriver regjeringen at 
Kommunene kan øke handlingsrommet (ut over 0,3 mrd) gjennom omstilling og 
effektivisering som frigjør ressurser. En effektivisering på 0,5 prosent (som tilsvarer 
ABE-reformen i staten) tilsvarer i 2020 1,3 milliarder kroner. Som beskrevet under 
budsjettforutsetninger så mener KS at reelt sett er det en nedgang i frie inntekter. 

 Kommunesektorens inntektssystem fordeler inntekter fra skatt gjennom skatt og 
rammetilskudd til kommunene gjennom et sett av objektive kriterier, det vil si ikke 
basert på skjønn, og dette utgjør om lag 73 prosent av kommunesektorens samlede 
inntekter.  Det består av 40 % skatt og 60 % rammetilskudd. Kommunene beholder 
bare en del av skatteinntektene selv. Det kommunale skatteøret reduseres for andre 
år på rad og nå med 0,45 prosentpoeng og  er fastsatt til 11,1 % for 2020. Det vil si 
litt over 50 % av skatt på allminnlig inntekt for personer på 22 %.  

Inntektssystemet består av en inntektsutjevning som delvis jevner ut forskjellene i 
skatteinntekter mellom kommuner. Det overordnede formålet med inntektssystemet 
er å jevne ut kommunene og fylkeskommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig 
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tjenestetilbud til innbyggerne sine. Ved fordelingen av rammetilskuddet tas det 
hensyn til strukturelle forskjeller i kommunene sine kostnader gjennom 
utgiftsutjevning og forskjeller i skatteinntektene gjennom skatteutjevning. 
Omfordelingen skjer gjennom innbyggertilskuddet som er en del av rammetilskuddet.  

Kommunenes skatteutjevning er bygget opp som en symmetrisk utjevning rundt 
landsgjennomsnittet for skatt per innbygger, med et trekk/tilskudd på 60 pst. av 
differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Denne delen av 
skatteutjevningen er selvfinansierende, ved at prosentvis trekk for kommuner med 
skatteinntekter over landsgjennomsnittet tilsvarer prosentvis tilskudd for kommuner 
med skatteinntekter under landsgjennomsnittet. I tillegg kompenseres skattesvake 
kommuner ekstra, ved at kommuner med skatteinntekter under 90 pst. av 
landsgjennomsnittet får en tilleggskompensasjon på 35 pst. av differansen mellom 
eget skattenivå og 90 pst. av landsgjennomsnittet per innbygger. 
Tilleggskompensasjonen finansieres ved et likt trekk per innbygger for alle landets 
kommuner. Rådmannen vurderer skatteanslaget på bakgrunn av forventet 
skatteinngang i 2019, ny befolkningsprognose for landet og Vestre toten og forventet 
lønnsvekst. I og med at Vestre Toten har en skatteinngang på om lag 77 % av 
landsnittet og allerede har fått utjevnet 66 % av dette avviket har skatteinngangen på 
landsbasis større utslag.  

Det nye inntektssystemet som ble vedtatt og gjelder fra 2017 innebar en 
gjennomgang av kostnadsnøkler og førte til noen større endringer. Større kommuner 
deriblant Vestre Toten kommune kommer bedre ut på sikt. Det er lagt inn en 
forutsetning om realvekst i inntekter på ca 0,9 %. 

Eiendomsskatt er også definert som frie inntekter. Det ble gjort en økning fra 4,1 til 
4,5 promille i budsjettet for 2017 på eiendomsskatt på boliger og 
fritidseiendommer/øvrige eiendommer. På grunn av effekten av regjeringens forslag 
om å øke redusksjonsfaktoren på takstene til boligeiendommer så økes 
promillesaten til 5,0. Den er så nedjustert utover i perioden til 4 fra 2021 i tråd med 
signaler fra regjeringen om at maksimal promillesats reduseres til dette fra og med 
da. 

 

Andre statstilskudd 

Kommuner som bosetter flyktninger mottar flyktningetilskudd. På grunn av betydelig 
lavere bosetting av flyktninger en tidligere antatt fra 2018, fører dette både til lavere 
tilskudd og lavere kostnader til bosetting. Det har blitt satset på å øke kompetansen 
på å søke særskilte tilskudd for flyktninger i kommunen som har både gitt betydelige 
økte inntekter og bedre kartlegging og tjenester på dette området. Dette vil det kreve 
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en betydelig omstilling. Det er allerede innarbeidet en kraftig nedgang i 
økonomiplanen.  

Statstilskudd for skole- og omsorgsbygg er avhengig investeringsnivået i de 
respektive typene bygg og rentenivået.  

 

Lønnsreserven 

Lønnsreserven skal gå til å dekke veksten i faktiske lønnsutgifter i 2020. Den er 
beregnet med utgangspunkt i forventet lønnsvekst i 2020. For årene 2021 – 2023 må 
avsetningen vurderes opp mot lønns- og prisvekstforutsetningene for øvrig i 
budsjettet, herunder også hvilken kompensasjon staten legger til grunn ved 
beregning av vekst i frie inntekter. Forutsetningen i forslag til statsbudsjett er en 
lønnsvekst på 3,6 % som er svært høy. Det er mer enn budsjettert lønnsreserve tar 
høyde for. Neste års lønnsoppgjør er et hovedoppgjør.  

3.4.4 Finansutgifter og finansinntekter 
Netto finansutgifter vil øke i perioden på grunn av store investeringer i skolebygg, og 
vann og avløp (VA). Investeringsbudsjettet finansieres med tilskudd og lån. På sikt 
bør investeringene finansieres av en andel egenkapital – overført fra 
driftsregnskapet.  

Den foreslåtte investeringsplanen vil medføre en økning i lånegjeld. På sikt bør 
gjelden reduseres slik at den samsvarer bedre med driftsinntektene. På grunn fortsatt 
svak finansielle stilling med lav likviditet korrigert for ubrukte lånemidler og relativt 
sett lite investeringskapital sammenliknet med andre kommuner, må ha en mer 
effektiv drift med stort overskudd gjennom brutto driftsresultat samt øke inntektene. 

Det har vært en bedring i konjunkturene både internasjonalt og i Norge i 2017-2019. 
Utviklingen vil påvirke finanssektoren. Fallet i de flytende rentene har ført til betydelig 
lavere renteutgifter for Vestre Toten kommune. En normalisering av utviklingen av 
norsk økonomi vil føre til en lavere rente i samsvar med EU-land.    

3.5 Investeringsbudsjett 

Rådmannen har fortsatt høyt fokus på nødvendigheten av å gjennomføre store og 
viktige investeringer i et 10- til 20-årsperspektiv. Dette fordi investeringer har stor 
betydning for utvikling av kommunen og på ulike måter gir føringer for løpende 
driftsprioriteringer. Det er jobbet for å sikre et bedre system for kartlegging av behov, 
planlegging, gjennomføring og evaluering av investeringer.  

Rådmannen har valgt å kommentere investeringene samlet og ikke på prosjektnivå i 
dette kapitlet, mens kommentarer til hvert enkelt prosjekt ligger under det enkelte 
tjenesteområde. Det er for å kunne vise helheten i det enkelte områdes virksomhet 
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og planer. I perioden 2020-2023 har rådmannen foreslått samlet investeringer på 
netto 365 mill. kr eksklusive videreutlån. Det er en sterk vekst og Investeringene er 
så høye på grunn av bygging av ny idrettshall, ny brannstasjon samt en betydelig 
utbygging og oppgradering innenfor vann og avløpssektoren og kommunale veier. 
Rådmannen ønsker en bærekraftig kommuneøkonomi noe som innebærer at 
investeringer og boligbygging blir gjort der eksisterende infrastruktur kan benyttes i 
størst mulig grad. 

Utvikling i investeringsnivå er vist i figuren under. Den viser investeringsutgifter 
fordelt på rentable (selvfinansierende) og ikke rentable investeringer pr. år i mill. kr: 

 

Det har vært en sterk vekst gjennom mange år. Med byggingen av nye skoler blir det 
en stor topp i 2018-2021 for så å falle igjen. Det er viktig å komme ned på et 
bærekraftig investeringsnivå over tid. Økt eiendomsskatt vil kunne finansiere denne 
sterke økningen i gjeld, men det betyr at gjelden må reduseres relativt som andel av 
driftsinntektene. 

Det skilles mellom rentable (selvfinansierende) investeringer som VAR, 
omsorgsboliger, ENØK og utviklingstiltak som kjøp og opparbeiding av tomter og 
arealer og de resterende ikke-rentable investeringene. Investeringene innenfor vann 
og avløp er det laget egen framskriving for ut i fra hovedplaner.  

Av figuren framgår det at i normalår er mellom 20 og 40 % av investeringene 
selvfinansierende. I tabellen under er investeringer samlet i handlingsprogrammet 
framstilt. 

Nr.   Prosjekt navn 
Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Sentral stab og støtte 2020 2021 2022 2023 SUM B 
18121   IKT-investeringer (*) 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 
18127   IKT-investeringer felles økonomisystem 300 300 0 0 600 
14121   Kvalitetssystem – utvidelse  100         
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Sum Sentral stab og støtte 2 400 2 300 2 000 2 000 8 600 
Eiendom 2020 2021 2022 2023 SUM B 
08391  Seremonibygg - Bakkerud gravlund 500 7 000 7 000 0 14 500 
14332   Ny brannstasjon 20 000 30 000 0 0 50 000 
14381 µ ENØK Raufoss sportshytte 500 0 0 0 500 
15223   Veltmanåa barnehage 0 5 000 15 000 0 20 000 
16123 µ ENØK tiltak øvrige bygg 100 100 100 100 400 
17123 µ ENØK tiltak omsorgsbygg 100 100 100 100 400 
17124 µ Enøk tiltak skolebygg 100 100 100 100 400 
Nytt   Omlegging av skifertak på kirkevergens kontor 0 850 0 0 850 
Nytt   Totenbadet Relax-Spa avdeling 1 670 0 0 0 1 670 
Nytt   Totenbadet rekkverk 0 600 0 0 600 
Nytt   Totenbadet Nytt dusjanlegg dame/herre gard. 0 0 300 2 200 2 500 
Nytt   Totenbadet Ny vannrutsjebane 200 1 000 0 0 1 200 
Nytt   Rehabilitering Raufoss Sportshytte 210 500 0 0 710 
Nytt ¤ Ny Raufosshall 20 000 40 000 0 0 60 000 
Nytt ¤ Oppussing gamle Raufosshallen 0 15 000 15 000 0 30 000 
Nytt   Rehab/opprusting skolebygg 200 200 200 200 800 
Nytt   Gimle utredning inkl. kjøkken og vaskeri 0 2 000 2 000 0 4 000 
Nytt   Raufosstun omsorgsboliger trinn 2 0 1 000 1 000 0 2 000 
Nytt   Korta skole rehab. garderober 250 0 0 0 250 
Nytt   Korta skole tak 1 475 0 0 0 1 475 
Nytt   Sagatunet ombygging 5 375 0 0 0 5 375 

Nytt   
Oppgradering Hunnselvvegen 12 Eiendoms 
andel 950 0 0 0 950 

Nytt   Korta skole hjertesone 3 500 0 0 0 3 500 
Nytt   Utredning gymbygg Thune skole 120 0 0 0 120 
Nytt   Thune skole hjertesone 0 1 610 0 0 1 610 
Nytt   Nytt tak Ihle flerbrukshus 0 1 880 0 0 1 880 
Sum Eiendom 55 250 106 940 40 800 2 700 205 690 
Kirken 2020 2021 2022 2023 SUM B 
18390 µ ENØK Raufoss kirke 0 500 0 0 500 
19391   Navnet minnelund Bakkerud 0 250 0 0 250 
Nytt   Gravemaskin 200 0 0 0 200 
Nytt   Sprinkling Eina kirke 0 0 0 500 500 
Nytt   Nytt tak Raufoss kirke 750 0 0 0 750 
Totalt Kirken 950 750 0 500 2 200 
Barnehage 2020 2021 2022 2023 SUM B 
      0 0 0 0 0 
      0 0 0 0 0 
Sum Barnehage 0 0 0 0 0 
Brannvern 2020 2021 2022 2023 SUM B 
Nytt   Tjenestebil beredskap 0 375 0 0 375 
Nytt   Tjenestebil Forebyggende 0 375 0 0 375 
Nytt   Brannbil - Mannskapsbil 0 0 0 6 250 6 250 
Nytt   Brannbil - Tankbil 0 0 5 000 0 5 000 
Nytt   Brannbil - Framskutt enhet 0 0 0 1 875 1 875 
Sum Brannvern 0 750 5 000 8 125 13 875 
Grunnskole 2020 2021 2022 2023 SUM B 
      0 0 0 0 0 
      0 0 0 0 0 
Sum Grunnskole 0 0 0 0 0 
Helse 2020 2021 2022 2023 SUM B 
Nytt   Ny legevakt - investeringsbidrag 4 200 0 0 0 4 200 
      0 0 0 0 0 
Helse 4 200 0 0 0 4 200 
Kultur 2020 2021 2022 2023 SUM B 
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17331   
Sentrumsprosjekt, aktivitetsanlegg på 
nytorvet 300 300 0 0 600 

18384   Rehabilitering lysløyper 100 100 100 100 400 
Nytt   Opprustning badeplasser med toalettanlegg 0 500 0 0 500 
Nytt   Tilrettelegging ny skiløype Raufoss vest til øst 0 100 0 0 100 
Nytt   Verksted ungdomshuset 100 200 0 0 300 
Nytt   Ominnredning og møblering bibliotek 0 600 0 0 600 
Nytt   Ungdomshus Ombygging og rehabilitering 550 1 500 0 0 2 050 
Nytt   Forprosjekt bibliotek 0 200 0 0 200 
Nytt   Lager kulturavdeling 0 100 0 0 100 
Nytt   Gjerde rundt NAMMO stadion  200 0 0 0 200 
Sum Kultur 1 250 3 600 100 100 5 050 
NAV 2020 2021 2022 2023 SUM B 
      0 0 0 0 0 
      0 0 0 0 0 
Sum NAV 0 0 0 0 0 
Omsorg 2020 2021 2022 2023 SUM B 

17252   
Løsninger innen digitalt tilsyn 
velferdsteknologi  100 0 0 0 100 

Nytt   Storkjøkken - kokekjele produksjon 300 0 0 0 300 
Nytt   Raufosstun helsehus- medisintekniske senger 140 0 0 0 140 

Nytt   
Gerica - digitalisering av arkiv (oppfølger etter 
svar ut).  250 0 0 0 250 

Sum Omsorg 790 0 0 0 790 
Plan 2020 2021 2022 2023 SUM B 
   Overordnet planarbeid:      
18301  ATP - Tiltak 1 000 0 0 0 1 000  
Nytt  Europan - Konkretisering vinnerprosjekt 500 0 0 0 500  
Nytt   Kart GEOVEKST planavdelingen 0 0 600 0 600  
   Reguleringsplaner:          

18332   Svein Erik Strandlies veg 100 0 0 0 100  
Nytt  Nils Juls gate (trafikksikkerhetspl.) 0 350 0 0 350  
Nytt  Fem områder Raufoss, Reg.plikt K-plan 0 0 200 0 200  

Nytt  
Raufosskogen overordnet trafikkavvikling 
(Trafikksikkerhetspl.) 500 0 0 0 500  

Nytt  Omregulering Brubakken 150 350 0 0 500  
   Planleggingsmidler:          

18321   Stedsutvikling Raufoss 200 0 0 0 200  
19310   Sentrumsutvikling Eina, Bøverbru, Reinsvoll 200 0 0 0 200  
   Utbyggingsprosjekter:          

18314   Opparbeidelse Dragerlia 100 0 0 0 100  
18320   Bergsjøen Industriområde 500 0 0 0 500  
18331   Elvelia 0 150 0 0 150  
19311   Raufosskogen Nord 100 200 0 0 300  
Nytt   Ombygging rundkjøring Dragerlia 2 000 0 0 0 2 000  
Nytt   Bakerudvegen forlengelse - anleggsbidrag 250 0 0 0 250  
Nytt   Elton - asfalt/overvann 0 500 0 0 500  
Nytt   Friområde Eina - gjennomføring 100 0 0 0 100  
Nytt   Aktivitetsområde Raufoss - detaljprosjektering 300 0 0 0 300  
Sum Plan - eks inntektene 6 000 1 550 800 0 8 350 
Teknisk drift 91 ordinære 2020 2021 2022 2023 SUM B 

17334   

Fjordgata, reguleringsplan, grunnerverv, 
prosjektering, nyanlegg veg, gs-veg og 
gatebelysning 8 500 0 0 0 

8 500  

17338   Rehabilitering av bru i Elvesvingen 0 0 2 000 0 2 000  
18325   Opprusting Bakkerudvegen 0 2 000 0 0 2 000  

18326   
Svein Erik Strandlies veg -  ny planløsning for 
kryss, ny g/s veg og mytt fundament og asfalt 0 500 5 000 0 5 500  
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på kjøreveg. Reguleringsplan, grunnerverv, 
prosjektering og gjennomføring. 

18333   Mindre tiltak på vegnettet 0 500 500 500 1 500  
18334   Reinvesteringer vegnett 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000  
18335   Gatelys - Modernisering 1 000 1 500 1 500 1 500 5 500  
18336   Trafikksikkerhetstiltak - kommunal andel 750 750 750 750 3 000  
19328   Oppgradering Skjelbreiavegen  2 500 0 0 0 2 500  
19339   Oppgradering Skolebrua 500 2 500 0 0 3 000  
Nytt   Oppgradering Prøvenvegen 0 2 500 0 0 2 500  

Nytt   
Gatelys Severin Olsens veg - syd i fbm. 
saneringsarbeider 250 0 0 0 250  

Nytt   Skifte ferist Fv.117 Eina vestside/Pluggroa 300 0 0 0 300  
Nytt   Asfaltering Vestrumvegen 250 0 0 0 250  
Nytt   Asfaltering Plogvegen 200 0 0 0 200  
Nytt   Oppgradering Elvevegen - Eina 0 500 0 0 500  
Nytt   Bygging av gatelysanlegg i Rognlyvegen 0 200 0 0 200  
Nytt   Kulturstien - Forprosjektering 0 0 0 800 800  
Nytt   Oppgradering veg Røyskattlia 0 0 0 3 000 3 000  

Nytt   
Oppgradering veger til Nammo testsenter 
Bradalsmyra 0 1 500 0 0 1 500  

Nytt   Oppgradering veg Roksvoll- Sagvoll 0 0 3 500 1 500 5 000  
Nytt   Oppgradering Holthe -  Østre Toten grense 0 6 000 2 000 0 8 000  
Nytt   Oppgradering Nils Juls gate 0 0 0 4 000 4 000  
Nytt   Oppgradering veg Heksumhøgda 0 0 6 000 2 000 8 000  
Nytt   Oppgradering veg Rudsveen-Paulsrud 0 0 0 2 000 2 000  
Nytt   Oppgradering veg Østvoll - Ringvoll 0 0 5 500 0 5 500  
Nytt   Stor lastebil avdeling veg/park 0 2 500 0 0 2 500  
Nytt   Liten lastebil m/kran avdeling veg/park 0 1 500 0 0 1 500  
Nytt   Hjullaster avdeling veg/park 0 0 0 2 000 2 000  
Nytt   Kantslåttaggregat til hjullaster 600 0 0 0 600  
Nytt   Oppgradering Ekornvegen 0 0 500 0 500  

Nytt   
Trafikksikkerhets- og parkeringsbehov Nammo 
stadion, Storhallen og Skistadion 500 2 500 0 0 3 000  

Nytt   Veghøvel veg og park 0 0 0 5 000 5 000  
Nytt   Gatelys i sanerte veger VA Lønnberget 1 100 0 0 0 1 100  
Nytt   Gatelys - Vestrumvegen 380 0 0 0 380  
Nytt   GS-veg fra Hagenfeltet til Bøverbrugata 400 0 0 0 400  

Nytt   
Prøvenvegen - Måling av fartsnivå med visning 
for trafikken 200 0 0 0 200  

Nytt   
Andel oppgradering til asfalt bak garasjebygg 
Prøven 300 0 0 0 300  

    Gatelys Sigurd Østliens veg 300 0 0 0 300  
Sum teknisk drift ordinære 21 030 27 950 30 250 26 050 105 280 
Teknisk drift 91 selvfinansierende; netto 2020 2021 2022 2023 SUM B 
14355 µ Pumpestasjon Hagen 0 900 0 0 900 
16343 µ Nytt HB Eina 1 000 0 0 0 1 000 
16352 µ PST Kalkovn og pumpeledning 0 2 500 0 0 2 500 
18341 µ Sanering - vannledninger 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 
18342 µ VA-anlegg Pumpevegen til RNP  0 0 0 3 500 3 500 
18351 µ Oppgr. Breiskallen Renseanlegg 500 0 0 0 500 
18352 µ Sanering - avløp 8 000 10 000 10 000 10 000 38 000 
Nytt µ Ny linje UV Skjelbreia VV 3 000 0 0 0 3 000 
Nytt µ Grenledning Midtåsen vann 400 0 0 0 400 
Nytt µ Brannvarslingsanlegg BRRA 200 0 0 0 200 
Nytt µ Brannvarslingsanlegg Skjelbreia VV  150 0 0 0 150 

Nytt µ 
Nytt tak og fasade Pumpevegen 
fordelerstasjon V 1 000 0 0 0 1 000 

Nytt µ 
Andel VA  oppgradering til asfaltdekke bak 
garasjebygg Prøven 500 0 0 0 500 
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Nytt  µ Grenledning Midtåsen avløp 600 0 0 0 600 
Nytt  µ Utskifting av vannmålere 0 1 500 1 500 0 3 000 
Nytt  µ Ny trykkøker Lindland (V) 1 500 0 0 0 1 500 
Sum teknisk drift selvfinansierende; netto 21 850 19 900 16 500 18 500 76 750 
Voksenopplæring 2020 2021 2022 2023 SUM B 
      0 0 0 0 0 
      0 0 0 0 0 
Sum Voksenopplæringen 0 0 0 0 0         
Sum totalt 120 670 166 040 96 250 58 475 441 335 

 # Finansieres av salgsinntekter      
 ¤ Delfinansieres av tilskudd; for eksempel spillemidler, husbankmidler eller fra private  
 µ Selvfinansierende, enten gjennom reduserte driftskostnader eller gjennom brukerbetaling  

 
Investeringer med finansiering (skjema 
2A) 2 020  2 021  2 022  2 023  Sum 2019-22 
Investering i anleggsmidler 120 670 166 040 96 250 58 475 441 335 
Utlån, videreutlån og forskutteringer 55 000 55 000 55 000 55 000 220 000 
Avdrag på lån Husbanken 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 
Kjøp av aksjer (KLP) 2 700 2 700 2 800 2 800 11 000 
Avsetninger 0 0 0 0 0 
Finansieringsbehov 188 370 233 740 164 050 126 275 712 435 
Finansiert slik:         0 
Lån til investeringer -78 706 -135 212 -85 900 -56 080 -355 898 
Lån til videreutlån (Startlån) -55 000 -55 000 -55 000 -55 000 -220 000 
Inntekter fra salg av anleggsmidler 2 700 2 700 2 800 2 800 11 000 
Tilskudd til investeringer -27 600 -7 000 0 0 -34 600 
Mottatte avdrag utlån og refusjoner -29 764 -39 228 -25 950 -17 995 -112 917 
Andre inntekter         0 
Sum ekstern finansiering -188 370 -233 740 -164 050 -126 275 -712 435 
Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 
Bruk av avsetninger 0 0 0 0 0 
Sum finansiering -188 370 -233 740 -164 050 -126 275 -712 435 
Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 

 
Alle tall i investeringsoversikten er inklusive merverdiavgift med unntak av 
selvfinansierende investeringer innenfor VAR-området under Teknisk drift, og at 
tilskudd, refusjoner mv ligger i oppsummeringstabellen over.  

Rådmannens oppfatning er at dette er et investeringsnivå som kan forsvares og som 
er nødvendig i perioden, men forutsetter at det følges opp av økning i inntektene 
(eiendomsskatt) og nødvendig omstilling av driften.  

3.6 Balanse 

3.6.1 Fond 
Kommunen har plassert midler fra salg av Totenkraft i finansmarkedet. Dette er i 
finansreglementet definert som kommunens langsiktige finansielle aktiva. Dette har 
gitt en god avkastning langt over risikofri bankrente. En gradvis oppbygging av frie 
fond som bufferkapital vil redusere finansiell risiko og også finansutgiftene. Det siste 
gjennom mindre bruk av kassakreditten som i praksis er et kortsiktig lån. Det legges 
opp til en forsiktig budsjettering for de resterende midler som plasseres i 
finansmarkedet på 2. mill.  i perioden. Kommunens driftsfond er fortsatt lave og det er 
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vesentlig at det gjennom positive regnskapsresultat bygges opp et eget bufferfond. 
Det vil gi bedre likviditet og netto renteinntekter som vil styrke kommunens økonomi 
betydelig. Det vil også gi en handlefrihet i driften av kommunen. Regnskapsresultatet 
for 2016 og 2017 og målene i økonomiplanen vil bidra til en gradvis oppbygging av 
kommunens disposisjonsfond. Det forventes at disposisjonsfondet er på 95 mill. hvis 
målene i perioden nås. Da vil vi ha et disposisjonsfond på  omlag 10% av 
driftsinntektene. Det er viktig å bemerke at om dette i praksis er eiendeler fra salg av 
Totenkraft som ikke skal forbrukes over tid. Totenkraftfondet ville justert for inflasjon 
ha vært på om lag 150 mill.   

Figuren under viser forventet utvikling av kommunens disposisjonsfond som i 
realiteten er det samme som et bufferfond: 

  

Neste figur viser netto lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter. Den viser at vi 
har holdt omtrent samme nivå de siste årene fram til i 2014 når effektene av 
skoleinvesteringene kommer inn. Lånegjelden som andel av brutto driftsinntekter vil 
øke sterkt i perioden som følge av de store investeringene. Anslag for kommunens 
lånegjeld til investeringer i slutten av perioden (B2019-2023) er på 130 % og ikke 
økende etter 2021. Det er langt over anbefalt nivå på 75 % og landsnittet på 82 % i 
2018.  Effektene av dette er lagt inn i økonomiplanen for perioden.  
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4. Medarbeidere 

4.1 Status 

Dette kapitlet viser kommunens mål og resultater innenfor arbeidsgiverområdet. I 
tabellen er dette framstilt. 

Vestre Toten kommune har ved inngangen til 2019 ansatt 957 personer som tilsvarer 
820 årsverk.  Utviklingen over de siste årene er vist i tabellen under. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Årsverk 738 744 737 751 755 737 742 754 788 820 

Antall ansatte 990 935 936 959 963 869 881 893 916 957 

 

Tallene svinger litt fra år til år, men vi ser av tallene Vestre Toten kommune yter nå 
vesentlig mer tjenester med relativt sett om lag samme antall ansatte. (Svingninger 
mellom årene kan i noen grad skyldes tilfeldige utslag på «telletidspunktet»). 
Forholdet er at det tas utgangspunkt i de som eier stillingen så de ubesatte stillinger 
vil da ikke telles med.  

Det er i samme perioden blitt tilført betydelig flere oppgaver noe som har ført til en 
vekst av antall ansatte i sammenlignbare kommuner på 5-10 %. Det skulle da ha 
tilsvart over 50 stillinger for Vestre Toten kommune sin del. Gjennom fokus på behov 
hos innbyggerne vil det være mulig å ha en fornuftig organisering av 
arbeidsoppgaver som fører til en effektiv drift. Veksten fra fjoråret gjenspeiler 
satsingen på ressurskrevende tjenester og utvikling av forebyggende tjenester over 
flere år hvor det har blitt ansatt flere både gjennom finansiering med øremerkede 
midler og frie inntekter som satsinger gjennom kommuneopplegget i statsbudsjetttet 

Arbeidsgiverpolitikk 

Vestre Toten kommune er en stor arbeidsgiver med om lag 800 årsverk. De ansatte 
er kommunens desidert viktigste ressurs. Hvordan kommunen opptrer som 
arbeidsgiver er derfor avgjørende for både kommunens tjenesteyting, kommunens 
omdømme og hvordan ansatte opplever hverdagen. 

Det bli i 2019 vedtatt en helhetlig arbeidsgiverpolitikk som skal være retningsgivende 
for kommunens arbeidsgivervirksomhet de kommende årene. I dette ligger en 
strukturert oppfølging av delstrategier og tiltak. De kommende årene skal det 
arbeides med 10 delstrategier: digitalisering, forbedringsarbeid LEAN, ledelse- og 
ledelsesplattform, rekruttering, lønnspolitikk, kompetanse, livsfasepolitikk, 
helsefremmende arbeidsplasser, heltidskultur, mangfold, likestilling 
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Kompetanse 

Riktig kompetanse hos kommunens ansatte er viktig for å sikre best mulig tjenester til 
kommunens innbyggere. Det skal jobbes systematisk og målrettet med 
kompetanseutvikling på alle nivåer i organisasjonen framover. Kommunen ønsker å 
utvikle seg til å bli en lærende organisasjon basert på Lean og kontinuerlig forbedring 
som virksomhetsstrategi. Det er gjennomført kompetanseutvikling i sektorene 
gjennom utdanning av ansatte. Det bør jobbes med en overordnet kompetanseplan 
for ansatte i Vestre Toten kommune, og dette kommer som en del av 
arbeidsgiverpolitikken. 

Det prioriteres å sikre at kommunen har den nødvendige fagkompetansen for å møte 
utfordringene i tjenestene i tiden som kommer samtidig å klare å gi ansatte 
muligheter til en karriere med utviklingsmuligheter. Det er gjennomført ansattes dag 
hvor alle har tilbud om å delta. Det har vært jobbet og jobbes fortsatt med målrettede 
kompetansehevingstiltak på alle tjenesteområder 

Rekruttering   

Kommunen har en viss turnover. Kommunal sektor vil også som følge av veksten i 
omsorg gjennom eldrebølgen ha behov for betydelig flere ansatte. Det blir viktig å 
jobbe målrettet og systematisk med rekruttering framover for å sikre nok kompetent 
arbeidskraft. Dette blir en del av vedtatt arbeidsgiverpolitikk. 

Ledelse 

Lean kontinuerlig forbedring er kommunens virksomhetsstrategi og vi er i 
overgangen til å bli en lærende organisasjon. Lederutvikling har hatt og vil ha høy 
fokus i denne sammenhengen. Rådmannen ønsker i enda større grad å vektlegge 
ledelsesutvikling i tiden framover. Det er et av fokusområdene i kommunens 
virksomhetsstrategi for Lean. Det er laget en egen opplæringsplan for nye ledere. 
Det er gjennomført Lean lederforum for ledere annenhver måned. Eget 
lederutviklingsprogram startet opp i 2017 og har vært gjennomført med svært positive 
tilbakemeldinger som er gitt gjennom målrettede evalueringer. Dette programmet har 
ut 2018 og planlegges videreført i kommende fireårsperiode 

Under vises kommunens utviklingshus hvor fokusområder, strategier i en lærende 
organisasjon settes i sammenheng med hvordan organisasjonen skal nå 
kommunens langsiktige målsettinger. Dette er under revisjon slik at det oppdateres 
med forbedringer for å kunne være et enda bedre verktøy i utviklingen av 
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Helsefremmende arbeid 

Kommunen har prioritert helsefremmende arbeid høyt, gjennom systematisk 
oppfølging av IA (inkluderende arbeidsliv)-avtalen, egne arbeidsgrupper på 
arbeidsplassene og i rådmannens ledergruppe. Det er satt konkrete målsettinger i 
handlingsplan for helsefremmende arbeid for å få til dette. Hovedmålet med å ha en 
handlingsplan for kommunens helsefremmende arbeid er å sette fokus på hva Vestre 
Toten kommune kan gjøre selv. Vår overbevisning er at økt mestring gir bedre 
kvalitet som fører til økt nærvær. Den enkelte arbeidsplass er den viktigste arena for 
å utvikle dette. Medarbeiderskap er viktig for å finne gode tiltak for å ta vare på og 
utvikle disse på en best mulig måte. Innføring av Lean kontinuerlig forbedring har 
også medarbeiderskap som en hovedingrediens.  Det har vært jobbet med 
revitalisering av dette arbeidet, og det vil utarbeides en ny strategi på område jfr. 
vedtatt arbeidsgiverpolitikk. 

Nærvær 

Under viser en tabell utviklingen i sykefraværet fra 1996-2017. 

 

Det må forventes svingninger fra år til år. Sammenlignet med året før så er nærværet 
noe redusert. Det betyr at vi må jobbe enda bedre med tiltak for å øke nærværet.   
Kommunens langsiktige målsetting er et sykefravær på under 7,5 %. 
Nærværsstatistikk for årene 2002 – 2017 følger: 
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Fraværs- Nærværs- Nærværsprosent 

prosent prosent kvinner  /  menn År 

      

2004 9,7 90,3   
2005 8,8 91,2   
2006 10,5 89,5   
2007 8,2 91,8   
2008 8,3 91,7 91,1  /   93,9 
2009 8,3 91,7 91,4 /    92,7 
2010 8,9 91,1 90,6  /    92,8 
2011 8,8 91,2 90,7  /    92,8 
2012 7,8 92,2 91,6   /    94,3 
2013 8,8 91,2    90,1    /   95,5 

                    2014 8,0 92,0 91,2   /   94,8 
                    2015 8,6 91,4 90,9   /   93,4 
                    2016 8,6 91,4     94     /    90,7 

2017 9,4 90,6 89,8  /    93,6 
2018 9,3 90,7 88,1  /    92,4 
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Det er flere elementer som er avgjørende for å lykkes i arbeidet med å ha et godt 
helsefremmende arbeid for blant annet å redusere sykefraværet: 

• God, tydelig og inkluderende ledelse 
 Involvering og ansvarliggjøring av den ansatte - det er de som vet hvor skoen 

trykker 
• Riktig bruk av kompetanse hos ledere og medarbeidere, med muligheter for 

utvikling – medarbeiderskap 
• Å arbeide for å fremme helse for å unngå sykefravær må forankres blant de 

tillitsvalgte, og også være godt kjent blant alle de ansatte.  
• Systematisk arbeid for å forebygge sykefravær og tett oppfølging av de sykmeldte 

er god arbeidsgiverpolitikk. 
 

For Vestre Toten kommunens del er fokus på et aktivt IA-arbeid, kartlegging av 
kompetanse og bruk av denne, samt samarbeidet i HEIA gruppene virkemidler som 
samsvarer med det som nevnes som viktige faktorer. I HEIA gruppene samarbeider 
leder, verneombud og tillitsvalgt på lokalt plan. Det har i flere år vært fokus på 
innholdet i begrepene Helsefremmende arbeid og Inkluderende arbeidsliv, samt hvor 
viktig kommunikasjon er for et høyt nærvær.  Begrepene i helsefremmende arbeid er 
og blitt en del av kultur- og trivselsbegrepet i Lean.  Dette, sammen med arbeidet 
som foregår i rådmannens HEFA gruppe, danner grunnlag for årlige tiltaksplaner og 
en rekke kompetansehevende tiltak. Årlig gjennomfører kommunen en tiltaksdag for 
ledere, verneombud og tillitsvalgte. Vi avvikler også ansattdag med fokus på 
inkludering og med ulike tema. I tråd med tiltaksplanene avvikles det årlig flere 
temadager for ledere, tillitsvalgte og verneombud. 

 

4.2 Mål og utfordringer 

I tabellen under er det satt opp mål knyttet til utfordringer på medarbeiderområdet. 
Det er viktig for å vise å bruke som hjelpemiddel de konkrete målene med tilhørende 
tiltak som prioriteres.  
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Fokuskområde Resultat          
2018

Anslag           
2019

Mål                  
2020

Mål                   
2023

Rekruttering Bygd positivt 
omdømme

Bygd positivt 
omdømme

Bygge positivt 
omdømme

Bygge positivt 
omdømme

Medarbeidere

Kompetanse Gjennomført tiltak Gjennomført 
tiltak

Lage overordnet 
kompetanseplan

Gjennomført 
overordnet 

kompetanseplan

Positiv trend Positiv trend Positiv trend Positiv trend

Ledelse Lederutvikling 
gjennomført

Lederutviklings 
program 

gjennomført

Lederutviklings 
program som fast 

opplæring

Lederutviklings 
program som fast 

opplæring

Arbeidsgiverpolitikk

Utforme ny 
strategi for 

arbeidsgiver- 
politikk startet

Gjennomføre 
strategi for 

arbeidsgiver- 
politikk

Gjennomføre 
strategi for 

arbeidsgiver- 
politikk

Medarbeidere

Helsefremmende 
arbeid som 
reduserer 

sykefravær

Helsefremmen
de arbeid som 

reduserer 
sykefravær

Helsefremmende 
arbeid som 
reduserer 

sykefravær

Helsefremmende 
arbeid som 
reduserer 

sykefravær
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5. Tjenesteområdene 
 

5.1 Administrative stab- og støttefunksjoner 

5.1.1 Status 
Området omfatter kommunens sentraliserte stab- og støttefunksjoner i tillegg til 
politisk virksomhet og tillitsvalgtordningen. Området har i tillegg til kostnader for 
diverse fellestjenester som leveres på tvers i organisasjonen også kostnader i det 
regionale samarbeidet innen IKT og anskaffelser. Vår del er 20 % andel av de 
regionale kostnadene.   

Sentral stab og støtte (15,2 årsverk) utfører en kombinasjon av interne oppgaver og i 
noen grad publikumsrettede oppgaver. De interne oppgavene er i hovedsak å levere 
fellestjenester slik som blant annet post/arkiv, IKT, lønn- og regnskapstjenester.  

 

Stab og støtte funksjoner  

Interne oppgaver Publikumsrettede oppgaver 
Personal (HR), helse, miljø og sikkerhet (HMS) Parkeringstillatelser 
Møtesekretariat for politisk saksbehandling inkl. 
politisk virksomhet. 

Vedlikehold og utvikling av hjemmesidene 

Personvernombud Serverings- og skjenkebevillinger 
Postmottak/journalføring/frankering Sentralbord/resepsjon/informasjon 

Arkiv Valg: Stortings- og sametings- og 
kommunevalg/fylkestingsvalg 

Informasjon- og kommunikasjons-teknologi (IKT) Oppholdsbetaling institusjon 

Regnskap Tv-aksjonen, tilskudd livssynsorganisasjoner 
Lønn- og sykepengerefusjon  
Økonomisaker/budsjett  

I de publikumsrettede oppgavene inngår direkte tjenesteyting (eksterne 
publikumstjenester) og myndighetsutøvelse i form av håndheving av lover og 
forskrifter. 

I de interne oppgavene inngår støtte ved å gi faglig veiledning på oppgaver som 
tjenesteområdene har ansvaret for, i noen tilfeller ved å utføre oppgavene. 
Avdelingen støtter også politisk og administrativ ledelse med ledelsesinformasjon og 
utredninger. 

Frikjøp av hovedtillitsvalgte i arbeidstakerorganisasjonene er også en del av utgiftene 
i området, totalt 3,4 årsverk inkludert hovedverneombud i 20 % stilling. Tillitsvalgte 
har et ytterligere frikjøp med 40 % som refunderes fra organisasjonene. 

Andre faste lønnsutgifter er til politisk virksomhet med 1,8 årsverk som fordeles 
mellom ordfører og ledere i ulike utvalg. Administrasjonsanalyser viser at 
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støttefunksjonene i Vestre Toten kommune har lav bemanningsfaktor sammenlignet 
med andre kommuner av tilsvarende størrelse. Generelt skiller vi oss ut med lav 
bemanningsfaktor innen IKT, HR og post/arkiv. Med bakgrunn i behovet for 
økonomiske tilpasninger foreslås det en reduksjon i bemanningen med 50 %-
rådgiverstilling i 2020 som følge av alderspensjonering. 

Avdelingen jobber aktivt innen enkelte områder med forbedringsarbeid satt i system. 
Både revisjon og gevinstrealisering viser at det er nyttig. Vi kan vise til dokumenterte 
resultater innen forbedret kvalitet og bedre ressursutnyttelse. 

Nasjonale føringer 

I det meste av vårt arbeid må vi forholde oss til mange lover, avtaler, retningslinjer og 
ikke minst et EU-regelverk som vi blir mer og mer berørt av. Et vesentlig 
innsatsområde sist år og videre framover blir en tilpasning til den nye 
personvernlovgivningen. Blant annet innebærer det at kommunene ble pålagt å 
opprette en stilling som personvernombud, en ordning som tidligere har vært frivillig, 
og et forsterket fokus på internkontroll. Bakgrunnen er at Europa får et mer moderne, 
ensartet og harmonisert personregelverk på tvers av hele EU/EØS. 

Lovkrav 

Områdets lovmessige forpliktelser til å yte tjenester, gi bistand, forvalte lovverk og 
ikke minst formidle dette videre i organisasjonene er i hovedsak nedfelt i mer enn ett 
20-talls lover og forskrifter. 

Blant lovene vi yter intern og ekstern bistand og tjenester i, kan nevnes:  

Kommuneloven, offentleglova, alkoholloven, arkivloven, forvaltningsloven, 
serveringsloven, valgloven, ferieloven, lov om interkommunale selskaper, 
arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven m.m. 

5.1.2 Mål og utfordringer 
Det stilles store krav til digitalisering av kommunale tjenester og oppgaver.  
Regjeringen har et mål om at Norge skal være i front internasjonalt på å levere 
digitale offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv. Vestre Toten kommune har 
også det som et mål og arbeider aktivt for å forbedre de digitale tjenestene. 

Presset på kommunal og offentlig sektor blir økende i form av enda større 
omstillingsevne, enda mer effektivitet og ikke minst samarbeid med andre kommuner 
i regionen.  

Vi skal: 

 kommunisere og samarbeide tett med tjenesteområdene og våre 
samarbeidspartnere slik at vi sammen er enige om gode løsninger 
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 være åpen for samarbeid og bidra aktivt inn i endringsprosesser som har 
fokus på sammenslåing av oppgaver 

 være positiv og delta aktivt i forbedringsarbeid 
 utnytte de verktøyene som anskaffes 
 se muligheter i verktøy/hjelpemidler som finnes i markedet 
 jobbe med forbedringer innen alle fagområder gjennom «lean».  
 holde oss oppdatert på planer i tjenesteområdene, slik at vi til enhver tid kan 

yte den rette støtte og veiledning samt å takle de utfordringer som trenger vår 
bistand eventuelt vurdere annen nødvendig kompetanse 

 legge til rette for politisk arbeid med gode arbeidsvilkår og god saksbehandling 
 aktiv pådriverrolle for regionale prosjekter på områder der samarbeid vil styrke 

vår region faglig og økonomisk 
 være pådriver og koordinerende i digitaliseringsarbeidet 
 følge opp innholdet i vedtatt strategi for kommunens arbeidsgiverpolitikk 
 videre arbeid med GDPR og fokus på personvern og informasjonssikkerhet 

 

Avdelingens visjon:  

Bærebjelken for effektiv støtte - vi gjør andre gode. 

Bedriftsprofil: 

Raushet, vennlighet og respekt. Yte god service og være faglig dyktig. 

Lederprofil: 

Tilgjengelighet og løsningsorientert. Fremme en kultur preget av trygghet, tillit og et 
godt arbeidsmiljø. 

Fokusområde Resultat 2018 Anslag 2019 Mål 2020 Mål 2022 

Brukere 
Gode 
tilbakemeldinger 

Gode tilbakemeldinger Gode tilbakemeldinger Gode 
tilbakemeldinger 

Gi god service, 
effektiv 
saksbehand-
ling og topp 
kvalitet på 
ytelsen med 
tjenestemottag
er i sentrum – 
Riktig tjeneste 
til rett tid. 

Samarbeide tett med 
tjenesteområdene 

Samarbeide tett med 
tjenesteområdene 

Samarbeide tett med 
tjenesteområdene. 

Samarbeide 
tett med 
tjeneste-
områdene 
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Fokusområde Resultat 2018 Anslag 2019 Mål 2020 Mål 2022 

Evaluering av 
hjemmeside: Ikke 
målt 

Målingene skjer nå kun 
etter tilfeldig 
utplukking. VTk ikke 
blant disse p.t.    

Resultat 6 av 6 (hvis 
måling) 

Maks score God 
samhandling og 
dialog ved at 
innbyggerne 
har tilgjengelige 
kanaler til 
politikere og 
tjeneste-
område. 

Digital 
kommunikasjon økt 
via flere kanaler, f.eks 
SvarUt/SvarInn, 
Digipost etc.  
 

Økt andel digital 
kommunikasjon 

Øke andel digital 
kommunikasjon.  
 
Bedre kontakt med 
skjenkenæringen. 
Kartlegge muligheter 
og gjennomføre kurs 
med næringen. 

«Kun» digital 
kom-
munikasjon  

Ny hjemmeside tatt i 
bruk. Målet om 100 
% digitale skjemaer 
oppnådd, men noen 
analoge skjemaer 
fortsatt i bruk.  

Ny hjemmeside tatt i 
bruk. Mål: 100 % 
digitale skjemaer kan 
nås.  

100 % digitale 
skjemaer 

100 % digitale 
skjemaer 

 Antall besøkende, 
definert med «klikk» på 
kommunens nettside: 
Anslag 800 000 
visninger  

900 000 «klikk» på 
kommunens nettside. 

1 000 000 
«klikk» på 
kommunens 
nettside. 

 2900 følgere 4000 følgere 6000 følgere 

Gode 
nettløsninger 
og lett 
tilgjengelig 
informasjon 
med mulighet 
for elektronisk 
samhandling 

 Oppstart digital 
strategi 
 

Gjennomføring av fase 
1 av digitalstrategi. Ny 
versjon sak/arkiv-
løsning og 
kontorstøtte mm 

Evaluering og 
revidering 
digital strategi 

  Opprettholde kvalitet 
og god saksbehandling 

Opprettholde 
kvalitet og god 
saksbehandling 

Legge til rette 
for politisk 
arbeid med 
gode 
arbeidsvilkår og 
god 
saksbehandling 

Opprettholdt og 
sikret god kvalitet i 
saksbehandling og 
effektuering av 
vedtak Godkjent 
reglement for utvalg 
og råd. 

Revidert 
delegeringsreglement.  
Økt profesjonalisert 
gjennomføring og 
godkjent 
Kommunevalg.    

Opprettholde og sikre 
god kvalitet i 
saksbehandling og 
effektuering av 
vedtak. Revidert og 
godkjent 
delegeringsreglement. 
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Fokusområde Resultat 2018 Anslag 2019 Mål 2020 Mål 2022 

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

Gi opplæring til 
politikere, ledere og 
andre. Øke andel 
digital 
kommunikasjon. 

Gi opplæring til 
politikere, 
ledere og 
andre. Kun 
digital 
kommunikasjon 
 

Medarbeidere 
Nærværsfaktor 97,1 
% 

Mål nærvær 98 %, 
anslag 95 % 

98 % 98 % 

Avholdt 
medarbeiderundersø
kelse, 10-faktor, 
resultat 4,3 

Følge opp 
medarbeiderundersøke
lsen 

Opprettholde og 
gjennomføre 
undersøkelser og 
samtaler 

Opprettholde 
og 
gjennomføre 
undersøkelser 
og samtaler 

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

medarbeidersamtaler
.  Følge opp 
utfordringer i 
etterkant av samtaler 
med ansatte. 

Avholde 
medarbeidersamtaler.  
Følge opp utfordringer 
i etterkant av samtaler 
med ansatte. 

Avholde 
medarbeidersamtaler.  
Følge opp utfordringer 
i etterkant av samtaler 
med ansatte. 

Avholde 
medarbeidersa
mtaler.  Følge 
opp 
utfordringer i 
etterkant av 
samtaler med 
ansatte. 

Legge til rette 
for faglig 
utvikling 
 

Opplæring, kursing av 
ansatte jfr. budsjett 

Opplæring, kursing av 
ansatte jfr. budsjett 

Opplæring, kursing av 
ansatte jfr. budsjett 

Opplæring, 
kursing av 
ansatte jfr. 
budsjett 

Ny 
arbeidsgiver-
politikk/strategi 

 Vedtak.  Konkretiserte 
måltall på 
plass. 

Seniorpolitikk: 
Andel 62 + 
fortsatt i jobb 

1 1 0 0 

Økonomi 

Høy kvalitet på 
oppgaver og 
tjenester.   

Avla årsregnskap 
26.02.2018 

Avlegge årsregnskapet 
innen fristen 15.2 

15.2 15.2 

Tilstrekkelig 
økonomi til å 
drive 
forsvarlige og 
yte gode nok 
tjenester.  

Mindreforbruk Balanse Balanse Balanse 

Lean innføres i 
alle enheter 

Ny enhet Ny enhet? Ny enhet. Alle enheter 
har Lean på plass  

Lean del av 
dagligrutiner.  



 

 
Styringsdokument 2020 
 

61  

 

Fokusområde Resultat 2018 Anslag 2019 Mål 2020 Mål 2022 

Andel efaktura 
eller eHandel 
av alle 
inngående 
fakturaer 

Mål 85 % -  
estimat 80 % 

88 % 95 % 95 % 

E-handel i % av 
antall 
faktuaraer med 
leverandører 
med 
rammeavtale 

48 % 60 % 95 % 95 % 

Utnytte alle 
muligheter i 
anskaffet 
verktøy og 
fokusere på 
utnyttelse av ny 
funksjonalitet 

løpende løpende løpende løpende 

 

5.1.3 Økonomisk ramme 
Sentral stab og støtte 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt ramme 2019 30 151 30 151 30 151 30 151 
Justeringer og endringer fra 2019 til 2020         
Lønns- og prisjustering 874 874 874 874 
Kostnader ved kommunevalget (hvert fjerde år) -350 -350 -350 350 
Endringer av folkevalgtes arbeidsvillkår/ny politisk organisering 1 200 700 700 700 
Merkantil stilling - tidligere dekket av fondsmidler 0 0 0 0 
Flytting av stilling skatt- innfordring til stab 635 635 635 635 
Satsing red. sykefravær - motpost i tjomr. Rammer plan øk. 
Omstilling 350 700 700 700 
Økt frikjøp tillitsvalgt 40 % 250 250 250 250 
Økte priser porto m.m. 0 0 0 0 
Omlegging sak/arkiv IKT 400 400 400 400 
Endringer lisenser, telefoni og servere 500 500 500 500 
Stortingsvalg 0 190 0 0 
Kutt saldering -792 -792 -792 -792 
Sum endringer 3 067 3 107 2 917 3 617 
Nettoramme økonomiplan 2020-2023 33 218 33 258 33 068 33 768 
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Kutt saldering foreslås å tas slik (kr 796 000,-): 

Inntektsøkninger: 
Div. poster basert på erfaringstall 26 000,- 
Sum inntektsøkninger  
  
Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 
Reduksjon rådgiverstilling – 50 % 450 000,- 
Reservert potensiell utskifting IKT-utstyr (switcher, rutere etc) 250 000,- 
Div. poster "ostehøvel" basert på erfaringstall 70 000,- 
Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå  

 

5.1.4 Investeringer 
Sentral stab og støtte 2020 2021 2022 2023 SUM B 

14121   Kvalitetssystem – utvidelse  100         

18121   IKT-investeringer(*) 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

18127   IKT-investeringer felles økonomisystem 300 300 0 0 600 

Sum Sentral stab og støtte 2 400 2 300 2 000 2 000 8 600 
 
IKT-Investeringer 
08121 IKT-investeringer – Dette er en anslagssum, satt delvis med tanke på digitaliseringsprosjektet 
som skal gjennomføres. Dette utredes konkret gjennom egen handlingsplan, men vil ventelig 
medføre endringer i IKT plattform og særlig infrastruktur som følge av kommunestyrets signalisert 
overgang til skytjenester. Dette skaper behov for bedret kapasitet/økt tilgang til trådløsnett og økt 
behov for linjekapasitet generelt. I tillegg behov for nye komponenter (utdaterte, fyller ikke lenger 
kravene, må oppgraderes/behov for flere), SAN/lagringssystemet (er mye belagt og må utvides) osv. 
Hardware på de virtuelle baseserverene går ut på garanti og det må investeres i nye. SystemCenter 
vurderes tatt i bruk (utrulling av image og oppdateringer) 
08127 Justeringer iht. regionale avtaler. Økonomisystemet gjennomgår kontinuerlig utvikling.  
14121 Modul for informasjonssikkerhet og GDPR – utvidelse av kommunens kvalitetssystem. 
(*) Digitalisering – handlingsplan legges fram som egen sak, jfr. over.  
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5.2 Eiendomsavdelingen 

5.2.1 Status 
Eiendomsavdelingen har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle 
kommunens formålsbygg.  Avdelingen har også ansvaret for alt renhold i 
kommunens egne og leide bygg. Videre har vi ansvar for prosjekt- og byggeledelse 
ved større og mindre byggeprosjekter.  

Vår driftsansvarlige vaktmester fikk utvidet sitt ansvarsområde fra årsskiftet og er nå 
driftsleder. Han har fulgt opp drift av byggene, samt organisert fellesuker blant 
vaktmestrene der de går sammen om større vedlikeholdsprosjekter. 

Etter en lengre vakans så fikk vi på plass en prosjektleder høsten 2018.  Dette har 
vært helt avgjørende for å få fulgt opp alle prosjekter 

5.2.2 Mål og utfordringer 
Prosjekter: 
Målet vårt er at vi fremskaffer et grundig og godt underlagsmateriale for politikerne 
slik at de kan treffe beslutninger på best mulig grunnlag. Så er målet å gjennomføre 
vedtatte prosjekter innenfor vedtatte rammer. 

Avdelingen har vært preget av stor aktivitet på prosjekt-siden også i år. Nye Vestre 
Toten ungdomsskole ble ferdigstilt på våren og tatt i bruk til skolestart høsten 2019. 
Siste del av uteområdet vil bli ferdigstilt våren 2020. 
Nytt Dag- og avlastningssenter i Lunders veg på Raufoss ble tatt i bruk i slutten av 
september. I forbindelse med byggingen her har vi også bygd et nødstrømsaggregat 
til bruk for Rådhuset og kulturhus/NAV. Idrettshallen på Reinsvoll ble også ferdigstilt 
og tatt i bruk til skolestart. Videre har vi gjennomført en anbudskonkurranse og 
undertegnet en kontrakt om bygging av ny brannstasjon på Raufoss. Ihle skole er 
bygget om til barnehage. I tillegg har vi flere mindre ENØK og 
rehabiliteringsprosjekter. 
Vi har gjennomført en anbudskonkurranse for rehabilitering av taket på Raufoss 
gård. Imidlertid så hadde ikke entreprenører tid til å gjennomføre prosjektet i 2019. 
Det vil bli gjennomført på våren 2020. 
 

Drift: 
På drift så har vi ca. 75.000m2 med bygningsmasse å drifte. Mange av byggene har 
avanserte tekniske anlegg og vi anstrenger oss for å optimalisere driften av disse 
anleggene for å få ned energikostnader og for å få en stabil drift. 
 
Vi satser også på bygningsvedlikehold. Vi har innført fellesuker for vaktmesterne der 
vi går på litt større vedlikeholds-oppgaver, typisk er maleoppgaver.  I år har vi malt 
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Eina barnehage og ferdigstilt arbeidet på Gimletun omsorgsboliger. Den ene 
fellesuken gikk i år til å rydde ut av Raufoss Ungdomsskole før riving. 

I år har vi også kommet langt i å kartlegge tilstanden på de fleste byggene og vi har 
fått laget vedlikeholdsplaner for mange bygg. 
 

 
Fokusområde Resultat 2018 Anslag 

2019 Mål 2019 Mål 2023 

Prosjekter/Drift 
    

Byggeperiode 
gjennom hele 2018. 

Bygget ble 
tatt over i 
juni 

Overtagelse juni Stabil drift 

Prosjekter: 
Ny V.Toten U-
skole 
 
 
 
Ny idrettshall 
Reinsvoll 

Oppstart oktober 
2018 
 

Bygget ble 
tatt over 12. 
juli 

Overtagelse av 
bygget i juli  Stabil drift 

Dag- og 
avlastningssenter 
Lundersveg 

Byggestart august 
2018 I rute 

Overtakelse av 
bygget i 
september 

Stabil drift 

Ombygging Ihle 
skole til 
barnehagelokaler 

Byggestart august 
2018 

Ferdigstilt 
innendørs 
15. februar. 
Lekeplass 
ble flyttet og 
re-etablert 
på høsten. 
Litt asfalt- 
og 
plenarbeider 
gjenstår til 
våren 2020 

Ferdigstillelse  
1. februar Stabil drift 

Drift: 
Tilstands-
rapporter 

Er forsinket i dette 
arbeidet grunnet 
vakanser 

Noe 
forsinket 
med de 
tekniske 
anlegg 
grunnet 
sykdom 

Utarbeide 
tilstandsrapport
er og 
vedlikeholdspla
ner for de 
største byggene 
1. halvår 

Utarbeide 
tilstandsrapporter og 
vedlikeholdsplaner alle 
bygg 

Medarbeidere 
    Medarbeidere 

med riktig 
kompetanse i alle 
ledd 

Innført INSTA 800 
som renholds 
standard 

I rute 

Levere en riktig 
renholdskvalitet 
med riktig 
ressursbruk 
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Fokusområde Resultat 2018 Anslag 

2019 Mål 2019 Mål 2023 

Vi har styrket 
Eiendomsavdelinge
n sentralt ved å 
ansette en ny 
Driftstekniker. 
Vi har også 
rekruttert en 
driftsansvarlig 
vaktmester internt. 

I rute.  

Få på plass nye 
rutiner for drift. 
Vi har også 
planlagt 
kompetanseheve
nde tiltak for 
vaktmestere. 

 

Økonomi 

Energimerke de 
største byggene  

Dette er satt på 
vent i påvente av 
nye 
forskrifter/krav 

 
 
 ENØK 
 
 
 

Utskifting av 
energikrevende og 
gammelt utstyr 

Pågående 

Fortsette 
utskifting av 
energikrevende 
og gammelt 
utstyr 

En vedlikeholdsplan 
med klare 
prioriteringer over 
kost/nytte 

 

 

5.2.3 Endringer drift 
Det er ingen store endringer i driften i 2019. Etter flere år med omorganiseringer av 
både vaktmestertjenesten og renholdstjenesten så har vi nå brukt tid på å stabilisere 
driften og optimalisere de endringene som har vært gjort. Høsten 2018 tok vi inn en 
lærling for første gang. Dette er en lærling i det relativt nye faget byggdrifter.  

5.2.4 Økonomisk ramme 
Eiendomsavdelingen 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt ramme 2019 41 457 41 457 41 457 41 457 
Justeringer og endringer fra 2019 til 2020         
Lønns- og prisjustering 1 459 1 459 1 459 1 459 
Kostnader gamle Reinsvoll gymsal -40 -40 -40 -40 
Vaktordning vaktmestere 75 75 75 75 
Effekt sammenslåing av ungdomsskoler  -600 -600 -600 -600 
Nytt dag og avlastningssenter 150 150 150 150 
Økte strømpriser 1 500 1 500 1 500 1 500 
Husleiekostnader og drift Sagvollveien Barnevern 1 255 1 305 1 355 1 355 
Drift av Reinsvoll idrettshall 300 300 300 300 
Kutt saldering -1 061 -1 061 -1 061 -1 061 
Sum endringer 3 038 3 088 3 138 3 138 
Nettoramme økonomiplan 2020-2023 44 495 44 545 44 595 44 595 
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Budsjettsaldering 2020 

Inntektsøkninger:  
 

 
Sum inntektsøkninger 

 
  
Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 
Kjøp av Sagatunet, antatt 0,8-1,0 mill. pr. år. Halvårseffekt 2020: 400.000,- 

Effektivisering renhold 

Hvis kjøp av Sagatunet ikke kan la seg gjøre vil vi måtte ta hele salderingen 
på 1.066.000 på renholdsbudsjettet 

400.000 
 

700.000 

  

5.2.5 Investeringer 
Eiendom 2020 2021 2022 2023 SUM B 

08391  Seremonibygg - Bakkerud gravlund 500 7 000 7 000 0 14 500 

14332   Ny brannstasjon 20 000 30 000 0 0 50 000 

14381 µ ENØK Raufoss sportshytte 500 0 0 0 500 

15223   Veltmanåa barnehage 0 5 000 15 000 0 20 000 

16123 µ ENØK tiltak øvrige bygg 100 100 100 100 400 

17123 µ ENØK tiltak omsorgsbygg 100 100 100 100 400 

17124 µ Enøk tiltak skolebygg 100 100 100 100 400 

Nytt   Omlegging av skifertak på kirkevergens kontor 0 850 0 0 850 

Nytt   Totenbadet Relax-Spa avdeling 1 670 0 0 0 1 670 

Nytt   Totenbadet rekkverk 0 600 0 0 600 

Nytt   Totenbadet Nytt dusjanlegg dame/herre gard. 0 0 300 2 200 2 500 

Nytt   Totenbadet Ny vannrutsjebane 200 1 000 0 0 1 200 

Nytt   Rehabilitering Raufoss Sportshytte 210 500 0 0 710 

Nytt ¤ Ny Raufosshall 20 000 40 000 0 0 60 000 

Nytt ¤ Oppussing gamle Raufosshallen 0 15 000 15 000 0 30 000 

Nytt   Rehab/opprusting skolebygg 200 200 200 200 800 

Nytt   Gimle utredning inkl. kjøkken og vaskeri 0 2 000 2 000 0 4 000 

Nytt   Raufosstun omsorgsboliger trinn 2 0 1 000 1 000 0 2 000 
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Nytt   Korta skole rehab. garderober 250 0 0 0 250 

Nytt   Korta skole tak 1 475 0 0 0 1 475 

Nytt   Sagatunet ombygging               5375         

Nytt   Oppgradering Hunnselvvegen 12 Eiendoms andel 950 0 0 0 950 

Nytt   Korta skole hjertesone 3 500 0 0 0 3 500 

Nytt  Utredning gymbygg Thune skole 120     

Nytt   Thune skole hjertesone 0 1 610 0 0 1 610 

Nytt   Nytt tak Ihle flerbrukshus 0 1 880 0 0 1 880 

Sum Eiendom 49 755 106 940 40 800 2 700 200 195 
 

Seremonibygg-Bakkerud gravlund 
Bygging av livssyns-nøytralt seremonibygg ved Bakkerud gravlund 

Ny brannstasjon 
Bygging av ny brannstasjon  

ENØK Raufoss Sportshytte 
Bytte av noen vinduer/dører, samt utbedringer ventilasjon  

Veltmanåa barnehage 
Bygging av ny sentrumsnær barnehage Rådhuskvartalet 

ENØK tiltak øvrige bygg 
Ombygging ventilasjon, bytte til LED-belysning etc. 

ENØK tiltak omsorgsbygg 
Ombygging ventilasjon, bytte til LED-belysning etc. 

ENØK tiltak skolebygg 
Ombygging ventilasjon, bytte til LED-belysning etc. 

Omlegging av skifertak på kirkevergens kontor 
Dette prosjektet har stått på investeringsplanene i flere år, og det er blitt søkt midler 
fra Norsk Kulturminnefond uten hell. Ved kraftig regn/snøsmelting så renner det vann 
inn i bygningen. 

Totenbadet Relax-spa avdeling 
Rehabilitering av Relax-avdelingen med nytt boblekar og nye fliser 

Totenbadet rekkverk 
Utskifting av eksisterende rekkverk i badehallen 

Totenbadet nye dusjanlegg dame/herre garderober 
Full rehabilitering av dusjanlegg i garderobene 
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Totenbadet ny vannrutsjebane 
Trinn to på utbygging av Anaconda sklia som ble etablert i 2017 

Rehabilitering Raufoss Sportshytte 
Rehabilitering av publikumstoaletter, utvendig trapp, rekkverk balkong, 
inngangsdører etc. 

Ny Raufosshall. Bygging av ny flerbrukshall ved Raufoss idrettshall 

Opprusting gamle Raufosshallen 
Rehabilitering av eksisterende flerbrukshall 

Rehabilitering/oppussing skolebygg 
Dette er en generell post til bruk for uforutsette investeringer som erfaringsmessig vil 
komme i løpet av året. Det kan være større tekniske investeringer eller 
tilpasninger/ombygninger.  

Gimleutredning inkl. kjøkken/vaskeri 
Utredning av fremtidig utvikling av Gimleområdet 

Raufosstun omsorgsboliger trinn 2 
Videre utbygging av omsorgsboliger ved Raufosstun i.hht. omsorgsplan 2040 

Korta skole, rehabilitering av garderober 
Nye belegg på gulv og vegg i dusj-rom. Eksisterende belegg er sprukket og ikke 
tette. 

Korta skole tak 
Ombygging av tak over bibliotek for å unngå lekkasjer og uønsket opphold på taket 

Ombygging Sagatunet 
Det må gjøres tilpasninger når barnevernet flytter ut. Administrasjon flytter opp i 3. 
etg, og vi får på plass et nytt legekontor i 1. etasje, samt at Helsestasjonen igjen får 
all drift inn i Sagatunet 

Oppgradering Hunnselvvegen 12 
Bytte av vinduer og etablere solskjerming. Utbedring av ventilasjon og vognhall, samt 
utskifting av innvendig vegg. Dette finansieres med 2/3 på gebyrfinansiert område. 
Resterende 1/3 står på Eiendom sitt investeringsbudsjett 

Hjertesone Korta skole 
Bygging av ny Kiss-Ride og ansattparkering, samt etablere bom for å gjøre 
skolegården bilfri 

Utreding gymbygg Thune skole 
Utrede løsning for ny gymsal/garderober på Thune skole 
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Hjertesone Thune skole 
Bedre parkeringssituasjon med en ansattparkering, samt en Kiss-Ride 

Nytt tak Ihle Flerbrukshus 
Taket på bygningen er fra byggeåret (ca. 1983) og er overmodent for utskifting. 
Takstein er sprø og knekker/faller av. Vi har foretatt noen nødreparasjoner de senere 
år. 
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5.3 Barnehage 

5.3.1 Status 
Den mest sentrale arbeidsoppgaven for barnehagetjenesten er å tilby kvalitativt gode 
barnehageplasser til alle barn med rett til plass.  

Myndighetsoppgaver: Påse at alle barnehageeiere følger barnehagelovens 
minimumskrav gjennom risikovurderinger, veiledning og tilsyn. I tillegg finansiering av 
private barnehager. 

Som eier: Rekruttere personale med rett kompetanse og tilrettelegge for 
kompetanseheving i samarbeid med regionen. 

Antall barn med barnehageplass: 

Barnehager Barn over 3 år Barn under 3 år Sum 
Kommunale 134 74 208 
Private 224 138 362 
Sum barn 358 211 570 

Antall barn med barnehageplass er omtrent helt likt med 2018. De aller fleste har 
100% plass. 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med 
barnehageplass: 13,7 %.  

Antall minoritetsspråklige barn der begge foreldre har annet morsmål enn svensk, 
dansk og engelsk: 

 2019 2018 
Kommunale barnehager 50 barn 56 barn 
Private barnehager 28 barn 24 barn 

 
Alle barn med rett til plass har fått tilbud, og søkere fram til skolestart har fått plass.. 
Venteliste på barnehageplass for barn som ønsker plass i løpet av 2019: 
 

Krets Barn o/3 år Barn u/3 år 
Raufoss 2 1 
Bøverbru/Ihle 0 1 
Eina 0 0 
Reinsvoll 0 0 

Antall dispensasjoner fra utdanningskravet til pedagoger: 

 2019 2018 
Kommunale barnehager 0 årsverk 2 årsverk 
Private barnehager 2,4 årsverk 3,9 årsverk 

Det er kun 2,4 årsverk på dispensasjon i 2019. 1,0 årsverk går bort fra 31.10.19 da 
pedagogen kommer tilbake i jobb. 
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Uttrekk av Kostratall på utvalgte områder: 

 VTK 
2018 

VTK 
2017 

Oppland 
2018 

Oppland 
2017 

Landet 
2018 

Landet 
2017 

Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år 146 603 134 074 153 703 140 667 153 249 145 339 
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 89,8 91,5 92,6 91,3 92,2 91,3 
Andel barn 1-2 år med barnehageplass 83,0 81,6 84,4 81,0 84,0 82,5 
Brutto driftsutgifter pr barn i 
kommunale barnehage 

207 043 187 584 204 783 191 297 211 246 196 887 

Andel ansatte med 
barnehagelærerutdanning 

42,0 35,6 42,3 36,7 40,8 36,0 

Brutto driftsutgifter pr barn i kommunale barnehager har økt veldig mye fra 2017 til 
2018. For første gang ligger Vestre Toten høyere enn Oppland. Disse tallene 
inneholder både drift, eiendom og utgifter til barn med særskilte behov. Dette kan 
være årsaken til den store økningen, for utgiftene til barn med særskilte behov har 
økt mye de siste årene. Endelig har Vestre Toten økt andelen ansatte med 
barnehagelærerutdanning til samme nivå som Oppland.  

Nasjonale føringer: 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling. Regjeringen vil arbeide for et rikt 
mangfold av barnehager og sikre åpenhet for foreldre og andre om innholdet og 
kvaliteten. De ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten på 
barnehagetilbudet.  

Kompetanse for framtidas barnehage 

Kunnskapsdepartementet har revidert «Kompetanse for framtidens barnehage», 
Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022. Dette er gjort for å møte 
kravene i den nye rammeplanen som trådte i kraft 1. august 2017. 

Den reviderte strategien har som overordnet mål at: 

 Alle ansatte i barnehagen skal få mulighet til å utvikle sin kompetanse, og 
barnehageeier skal legge til rette for dette  

Strategien skal bidra til at det blir flere barnehagelærere og barne- og 
ungdomsarbeidere i barnehagene. Det vises til fire satsningsområder for 
kompetanseutvikling, hvor det er behovene til den enkelte barnehage som skal ligge 
til grunn for valg av satsingsområde: 

 Barnehagen som pedagogisk virksomhet 
 Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 
 Språk og kommunikasjon 
 Barnehagens verdigrunnlag 
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Disse områdene må ses i sammenheng med de andre nasjonale satsingene som 
realfag, språk og arbeidet mot mobbing. Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for 
kompetanseutvikling for alle ansatte. Som en forutsetning for å få statlige 
kompetansemidler skal kommunen i samarbeid med regionen utvikle 
kompetanseplaner som omfatter både kommunale og private barnehager, og som 
ivaretar både nasjonale føringer og lokale behov. Det er samtidig pålegg om 
samarbeid med høgskole- og universitetsmiljøet for å få tildelt kompetansemidler. 
Fylkesmannen har delt kommunene inn i regioner, og Vestre Toten er sammen med 
Østre Toten, Nordre – og Søndre Land + Gjøvik. Dette er likt med grunnskolen. 

Barns trivsel – voksnes ansvar  

 Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Barnehagen 
skal bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av 
trivsel, vennskap og lek,  

 Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar 
til å legge grunnlaget for et godt liv.  

 Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som 
grunnleggende hensyn, jf Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art.3 nr.1. 

Språkstimulering 

 Barnehagen skal ha fokus på språkstimulering.  

 Barnehagen skal bidra til å gi barnet språklig kompetanse som er avgjørende 
for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medinnflytelse i 
hverdagen.  

Folkehelse 

 Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til 
å utjevne sosiale forskjeller.  

 Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen.  

 Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av 
egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.  
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5.3.2 Mål og utfordringer 
Anslag Mål  Mål  Fokusområde       Hovedmål 2019   2020 2023 

Brukere  
Rekruttere gode 
medarbeidere med 
godkjent kompetanse  
 
 

Dispensasjoner 
fra 
utdanningskravet
: 
Ingen i 
kommunale bhg 
1,4 årsverk 
private bhg 

Ingen 
dispensasjoner fra 
august 

Ingen 
dispensasjoner 

Gi barna trygg og god 
overgang fra barnehage 
til skole 
 

Fortsatt 
samarbeidet om 
lokal 
realfagstrategi  

Gode rutiner for 
samarbeid både 
ved overgang og 
faglig innhold 

Opprettholde og 
utvide 
samarbeidet på 
mange områder  

Bedre samarbeid med 
helsestasjonen 
 
 
 

Rutiner med 
samarbeid på 10 
– måneders 
kontroll og 
drøftingsteam 

Faste rutiner for 
samarbeid for å 
forebygge og for 
barn som trenger 
ekstra tverrfaglig 
innsats. 

Utarbeide flere 
faste rutiner 

Kompetent 
pedagogisk 
personale 
 
 
 
 
Samarbeid med 
grunnskolen 
 
 
 
Tidlig innsats 
 
 
 
 
 
Lean Alle barnehagene skal 

bruke kontinuerlig 
forbedring i planlegging 

Alle kommunale 
barnehager 
jobber med 
kontinuerlig 
forbedring. 

Barnehage-
administrasjonen 
inn i 
Leanopplæring 

Hele den 
kommunale 
barnehagesektor
en jobber godt 
med forbedring 

God kvalitet i 
barnehagene 
 

Fornøyde foreldre – god 
score i 
brukerundersøkelser 

Beholde score på 
4,6 eller høyere  
 

Ikke 
brukerundersøkel
se 

Fortsatt gode 
resultater 

Medarbeidere 
Øke kompetansen til 
pedagogisk personale 
 

To kommunale 
og 3 private 
pedagoger har 
startet 
videreutdanning, 
30 studiepoeng 

Fire nye starter på 
videreutdanning, 
30 studiepoeng 

Alle pedagoger 
har 
videreutdanning  

Øke andelen ansatte 
med relevant utdanning 
 

Flere ansatte 
med fagarbeider- 
utdanning 

Øke andelen med 
utdanning, både 
pedagoger og 
fagarbeidere 

Bare faglærte 
blant personalet  

Legge til rette for 
kompetansehevi
ng  
 
 
 
 
Godt 
arbeidsmiljø, 
fornøyde 
medarbeidere 
 
 
 

Gode score på 
medarbeiderundersøkels
en i kommunale 
barnehager 

Score på 4,4 av 
5,0 

Ikke undersøkelse Øke score til 4,5 
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Gjøre styrerne gode som 
ledere 

Er i gang med 
kompetansehevi
ng i samarbeid 
med høgskolen 
(HINN) 

Fortsette 
kompetansehevin
ga med HINN 

Fortsette 
lederopplæring i 
samarbeid med 
høgskole 

Øke andelen 62-66 
åringer i jobb 

Få som har 
pensjonert seg 
ved 62 år 

Flest mulig i jobb 
mellom 62 år og 
66 år 

Heve reell 
pensjonsalder til 
66 år 

 
Kompetente 
ledere 
 
 
 
God 
seniorpolitikk 
 
 
Høyt nærvær 

 
Redusere sykefraværet i 
samarbeid med Nav  

Nærvær 
kommunale 
barnehager 87 % 

Øke nærværet Øke nærværet 

Økonomi 
Budsjett Tilpasse drift til 

økonomiske rammer 
Balanse Balanse Balanse 

5.3.3 Endringer drift 
Moderasjonsordninger i forskrift om foreldrebetaling 

Et strategisk mål i kommuneplanen er å utjevne sosial ulikhet. Det ble i 2015 innført 
nye moderasjonsordninger i forskrift om foreldrebetaling. Ingen husholdning skal 
betale mer enn 6 % (grense på kr 575 000 i inntekt i 2020) av inntektene sine til 
barnehage, og det er innført 20 timer gratis kjernetid for 2,3, 4 og 5-åringer der 
husholdningen har en samlet inntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. 
(Fra august 2019 på kr 548 500). Kommunen dekker den reduserte 
foreldrebetalingen både i kommunale og private barnehager. I 2018 ble denne 
ordningen finansiert med 1,6 millioner kroner fra tjenesteområdet. 

5.3.4 Økonomisk ramme 
Barnehage 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt ramme 2019 88 952 88 952 88 952 88 952 
Justeringer og endringer fra 2019 til 2020         
Lønns- og prisjustering 3 244 3 244 3 244 3 244 
Kutt saldering 0 0 0 0 
Sum endringer 3 244 3 244 3 244 3 244 
Nettoramme økonomiplan 2020-2023 92 196 92 196 92 196 92 196 

 

5.3.5 Investeringer 
Investeringen i ny Veltmanåa barnehage er overført til Eiendom. 
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5.4 Brann og redning, samfunnssikkerhet og kommunal 
beredskap 

5.4.1 Status 
Organisasjon og arbeidsoppgaver 

Fra 1. januar 2020 tar kommunen over 
beredskapstjenestene, Raufoss Brann og Redning, fra 
Raufoss Beredskap AS gjennom en 
virksomhetsoverdragelse. 

Brannvesenet blir «heleid» av kommunen og får navnet 
Vestre Toten Brann og Redning (VTBR). 

Vestre Toten Brann og Redning ledes av brannsjefen og 
består av en forebyggende avdeling og en 
beredskapsavdeling som ledes av hver sin 
avdelingsleder/driftsenhetsleder. 

Tjenesteområdeleder
Brannsjef

Overbefalsvakt

Driftsenhetsleder
Forebyggende
Varabrannsjef
Overbefalsvakt

Feierinspektør
(fagansvarlig)

Feiersvenner (2)

Branninspektør

Driftsenhetsleder
Beredskap

Vikar overbefalsvakt

Lag 1
Utrykningsleder

(deltid)

Sjåfør, 
røykdykkere (3)

(deltid)

Lag 2
Utrykningsleder

(deltid)

Sjåfør, 
røykdykkere (3)

(deltid)

Lag 3
Utrykningsleder

(deltid)

Sjåfør, 
røykdykkere (3)

(deltid)

Lag 4
Utrykningsleder

(deltid)

Sjåfør, 
røykdykkere (3)

(deltid)

Lag 5
Utrykningsleder

(deltid)

Sjåfør, 
røykdykkere (3)

(deltid)

 

Organisering av Vestre Toten Brann og Redning fra 2020. 

Kommunen har felles overbefalsvaktordning sammen med Gjøvik kommune. 
 
Tjenestene er i stor grad lovpålagt og omfatter oppgaver innenfor: 

 Brannforebygging 
 Feiing og tilsyn 
 Beredskap mot brann- og ulykke 
 Beredskap mot akutt forurensing 

 
I tillegg kommer «Beredskap – industrivern» inn som en ny tjeneste for kommunen. 
Tjenesten er tidligere levert av Raufoss Beredskap AS gjennom sin avdeling Raufoss 

Brannvesenets nye emblem.
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Brann og Redning. Tjenesten overdras og videreføres sammen med 
beredskapstjenestene for øvrig og selges tilbake til Raufoss Industripark og dens 
virksomheter til selvkost for ca. kr. 2 400 000 pr. år. Beløpet er i skrivende stund ikke 
endelig avtalt. 

 
Brannvesenet administrerer avtaler med alarmabonnenter til 110-sentralen på 
Hamar. Oppgaven er ikke lovpålagt, men den vil gi en inntekt på ca. kr 238 000 i 
2020. 

Brannsjefen har funksjon som beredskapskoordinator knyttet til samfunnssikkerhet 
og kommunal beredskap. Sentrale oppgaver er arbeid med: 

 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen  
 Kommunal beredskapsplanlegging, beredskapsforberedelser 
 Øvelser for kommunal kriseledelse og krisestaber 
 Eventuell krisehåndtering i kommunen 

 

Nasjonale føringer 

Sentrale målsettinger for brannsikkerheten: 

 Færre omkomne i brann 
 Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier, mindre tap av materielle 

verdier og unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner 
 Styrket beredskap og håndteringsevne 

 

Sentrale tiltak er blant annet: 

 Strengere krav til røykvarslere og slokkeutstyr 
 Informasjon og holdningsskapende arbeid, tilsyn og kontroll med boliger 
 Forebygging av brann i rom hvor dyr oppholder seg 
 Bedre sikring mot uønskede tilsiktede handlinger 
 Gjennomgang av organisering og dimensjonering, samt utdanningsbehov 

 

I forskrift om brannforebygging gis særskilte risikogrupper stor oppmerksomhet. 

Sentrale krav og oppgaver for brannvesenet og kommunen: 

 Risikokartlegging av faren for brann og konsekvensene av brann 
 På grunnlag av kartlagt risiko, prioritere, planlegge samarbeid, definere 

satsingsområder og gjennomføre forebyggende tiltak 
 Følge opp bekymringsmeldinger og evaluere hendelser som gir ny kunnskap 

om risikoen for brann 
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 Gjennomføre risikobaserte branntilsyn, ca. 80 enheter 
 Gjennomføre brannforebyggende informasjon- og motivasjonstiltak i bredt 

samarbeid med aktuelle aktører og mediene 
 Gjennomføre behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger og 

fritidsboliger, ca. 6 000 enheter til sammen 
 Brannvesenet har de siste 5 årene hatt gjennomsnittlig ca. 240 alarmer og 

utrykninger i året, som omfatter et vidt spekter av oppdrag, herunder 
o Bygningsbranner (alle kategorier) 
o Andre branner og brannhindrende tiltak 
o Trafikkulykker 
o Akutt forurensning, vannskader/oversvømmelser 
o Bistand helse 
o Annen assistanse, herunder til andre kommuner 
o Unødige alarmer, avbrutte utrykninger 

 

Sivilbeskyttelsesloven med tilhørende Forskrift om kommunal beredskapsplikt, stiller 
krav til kommunal beredskapsplikt, som omfatter bl.a.: 

 Utarbeide helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen som omfatter 
o Kartlegging av uønskede hendelser som kan inntreffe 
o Vurdering av sannsynligheten for at de inntreffer 
o Hvilke konsekvenser hendelsene kan få for kommunen 
o Eventuell handlingsplan for gjennomføring av risikoreduserende tiltak 

 Utarbeide kommunal beredskapsplan, som omfatter bl.a.: 
o Forberedte tiltak for å håndtere uønskede hendelser 
o Plan for kommunens kriseledelse 
o Varsling- og ressurslister 
o Evakueringsplan (vi har regionalt planverk i Gjøvikregionen for 

psykososial oppfølging av mennesker i kriser og katastrofer) 
o Plan for informasjon til befolkningen og media 

 
Nøkkeltall og statistikk 

KOSTRA-tall VTK 2018 VTK 2017 Oppland 2018 
Kostragruppe 7 

2018 
Landet u/Oslo 

2018 

Netto driftsutg. pr. innb. 646 575 955 674 889 
Årsgebyr for feiing og tilsyn1) 460 460 477 428 468 

1) Statistikkåret + 1, dvs. tall for 2019 og 2018 er oppgitt her. 

Netto drift pr. innbygger har gått opp med 12,3 % (etter å ha gått ned med 3,5 % året 
før) Kronebeløpet per innbygger ligger på kun 68 % av snittet for Oppland, 
varierende mellom 67 og 69 % siden 2011 (Oppland gikk opp med 10,7 % siste år). 
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Sammenlignet med Kostragruppe 7 ligger beløpet på 96 % (opp 3 % fra 2017) og for 
Landet 73 % (opp 3 % fra 2017) av snittet i 2018. 

Utviklingen i kostnadsbildet i Vestre Toten har over mange år ligget til dels betydelig 
lavere enn for sammenligningsgruppene. Kommunen ligger rett i underkant av 
gjennomsnittet for Kostragruppe 7, og betydelig lavere enn gjennomsnittet for 
Oppland og landsgjennomsnittet. 

Årsgebyret for feiing og tilsyn ble holdt uendret i 2019, for tredje året på rad. Gebyret 
ligger under gjennomsnittet for Oppland på 96 % og Landet på 98 %, og over snittet 
for Kostragruppe 7 på 107 %. 

5.4.2 Mål og utfordringer 
Utviklingstrekk og utfordringer 

Utviklingen for brannvesenet i Vestre Toten har gått i retning av 
 Vedvarende relativt høyt antall utrykninger som nærmer seg 250 per år i snitt 
 Større spennvidde i brannvesenets oppdragsspekter 
 Betydelig flere helserelaterte oppdrag, blant annet med hjertestarter 
 Stabilt antall bygningsbranner, stort sett i boliger og få andre storbranner 
 Vedvarende relativt høyt antall trafikkulykker, flere av dem alvorlige 
 Flere vannskader og oversvømmelser og mer akutt forurensning 

Rask respons hos brannvesenet er en avgjørende faktor for hvor store konsekvenser 
hendelsene får, dette gjelder spesielt helseoppdrag, branner og trafikkulykker. 

Utviklingen innenfor samfunnssikkerhet går i retning av større utfordringer knyttet til 

 Klimaendringer og ekstremvær 
 Epidemier og pandemier 
 Økende sårbarhet på kritisk infrastruktur, spesielt elkom, strøm- og 

vannforsyning 
 I noen grad tilsiktede handlinger 

Det forventes at kommunene øker sitt fokus på blant annet disse områdene 
framover. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2017 for Vestre Toten kommune gir 
mer informasjon. 

Omfanget og spennvidden i oppgavene som er tillagt brannvesenet, samt nye krav 
og oppgaver knyttet til samfunnssikkerhet og kommunal beredskap, stiller større krav 
til bemanning og kompetanse hos personellet som skal gjennomføre oppgavene. 
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Målsettinger 

Anslag Mål  Mål  
Fokusområde Resultat 

2018 2019 2020 2023 
Brukere 

Ny brannstasjon 

Plassering fastsatt 
(RA-løkka) i tråd 
med anbefalinger. 
 
Forprosjekt startet. 
 
 

Forprosjekt avsluttet. 
 
Anbudskonkurranse 
gjennomført. 
 
Bygging vedtatt med 
budsjettramme kr. 
52 000 000 (eks. 
mva.). 
 
Inngå kontrakt med 
entreprenør 
(november). 

Byggestart 
(februar/mars). 
 
Ferdigstillelse og 
innflytting 1. halvår 
2021. 

-  

Medarbeidere 
Tilføre brannvesenet manglende lovpålagt kompetanse (kurs) 

Rekruttere og beholde 
medarbeidere med 
rett kompetanse 

2 Gjennomført 
 
2 Nye Mangler 

1 Gjennomføres 
 
1 Ny (mangler) 

1 Mangler 
 
3 Nye (mangler) 

Ha en løpende 
kompetanseplan 

Tjenesteproduksjon 
Informasjon- og motivasjonstiltak brannvern, satsingsområder 
Gjennomført tiltak i 
samsvar med 
informasjonsplan 
(ca. 95 – 100 %) 

Gjennomføre tiltak i 
samsvar med 
informasjonsplan (ca. 
80 - 90 %) 

Gjennomføre tiltak i 
samsvar med 
informasjonsplan 

Gjennomføre tiltak i 
samsvar med 
informasjonsplan 

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i samsvar med krav og behov (omlegging fom. 2017) 

Gjennomføring i 
samsvar med risiko 
 
Feiing: 100 % 
3 328 av 3 328 
 
 
Tilsyn: 100 % 
1 123 av 1 123 
 
 
Fritidsboliger: 100 % 
90 av 90 varslet 
(39 utført/fakturert) 

Gjennomføring i 
samsvar med risiko 
 
Feiing minst hv. 6. år 
Dvs. minst 950/år 
Ca. 3 400 i 2019 
 
Tilsyn minst hv. 8. år 
Dvs. minst 700/år 
Ca. 1 500 i 2019 
 
Fritidsboliger: 
Minst hv. 10. år: 
Ca. 50 varslet (lavt 
treff) i 2019 

Gjennomføring i 
samsvar med risiko 
 
Feiing minst hv. 6. år 
Dvs. minst 950/år 
 
 
Tilsyn minst hv. 8. år 
Dvs. minst 700/år 
 
 
Fritidsboliger hv. 10. 
år: Evt. rest. 

Feiing og tilsyn i 
samsvar med 
risikokartlegginger 
og planer 

Tilsynsaktivitet i særskilte objekter i samsvar med risiko (omlegging fom. 2017) 

Høy kvalitet på 
forebyggende 
oppgaver og tjenester 
(ny forskrift fra 2016) 
 
- Målrettede 
informasjon- og 
motivasjonstiltak 
 
 
- Feiing og tilsyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tilsynsaktivitet i 
særskilte 

Gjennomført 40 av 
43 
 

Gjennomføring i 
samsvar med risiko 
(anslag: 52 av ca. 80) 

Gjennomføring i 
samsvar med risiko 
(anslag: ca. 40) 

Gjennomføring i 
samsvar med risiko 
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Anslag Mål  Mål  
Fokusområde Resultat 

2018 2019 2020 2023 
brannobjekter 
 
- Befaringer i andre 
brannobjekter 

 
Gjennomført 30 
andre befaringer 

 
Etter 
risikovurderinger og 
behov (ansl. 20 - 25) 

 
Etter 
risikovurderinger og 
behov (ansl. 20 - 25) 

 
Etter 
risikovurderinger og 
behov 

Materielle fornyelser og oppgraderinger 

- - Tjenestebil 
forebyggende og 
tjenestebil 
beredskap: i 2021, 
når ny brannstasjon 
er klar (2 x kr. 
300 000), alt. leasing 

Ny mannskapsbil 
Ny tankbil 

ROS-analyser og dokumentasjon 

- - - Oppdatere ROS-
analyse 

Effektiv brann- og 
rednings-beredskap 
og god regional 
ressursutnyttelse 
 
 
 
- Ivareta korrekt nivå 
og kvalitet på 
brannvesenets 
tjenester 

- Revidert 
brannordning 

- - 

ROS-analyser, beredskapsplaner, opplæring og øvelser 

Helhetlig ROS-
analyse: 
Handlingsplan er 
utarbeidet 

- Helhetlig ROS-
analyse: 
Rullere 
handlingsplan 

Helhetlig ROS-
analyse revidert 
(2021/2022) 

Kommunal 
beredskapsplan: 
Revidert i desember 

Kommunal 
beredskapsplan: 
Revideres i desember 

Kommunal 
beredskapsplan: 
Revideres 

Kommunal 
beredskapsplan: 
Revideres årlig 

Samfunnssikkerhet i 
et helhetsperspektiv 
 
- Ha et godt bilde av 
risiko og sårbarhet i 
samfunnet 
 
- God kommunal 
beredskap 
 
- Bygge 
krisekompetanse 

Gått gjennom 
beredskapsorg. og 
beredskapsplaner 
 
Table top øvelse 
gjennomført 
 
Grunnopplæring 
CIM gjennomført 

Opplæring CIM 
 
Gjennomført og 
evaluert fullskala 
øvelse. Utarbeidet 
handlingsplan 
 
Gjennomføre table-
top 3. desember 
(elkom) 

Gjennomføre 
nødvendig 
opplæring og intern 
kriseøvelse 

Nødvendige tiltak 

Økonomi 
Økte inntekter 

Alarmabonnenter: 
Regnsk.: kr. 140 000 
Budsj. kr. 138 000 

Alarmabonnenter: 
Anslag: kr. 180 000 
Budsj. kr. 167 000 

Alarmabonnenter: 
Budsj. kr. 238 000 

Alarmabonnenter: 
Kr. 250 000 

Tilstrekkelig økonomi 
til å levere forsvarlige 
/ gode nok tjenester 

Øvrig budsjett: Se egen tabell 

5.4.3 Endringer drift 
Tilpasning til budsjettramme 2020 

Driftsbudsjett 2020 – utenom gebyrområdet: 
 Framskrevet ramme pr. oktober 2019:   Kr. 8 757 000 
 Salderingsoppdrag (0,7 %):    Kr.      57 000 
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 Netto ramme etter saldering, pr. november 2018: Kr. 8 700 000 
 
Tjenesteområdet er i en stor endringsprosess som bl.a. omfatter en 
virksomhetsoverdragelse av brann- og redningsberedskapen for kommunen og 
industriparken, fra Raufoss Beredskap AS til kommunen. Et element i denne 
prosessen er utkjøp av gjenstående aktiva fra Raufoss Beredskap AS, som en 
engangskostnad, tilbudt kr. 460 000. Dette er en engangskostnad som tas utenom 
rammen. En andel av kostnaden, kr. 138 000, skal dekkes av Raufoss Industripark. 
Kommunens andel blir dermed kr. 322 000. 
 
I tillegg er kommunen i forhandlinger med industriparken om levering av tjenesten 
Beredskap – Industrivern. Her er det foreløpig ikke enighet om prisen for tjenesten, 
men kommunen har tilbudt en årspris på kr. 2 400 000 som innebærer at kommunen 
selv tar en noe høyere andel av beredskapskostnadene enn det først var lagt opp til, 
ca. kr. 270 000. Budsjettrammen er tilpasset, slik at dette dekkes innenfor rammen. 
 
De to ovennevnte forholdene trer i kraft fra 1. januar 2020. 
 
Videre er det meldt om behov for anskaffelse/investering i nytt 
oppdragshåndteringsverktøy ved 110-sentralen i løpet av 2020. Dette pga. at dagens 
verktøy «går ut på dato» ved utgangen av 2020 ved at det bl.a. ikke lenger vil være 
tilgjengelig support eller oppdateringer. Nyanskaffelsen utløser en engangskostnad 
for kommunene i 2020. Vestre Totens andel forventes å utgjøre ca. kr. 149 000. 
Denne kostnaden holdes utenom rammen og tas som egen sak når den kommer. 
 
I forbindelse med samlokalisering og innflytting i ny brannstasjon (i 2021), vil vi 
vurdere og utrede behovet for å opprette en ny stilling fra 2022, en 
brannmester/stasjonsmester, som primært tiltenkes oppgaver knyttet til drift og 
vedlikehold av brannvesenets beredskapsmateriell (kjøretøy, utstyr, materiell, 
installasjoner, m.m.). Alle disse oppgavene ligger i dag på avdelingsleder beredskap, 
som i tillegg innehar alle lederfunksjoner med ansvar for 20 ansatte. Han er også den 
eneste heltidsansatte på avdelingen. Det er i tillegg aktuelt å la en slik stilling inngå i 
en dagkasernert beredskapsordning etter hvert. Dagkasernering må vi også begynne 
å vurdere framover. Kravet til dagkasernereing utløses i alle tilfelle ved 8 0000 
innbyggere på Raufoss (ca. 7 500 innbyggere i 2018). 
 
Oppsummert: 
Utkjøp fra RAB (kommunens andel), engangskostnad utenom rammen 322 000  
Justert avtale (merkostnad for kommunen), rammen tilpasses 270 000 
Oppdragshåndteringsverktøy (kommunens andel), engangskostnad, egen 
sak 149 000 
Sum behov 741 000  
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For gebyrområdet er de indirekte kostnadene noe redusert (kr. 12 000 i tabellen 
under). I selve budsjettet er de stipulert noe høyere (kr. 67 000). De indirekte 
kostnadene avregnes i alle tilfelle når året er omme. 

5.4.4 Økonomisk ramme 
Brannvern utenom gebyrområdet 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt ramme 2019 8 373 8 373 8 373 8 373 
Justeringer og endringer fra 2019 til 2020         
Lønns- og prisjustering 284 284 284 284 
Driftsmidler beredskap - økte kostnader 250 250 250 250 
Kutt saldering -207 -207 -207 -207 
Sum endringer 327 327 327 327 
Nettoramme økonomiplan 2020-2023 8 700 8 700 8 700 8 700 

 

Brannvern, gebyrområdet (feiing) 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt ramme 2019 -88 -88 -88 -88 
Justeringer og endringer fra 2019 til 2020         
Lønns- og prisjustering 76 76 76 76 
Sum endringer 76 76 76 76 
Nettoramme økonomiplan 2020-2023 -12 -12 -12 -12 

 

5.4.5 Investeringer 
Brannvern 2020 2021 2022 2023 SUM B 

Nytt   Tjenestebil beredskap 0 375 0 0 375 

Nytt   Tjenestebil Forebyggende 0 375 0 0 375 

Nytt   Brannbil - Mannskapsbil 0 0 0 6 250 6 250 

Nytt   Brannbil - Tankbil 0 0 5 000 0 5 000 

Nytt   Brannbil - Framskutt enhet 0 0 0 1 875 1 875 

Sum Brannvern 0 750 5 000 8 125 13 875 
 

Kommunestyret vedtok bygging av ny brannstasjon i september 2019. Planlagt 
byggestart er april 2020 med ferdigstillelse i april 2021 (utomhus i juni 2021). Selve 
investeringen er lagt til eiendomsavdelingen. 

Dette vil bli et stort og svært etterlengtet løft for hele brannvesenet. 

Det er behov for å investere i to tjenestebiler for hhv. forebyggende og beredskap, til 
daglig tjenestebruk, oppdrag, småtransport, representasjon, m.v. (i 2021). Dette er 
noe brannvesenet ikke har fra før, bortsett fra feiervesenet, og det vil være et 
kjærkomment og ikke minst nødvendig løft, slik at personellet slipper å bruke egne 
privatbiler i deler av tjenesten. Privatbiler er ikke verken hensiktsmessig eller særlig 
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egnet i f.t. en del bruk og transportbehov i tjenesten. Utgifter til kjøregodtgjørelse vil 
også reduseres. 

Ellers kommer behov for fornyelse av deler av brannvesenets bilpark for øvrig i årene 
framover. Behovene spilles inn i samsvar med de intervaller som bør følges for de 
forskjellige kjøretøyene (i hovedsak 20 år). Tankbil og førsteutrykningsbil kommer 
først, og samtidig (i 2023). Brannsjefen foreslår å prioritere ny tankbil ved å sette 
denne inn i 2022 og deretter ny førsteutrykningsbil i 2023. 
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5.5 Grunnskole 

5.5.1 Status 
Grunnskolens arbeidsoppgaver består av: 

 Grunnskoleopplæring  
 Skolefritidsordning (SFO) 
 PP-tjeneste 
 Tilsyn ved hjemmeopplæring 

Noen nøkkeltall fra skoleåret 2019/20: 

Skole Elevtall Klassetall Elever i SFO Elever m/særskilt Antall  Antall 
        språkopplæring ansatte årsverk 
Bøverbru 112 7 31 6 26 20,8 
Korta 348 14 90 19 52 44,7 
Raufoss 298 14 77 81 56 47,1 
Reinsvoll 149 7 55 7 28 23,0 
Thune 83 6 34 0 24 17,3 
Vestre Toten U 437 18  22 79 67,8 
       
PPT     16 13,6 
Skolekontoret       7 5,9 
VTk 1427 66 287 135 288 240,1 

 
Etter en økning i antall elever med 9 elever forrige år sank elevtallet med 20 fra 
skoleåret 2018/19 til 2019/20. Antall klasser har gått ned med tre og antall årsverk er 
redusert med 13. Dette henger sammen med effektivisering som følge av oppstarten 
på Vestre Toten Ungdomsskole og redusert elevtall på Thune. Det er også kuttet i 
den øvrige tjenesten i tråd med politiske vedtak i 2019. Elevtallet i SFO er stabilt, 
mens antall minoritetsspråklige elever har økt med 10. 
 

KOSTRA-tall 
VTK 
2018 

VTK 
2017 

Oppland 
2018 

Kostra-gr 7 
2018 

Landet /u 
Oslo 2018 

Netto driftsutg. grunnskolesektor 
i % av samlede netto driftsutgifter 24,7 25,3 22,1 25,7 23,1 
Netto driftsutgifter grunnskole- 
sektor pr innbygger 6-15 år 128 654 123 920 124 925 107 786 112 430 
Timer spesialundervisning i % av 
antall lærertimer totalt 14,8 12,0   17,7 
Driftsutgifter undervisnings- 
materiell, pr elev i grunnskolen 1 447 1 495 1 409 1 276 1 421 
Korr. brutto driftsutg. til skole-
fritidsordning, pr komm. bruker 42 109 39 910 27 819 31 739 30 833 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor i % av samlede netto driftsutgifter 
Grunnskolens andel av kommunens totalramme i Vestre Toten har gått litt ned fra 
2017 til 2018. 
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Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år 
Tallene viser en økning på hele 4 734,- pr elev fra 2017, og vi ligger over snittet i 
Oppland. Dette skyldes at elevtallet i Vestre Toten har gått ned de siste årene, slik at 
det har blitt færre elever å fordele utgiftene på. Samtidig har vi fått en mer effektiv 
skolestruktur.  
 
Timer spesialundervisning i % av antall lærertimer totalt 
Den relative andelen av spesialundervisning varierer fra år til år avhengig av 
elevgrunnlaget. Andelen elever som får spesialundervisning har de siste årene gått 
fra rundt 7 % til 8,5% inneværende skoleår. Vestre Toten har gått fra å bruke relativt 
sett mindre til spesialundervisning enn de fleste kommuner, til å bruke mer. I 
gjennomsnitt utgjør det en lærerressurs på 3.08 timer spesialundervisning pr. uke, pr. 
elev for kommunen.    
 
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen 
Vestre Toten bruker omtrent like mye til materiell per elev som kommunegruppene i 
sammenligningsgrunnlaget.  
 
Korrigert brutto driftsutgift til skolefritidsordning, per kommunal bruker 
Tallene viser at Vestre Toten fortsatt har høye driftsutgifter til SFO. Vi har igjen hatt 
en økning i driftsutgiftene fra 2017. Det er viktig å være klar over at timer til 
leksehjelp og timer til ekstra bemanning for elever med særskilte behov i vår 
kommune ligger inne i driftsutgiftene til SFO. Dette varierer fra kommune til 
kommune, og vil slå ulikt ut i statistikken. 
 
Nasjonale og lokale føringer 

Lovgrunnlag 
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringsloven) med 
tilhørende forskrifter regulerer i prinsipp all virksomhet i grunnskolen, og er også det 
grunnlag som LÆREPLANVERKET FOR GRUNNSKOLEN (2006) hviler på. 
Læreplanverket for grunnskolen (læreplanene) inneholder kompetansemål som angir 
hva elever skal mestre. Kompetansemålene er angitt etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i 
grunnskolen. Læreplanen har forskrifts gyldighet. Høsten 2020 vil fagfornyelsen tre i 
kraft. Det medfører en ny overordnet del og nye fagplaner i alle fag.  

5.5.2 Mål og utfordringer 
I kommuneplanen under felles planutfordringer og overordnede mål er det beskrevet 
følgende: 

2.2.4. Bærekraftige og fremtidsrettede oppvekstsvilkår 
En god barndom starter allerede i mors liv, og varer hele livet. Barn og unges 
oppvekstsvilkår er sentralt for alle som bor i kommunen og for de som vurderer å 
flytte hit. Barnehagen er første frivillige trinn i et langt utdanningsløp og legger 
dermed det første grunnlaget for en livslang læring. Alle barn og unge i Vestre 
Toten kommune må få mulighet til optimalt læringsutbytte ut fra sine egne 
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forutsetninger i løpet av barnehage- og skoletida. Gode oppvekstsvilkår 
kjennetegnes av et trygt og sikkert samfunn, omsorgsfulle og engasjerte foreldre, 
god kontakt mellom hjem og kommune, et godt og mangfoldig barnehage- og 
skoletilbud, muligheter for en sunn og aktiv livsstil, samt et bredt og et godt kultur- 
og aktivitetstilbud. 
…………. 
Viktige fokusområder vil derfor være: 
- Det er avgjørende at det gis et sammenhengende tjenestetilbud som skaper 
trivsel og gode og trygge oppvekstsvilkår, og at fokuset på kvalitet bygger på 
forskningsbasert kunnskap om hva som faktisk gir en positiv effekt. 
- Det blir særlig viktig å legge vekt på tilbudet til barn og unge for å gi dem et 
godt oppvekstmiljø preget av trygge arenaer og et bredt og aktivt 
kulturtilbud. 
 
2.3. Overordnede mål og strategier i samfunnsdelen 
 
4. Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle 
Strategier: 
o Tidlig innsats og inkludering med tanke på mestring av eget liv 
o Utvikle gode overganger i tjenestekjeden 
o Utjevne sosial ulikhet 
o Skape helhetlig struktur og samhandling mellom kommune og hjem 

 
Mål og satstingsområder 
Kommunestyret fastsatte i sitt møte den 12. juni 2014, sak 59/14  
Mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten kommune 2014-2018 
Her er det valgt tre hovedsatsingsområder: 

• LÆRINGSUTBYTTE 
• LÆRINGSMILJØ 
• ORGANISASJONSUTVIKLING 

I sak 46/18 TILSTANDSRPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2017 vedtok Vestre Toten 
kommunestyre at gjeldende mål og satsingsområder videreføres ut 2019 med fokus 
på tverrfaglig samarbeid og livsmestring, og at eventuelle justeringer legges fram for 
utvalg for velferd og oppvekst til godkjenning i egen sak.  
http://www2.vestre-toten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C12582980028F93F?opendocument&frame=yes 

 
Nasjonale styringsdokumenter for grunnskolen er i endring med innføringen av 
fagfornyelsen i grunnskolen og videregående opplæring som trer i kraft ved 
skolestart  i august 2020. Arbeidet med å utvikle nye mål og satsingsområder for 
grunnskolen i Vestre Toten våren 2020, parallelt med at de nye læreplanene 
ferdigstilles på nasjonalt nivå. Verdigrunnlaget skal løftes fram i læreplanene, og 
elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med demokrati og medborgerskap, 
bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.  
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-er-fornyelse-av-fagene/  
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Vestre Toten må tilpasse seg dette og legge opp til at nye mål og satsingsområder 
for grunnskolen skal være på plass fra skolestart høsten 2020. Nåværende mål og 
satsingsområder videreføres ut skoleåret 2019/2020.  
 
I tråd med vedtatte mål og satsingsområder er også kompetanseplan for grunnskolen  
rullert og videreutviklet.  

Anslag Mål  Mål  
Fokusområde Resultat 2018 

2019 2020 2023 
Brukere 

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.  

Mål nådd på 7. trinn, 
bare delvis på 10. 
trinn. 

Resultater minimum på nivå med kommunegruppe 07.  
 
 

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

Resultater på nasjonale prøver og avgangskarakterer 
minimum på nivå med kommunegruppe 07 

 
 
Svarprosent 19 % 
 
 
Ingen undersøkelse 

 
 
Øke svarprosenten 
 
 
Undersøkelse hvert 5. år, neste gang i 2021 

Vedtatt lokal 
realfagsstrategi 

Videreutvikle felles 
mål og satsings-
områder 

Videreutvikle felles 
mål og satsings-
områder 

Felles mål og 
satsingsområder 

Drøftingsteam, 
folkehelse Øke samarbeidet Øke samarbeidet Øke samarbeidet 

Læringsmiljø (elevundersøkelsen) 
- Alle elever skal føle seg 

inkludert og ingen skal oppleve 
seg mobbet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Læringsutbytte 
- Nasjonale prøver 5., 8. og 9. 

trinn på nivå med 
kommunegruppe 7 

- Avgangskarakterer 10. trinn 
på nivå med 
kommunegruppe 7 

 
 
 
 
Brukerundersøkelse  
 
Gode resultater på: 
- Foreldreundersøkelsen 

skole (UDIR) 
- Brukerundersøkelse SFO 

(egen VTk) 
 
Overgang barnehage-skole 
- Øke samarbeidet med 

barnehagen 
 
Øke samarbeidet med andre 
kommunale tjenester 
 
Sykefravær/nærvær Nærvær 93,2 % 93,5 %  Nærvær 94 % Nærvær 94 % 

Medarbeidere 
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Anslag Mål  Mål  
Fokusområde Resultat 2018 

2019 2020 2023 
Snitt for grunnskolen 
på 4,3 

Gjennomføres ikke Minimum på nivå 
med landet 
Fokus på 
utviklingsområder 

Minimum på nivå 
med landet 
Fokus på 
utviklingsområder 

Svarprosent 59,6 % 
Følges opp på skolene 

Svarprosent nær   
100 % 

Svarprosent nær  
100 % 

Svarprosent nær  
100 % 

Mål nådd. 
VTk: 97,4 % 
Oppland: 97,3 % 
Landet: 95,4 % 

Opprettholde nivå, 
minimum på nivå 
med Oppland  

Opprettholde nivå, 
minimum på nivå 
med Oppland 

Opprettholde nivå, 
minimum på nivå 
med Oppland 

Medarbeidere 
- Medarbeiderundersøkelsen 
-  
-  
- Lærerundersøkelsen (UDIR) 
 
 
Rekruttering 
- Andel lærere med godkjent 

utdanning på nivå med 
Oppland 

 
 
Videreutdanning 

 

18/19: 
3 lærere på 
kompetanse for 
kvalitet. 14 assistenter 
tar fagbrev i barne-og 
ungdomsarbeider. 

19/20: 
12 lærere på 
kompetanse for 
kvalitet. Noen 
assistenter tar 
fagbrev i barne-og 
ungdomsarbeider. 

Nærmere oss 
sentrale 
kompetansekrav. 
 

Nærme oss 
sentrale 
kompetansekrav  

Økonomi 
 Rammeforutsetninger 
- Handlingsrom for 

kvalitetssikring og utvikling 
av skolen i tråd med lokale 
mål 

Lite regnskapsmessig 
overskudd i 2018.  

Regnskapsmessig 
underskudd på ca 
1 mill. 

Videreutvikle og 
tilpasse 
aktivitetsnivået i 
forhold til 
tilgjengelige 
ressurser og 
sentrale og lokale   
rammer.  
 

Videreutvikle og 
tilpasse 
aktivitetsnivået i 
forhold til 
tilgjengelige 
ressurser og 
sentrale og lokale   
rammer 

 

5.5.3 Endringer drift 
 
Rammeforutsetninger og skolestruktur 
Skolestruktur er en viktig faktor for ressursdisponeringen. Høsten 2019 ble nye 
Vestre Toten ungdomsskole tatt i bruk. Dette er en stor omlegging av skolestrukturen 
som gir både muligheter og utfordringer. Driftsmessig innebærer strukturendringen 
en besparelse fra 1. august 2019. Dette er en viktig del av det finansielle grunnlaget 
for å kunne bygge nytt. På grunnskolens ansvarsområde er det beregnet at bidraget 
til dette blir ca. 3 millioner pr. år. I tillegg kommer besparelse på driften av selve 
bygget. For 2020 vil grunnskolen spare ca. 1,5 mil. Kommunen har i dag fem 
barneskoler. Kommunens oppgave er å sørge for at alle elever får et likeverdig 
opplæringstilbud. Det er en styrke at vi har skoler nært der folk bor, og at vi har en 
viss variasjon mellom skolene våre. Elevtallsutviklingen, endring i skolens oppgaver 
og reguleringer fra staten er viktige rammefaktorer å ta hensyn til fremover. I 
økonomiplanen ligger det utfordringer i form av kutt og omstilling i årene fremover. 
Det gjør at det må gjennomføres en vurdering av barneskolestrukturen i løpet av 
2020.  
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Elevtallsutvikling 
Barnetallet i kommunen er synkende. Fra skoleåret 14/15 til skoleåret 19/20 har 
elevtallet sunket med 93 elever. Parallelt er det over tid en forskyving av elever 
internt i kommunen fra bygdeskolene til byskolene. Det fører til større grupper og 
utfordringer med å oppfylle lærernormen på Korta og Raufoss skole, samtidig som 
det blir sårbare læringsmiljøer på Thune og Bøverbru. Thune skole er skoleåret 
19/20 fådelt med 6 klasser. Ordningen med fritt skolevalg i kommunen er med på å 
underbygge sentraliseringen da det i sum er flere elever som søker seg fra 
bygdeskolene til byskolene enn motsatt.    
 
Særskilt språkopplæring 
Minoritetsspråklige elever har rettigheter til særskilt språkopplæring som i likhet med 
ressurser til spesialundervisning, tas av den totale rammen for grunnskolen og 
konkurrerer derfor med ressurser til ordinær undervisning. Våren 2017 opprettet vi, i 
samarbeid med voksenopplæringen, en velkomstgruppe ved Raufoss ungdomsskole 
i henhold til reglene i Opplæringsloven § 2-8, 5. ledd. En slik gruppe er fra før etablert 
ved Raufoss skole. Velkomstgruppen er en aldersblandet gruppe med hovedfokus på 
norskopplæring. Alle elevene har i tillegg tilhørighet i sin ordinære klasse. Elevgruppa 
som mottar særskilt språkopplæring har vært økende over tid. Skoleåret 2019/20 er 
det 9,5% av elevene i grunnskolen som mottar slik opplæring. 

Gjesteelevsutvikling  
Vestre Toten kommune er økonomisk ansvarlig for grunnskoleopplæringen for elever 
som går på skole i andre kommuner og som i henhold til lovverket er 
hjemmehørende i Vestre Toten. Tilsvarende har vi mulighet til å kreve refusjon for 
elever som er plassert ved våre skoler, men som er hjemmehørende i andre 
kommuner. Fra å ha hatt et positivt oppgjør i flere år, har vi nå langt flere elever å 
betale for enn vi kan kreve refusjon for.  

Kommunen har likeledes det økonomiske ansvaret for elever i private skoler som er 
hjemmehørende i Vestre Toten. Antall søknader om ressurser for å dekke særskilte 
behov for elever i private skoler har økt de siste årene, og vi må påregne økte utgifter 
for å dekke kostnader til ekstra bemanning.  

Lean 
Vestre Toten ungdomsskole fortsetter leanarbeidet som ble startet opp før 
sammenslåingen. Hvert trinn har i tillegg til ledelsen sin leantavle. Korta skole startet 
opp med Lean skoleåret 2018/2019. Arbeidet blir videreført med leantavler på sfo, 1.-
2. trinn, 3.-4. trinn, 5.-7. trinn og i plangruppa. 

Leirskole 
Økt kommunalt tilskudd til leirskoleopphold er lagt inn i budsjettet med 150.000 
kroner slik at leirskolen vi nå har fått plikt til å tilby, er finansiert av kommunen i sin 
helhet.  
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IKT 
I tråd med vedtatte digitaliseringsstrategi for kommunen har grunnskolen behov for 
vesentlig oppgradering og et høyere driftsnivå i forhold til IKT-materiell. Primært PC-
er, men også nettverksutstyr, elektroniske tavler mv. I tillegg kreves det ressurser og 
kompetanse for å holde utstyret klart til bruk gjennom året og en målrettet 
kompetansebygging for de ansatte. Det er derfor nødvendig å øke driftsbudsjettet for 
å få dette på plass. Det foreslås derfor at dette gradvis legges inn med 1 million per 
år fra 2020 til 2022. Behovet er imidlertid langt større og Grunnskolen har sendt en 
anmodning om digitalisering til strategirådet for nødvendige avklaringer. I fremtiden 
er det naturlig å se på ansvar og oppgaver mellom Grunnskolen og IT-avdelingen.     
 

5.5.4 Økonomisk ramme 
Grunnskole 2020 2021 2022 2023 

Vedtatt ramme 2019  161 234 161 234 161 234 161 234 

Justeringer og endringer fra 2019 til 2020         

Lønns og prisjustering 6 791 6 791 6 791 6 791 

Finansiering opphold leirskole (sannsynligvis lovpålagt fra 2019) 150 150 150 150 

Økt spesialundervisning 1 500 1 000 1 000 1 000 

Velkomstklasse     

Innlemming av tilskudd økt lærertetthet 1 908 1 908 1 908 1 908 

IKT – oppgradering skole 1 200 2 000 3 000 3 000 

Nedtrapping tilskudd IMDI 500 1 000 1 000 1 000 

Gjesteelever – endring 1 000 1 000 0 - 500 

Tidlig innsats skole (i inntektssystemet) 600 600 600 600 

Effekt sammenslåing av ungdomsskoler  -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Sum endringer 5 358 6 158 6 658 6 158 

Nettoramme 173 383 174 183 174 183 173 683 

Saldering  -4 035 -4 035 -4 035 -4 035 

Nettoramme økonomiplan 2020-2023 169 347 170 147 170 147 169 647 
 
Salderingsutfordringen foreslås dekket slik: 
  

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Vakanser PPT og skolekontoret gjennom året 186 000 

Redusert bemanning (tilsvarende fem assistentstillinger høst 2020) 1 050 000 

Redusert bemanning (tilsvarende ni lærerstillinger høst 2020) 2 800 000  

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 4 036 000  
  
Salderingsutfordringen vil sammen med en ubudsjettert post i budsjettet 
løses i dialog ved virksomhetslederne gjennom året. Resterende saldering 
gjøres i forbindelse med nytt skoleår og sees opp mot lærernorm.  
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5.5.5 Investeringer 
 
Rehabilitering/opprusting av skolebygg 
Dette er en generell post til bruk for uforutsette investeringer i skolebygg som 
erfaringsmessig vil komme i løpet av året. Budsjettet ligger hos Eiendom. 

Investering IKT tas over driftsbudsjett ut over kabling inne på skolene. Dette bør 
budsjettmessig legges på IT.  
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5.6 Helse       

5.6.1 Status 
Organisasjon og arbeidsoppgaver 

Helseavdelingen i Vestre Toten kommune er organisert under tjenesteområdeleder 
med stillingsbetegnelse helsesjef. Tjenesteområdet er inndelt i fire driftsenheter med 
egne driftsenhetsledere: Legetjenester, Helsestasjon- og skolehelsetjenester, Fysio- 
og ergoterapitjenester og Barneverntjenester. I tillegg har kommunen 
kommunepsykolog i stab hos helsesjef.  

Rett til kommunale helsetjenester følger av Helse og omsorgstjenesteloven, 
Folkehelseloven og Pasientrettighetsloven. Helseavdelingens oppgaver inn under 
dette lovverket ivaretas gjennom helsestasjonstjenester for barn og ungdom, 
skolehelsetjenester, legevakt, smittevern, fysio- og ergoterapitjenester inkludert 
rehabiliteringstjenester og hjelpemidler, kommuneoverlegefunksjoner / offentlige 
legeoppgaver, kommunepsykolog, privatpraktiserende fysioterapeuter og fastleger.  

Barnevernet og helsestasjonstjenestene har et spesielt ansvar for å bidra til at barn 
og unge får trygge oppvekstsvilkår og skal gi riktig hjelp til riktig tid til barn og unge 
som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Barnevernet skal 
også oppfylle konkrete lovkrav gitt i Barnevernloven. 

Alle tjenestene har et grunnleggende helsefremmende perspektiv rettet mot 
samfunn, sårbare grupper og utsatte individer samt å redusere sosiale ulikheter i 
helse i befolkningen. Individuelle tiltak og behandlinger dominerer i sum 
ressursbruken. Helseavdelingen har satset mye på å utvikle synergisk samhandling 
mellom tjenestene. Viktige virkemidler er kompetansehevingstiltak samt utvikling og 
implementering av rutiner og verktøy slik at alle tjenester kan identifisere risikoutsatte 
personer og grupper på et så tidlig tidspunkt at forebyggende intervensjonstiltak kan 
iverksettes og gir positive resultater.   

Større avstand mellom disponible ressurser og forventninger til oppgaver som skal 
utføres vil stille enda større krav til tjenestenes innsats for å fremme økt mestring av 
eget liv i egen hverdag. Tjenestene må i så stor grad som mulig gjøre den enkelte 
bedre i stand til å ta ansvar for egen livssituasjon slik at behovet for offentlige 
tjenester reduseres. Samtidig er det behov for å sikre at de mest utsatte 
brukergruppene får nødvendige tjenestetilbud. 
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Nøkkeltall og statistikk 

KOSTRA-tall 2018 og 2017 / egne tall VTK 2018 VTK 2017 
Oppland 

2018 
Oppland 

2017 
Landet 

2018 
Landet 

2017 
Helsetjenester :        
Netto driftsutgifter helsetjenesten  i 
prosent av  netto driftsutgifter  

4,8 3,8 5,3 5,0 4,8 4,6 

Avtalte legeårsverk per 10 000 
innbyggere (årsverk) 

12,0 11,4 12,7 12,4 11,3 11,1 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 
innbyggere (årsverk) 

10,8 10,9 11,8 11,8 9,6 9,5 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten per 10 000 
innbyggere 0-20 år (årsverk) 

58,7 57,1 45,6 43,4 42,2 41,7 

Barnevern:        
Netto driftsutgifter til barnevern per 
innbyggar 0-22 år (kr) 

15754 11680 10246 9202 8319 7978 

Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 
år (prosent) 

7,0 7,0 5,0 5,3 5,0 4,6 

Barn med barnevernstiltak ift. 
innbyggarar 0-22 år (prosent) 

5,9 6,6 4,7 4,6 4,7 3,8 

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per 
barn med undersøking eller tiltak (kr)  

68077 54215 67627 53848 49929 46496 

Brutto driftsutgifter per barn som ikkje 
er plassert av barnevernet (funksjon 
251) (kr)  

56325 31290 35356 37544 39268 37963 

Brutto driftsutgifter per barn som er 
plassert av barnevernet (funksjon 252) 
(kr) 

445562 446333 580611 468015 443947 432387 

                                                           (telledato 31.12) 2018 2017  2018 2017 
Antall meldinger til barnevernet 276 277 Antall fosterhjem 47 43 
Antall barn med hjelpetiltak i hjemmet 83 114 Fylkesnemnd/Tingrett 18 13 

SSB/KOSTRA har fom 2018 innført ny statistikkinndeling. Tabellene over er derfor satt sammen på en annen måte enn i 
tidligere styringsdokument.  

Kommunehelsetjenester: Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av 
kommunens samlede netto driftsutgifter er lavere enn for Oppland og likt med landet 
utenfor Oslo. Antall årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten er høyt på grunn 
av statlig satsing der Vestre Toten kommunen er tildelt vesentlig styrking som 
øremerkede tilskudd.  

Barnevern: Barnevernet har siden 2012 hatt en stor økning i antall meldinger og barn 
med tiltak i hjemmet og barn med plassering utenfor hjemmet.  Økningen i Vestre 
Toten er vesentlig større enn i sammenlignbare kommuner / landet som helhet. 
Helårskostnaden på grunn av mange fosterhjemsplasseringer siste 3-5 år og  
kostnadsdrivende enkeltsaker har medført at Vestre Toten ligger svært høyt i netto 
driftsutgifter til barnevern sammenlignet med Oppland og landet som helhet. Når det 
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gjelder utgifter til fosterhjem vil denne kostnaden forbli høy frem til barna enten blir 
voksne eller flytter tilbake til biologiske foreldre. De fleste barn som plasseres i 
fosterhjem vokser opp i fosterhjemmet.  

Barnevernet hadde en stor økning i 2. og 3. kvartal 2018 med mange saker som 
medførte nye plasseringer. Dette er beskrevet i årsrapport for 2018, halvårsrapporter 
og i egne orienteringer til hovedutvalg og formannskap. Økningen i 2018 medførte at 
kostnadene for 2019 økte og budsjettet for barnevernet ble økt i budsjettjusteringen. 

5.6.2 Mål og utfordringer  
Fokus-område Resultat 2018 Anslag  2019 Mål 2020 Mål 2023 

Brukere 

Ingen rekruttering av 
fastleger i 2018. 

Rekruttering til 
fastlegestillinger har 
blitt vesentlig 
vanskeligere.  
I løpet av 2019 en 
rekruttering i juni.  
Pr september 4 vakante 
fastlegehjemler. 
 
1 fastlege rekruttert i 
2019. 
 
 
Har også blitt 
vanskeligere å 
rekruttere 
helsesykepleier – har pr 
november 4 stillinger 
uten fast tilsetting. 

Løpende vurdere 
organisering av 
fastlegeordningen 
samt vurdere 
rekrutteringstiltak 
med statlige 
tilskuddsordninger.  
Vurdere resultat av 
nasjonal evaluering 
av 
fastlegeordninger 
 
Lyse ut ALIS 
(AllmennLege I 
Spesialisering)       - 
forutsetter bevilget 
kommunal 
egenandel ut over 
statstilskudd er 
innvilget. 
 
Helsesykepleier – 
lyse ut jevnlig pluss 
vurdere økonomisk 
støtte siste 
semester mot 
bindingstid. 

Alle stillinger besatt 
med ønsket 
kompe-tanse.  
 
Justert 
organiseringen av 
fastlegeordningen i 
samsvar med 
nasjonale 
endringer etter 
evaluering. 

Opprettholde god 
kvalitet på tjenestene 
med høy 
brukertilfredshet. 
 
Stillinger / hjemler 
besatt med riktig 
kompetanse. 

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

Anslag 2% 
fristoverskridelse 
meldinger. 
Anslag  15% 
fristoverskridelse 
undersøkelser. 

Maks 3% 
fristoverskridelse 
meldinger. 
Maks 5% 
fristoverskridelse 
undersøkelser. 

Maks 3% 
fristoverskridelse 
meldinger. 
Maks 5% 
fristoverskridelse 
undersøkelser. 

Tilbud til foreldre og 
familier der det er 
bekymring for barn og 
ungdoms oppvekst.  
 
 

Handlingsveileder for 
alders-gruppa  7-13 år 
har startet opp.) 
 

Har startet 
forberedelser til 
«Økonomisk omstilling 
2019-2022» som er 
vedtatt politisk. 
 

Prioritere 
deltagelse i 
tjenesteovergripen
de utviklings- og 
endringsprosjekter. 
 

Har gjennomført 
vedtak om 
tverrsektorielt 
samarbeid. 
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Fokus-område Resultat 2018 Anslag  2019 Mål 2020 Mål 2023 

Jfr «Økonomisk 
omstilling 2019-2022» 
 

Gått gjennom rapporter 
utarbeidet i 2019 og 
som skal danne 
grunnlag for omstilling i 
2020-2023. 
 
 

Avvente videre 
oppdatering, 
implementering og 
videreføring til 
vedtak om 
tverrsektorielt 
samarbeid. 

Kontinuerlig forbedre 
og videreutvikle 
tverrfaglig samarbeid 
uavhengig av 
administrativ 
organisering. 
 
Jfr «Økonomisk 
omstilling 2019-2022» 

 Startet forberedelser til 
«Økonomisk omstilling 
2019-2022» 
 
 
 
 
 
 
 

Prioritere 
deltagelse i 
tjenesteovergripen
de utviklings- og 
endringsprosjekter. 
 
Følge opp og 
konkretisere 
enkeltpunktene i Jfr 
«Økonomisk 
omstilling 2019-
2022» 
 
Avklare arbeidsform 
og avdekke 
fokusområder for 
forbedring 
 
Gjennomføre reelle 
endringer bygd på 
LEAN. 
 
Viktige momenter 
(ikke uttømmende): 
- Vurdere 
tjenestesammenset
ningen i 
administrativ 
organisesjonsmodel
l. 
- Samhandling og 
koordinering av 
tjenester der 
innbygger bor og 
faktisk er. 
- Skape aktive 
arenaer med fokus 
på innbygger slik at 
tjenestene får 
kunnskap og 
kjennskap til 
hverandre.  
- Ta i bruk digitale 
hjelpemidler og 

Har gjennomført  
«Økonomisk 
omstilling 2019-
2022» 
 
Påvise 
gevinstrealisering 
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Fokus-område Resultat 2018 Anslag  2019 Mål 2020 Mål 2023 

digital informasjon / 
kommunikasjon. 
 
-Prosjektorgani  
serte 
arbeidsgrupper / 
nettverksgrupper 
sammensatt ut fra 
formål og med 
definert mandat.  

Oppfølging øremerket 
styrking av helsestasjon 
og skolehelsetjenesten  
 
 

Ved utgang av 2018 
tilsetting avklart. 
Tiltredelser i løpet av 1. 
halvår 2018. 

Oppfyller ikke veileder 
ved utgang av 2019. 
 
Fratredelser i 2019 
medført nye 
tilsettingsprosesser. 
 
Rekrutteringssvikt – vil 
ha 4 x 100% vakante 
helsesykepleierstillinger 
ved utgangen av 2019. 

Søke om 
øremerkede midler 
for 2020. 
 
Vurdere 
rekrutteringstiltak 
 
Vektlegge hjelp til 
selvhjelp.  
 
Fokusere på 
mestring. 
 
Styrking av 
foreldrerollen.  

Målbare resultater 
på forebygging og 
tidlig intervensjon 
ved uønsket 
utvikling. 

Hverdags-rehabilitering 
og hverdagsmestring 
 
Fra Hjelpetjenester til 
Mestringstjenester 
 
Jfr «Økonomisk 
omstilling 2019-2022 

 Startet forberedelser til 
«Økonomisk omstilling 
2019-2022» 

Prioritere 
deltagelse i 
tjenesteovergripen
de utviklings- og 
endringsprosjekter. 
 
Avklare arbeidsform 
og avdekke 
fokusområder for 
forbedring. 
 
Gjennomføre reelle 
endringer bygd på 
LEAN. 

Holdningsendring 
fra Hjelpetjenester 
til Mestrings-
tjenester 
 
 
 

Medarbeidere  

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

Gjennomført ny 
medarbeiderundersøkel
se årsskiftet 2017/2018 

Følges opp på 
tjenestestedene 

Ligge over 
landsgjennomsnitt 
for tilsvarende 
tjenester 

Ligge over 
landsgjennomsnitt 
for tilsvarende 
tjenester 

Løpende 
arbeidsmiljøtiltak samt 
tett oppfølging av 
sykemeldte. 

Nærvær 88% 
 
 

92 % 95 % 
 
Leder og ansatt 
avklarer at det er 
samsvar mellom 
friskmeldingsgrad 

95 % 
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Fokus-område Resultat 2018 Anslag  2019 Mål 2020 Mål 2023 

og oppgaver 
tilhørende stillingen 
/ arbeidets art og at 
dette er innenfor 
stillingsbeskrivelse / 
arbeidsplassbeskriv
else. 

Økonomi 

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

Egen tiltaks- og 
veiledertjeneste er 
etablert. Ikke helt 
samsvar mellom 
resurser og behov. 

Totalkostnad på 
KOSTRA-tjeneste 2517-
hjelpetiltak i hjemmet 
er redusert. 
 
I 2. halvår ansette flere 
tiltakskonsulenter – får 
midlertidig pukkeleffekt 
fordi må bygge opp 
egen tjeneste før kan ta 
over fra private aktører. 
 
Plan for overføring er 
utarbeidet. 
 

Det er samsvar 
mellom kapasitet i 
egen tiltaks- og 
veiledningstjeneste 
og behov for 
hjelpetiltak i 
hjemmet slik at 
kjøpte tjenester kan 
overføres til 
barnevernets egen 
tjeneste. 
 
 

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

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

Redusert negativt avvik 
både på 
fristoverskridelser i 
barnevern og 
økonomisk merforbruk. 

Minst mulig negativt 
avvik / ikke ha negativt 
avvik. 
 
Sterk økning i utgiftene 
til barnevern i løpet av 
2018 / 2019 

Ikke ha vesentlige 
avvik juridisk, faglig 
eller økonomisk. 
 
Vektlegge type 
tiltak i barnevernet 
som reduserer 
utgiftsvekst og som 
samtidig er innenfor 
lovkrav og har god 
nok kvalitet. 

Ikke ha vesentlige 
avvik juridisk, faglig 
eller økonomisk  
 
Vektlegge type 
tiltak i barnevernet 
som reduserer 
utgiftsvekst og som 
samtidig er 
innenfor lovkrav og 
har god nok 
kvalitet. 

 

Agenda-rapporten fra 2014 viste at Vestre Toten kommune har prioritert helse og 
barnevern på et gjennomsnittlig og «anstendig» nivå målt opp mot historiske tall til og 
med 2013. Fra og med 2014 og videre tom 2017 endret dette bildet seg mot lavere 
prioritering av kommunehelsetjenester og vesentlig økt ressursbruk i barnevernet. 
Denne trenden har igjen blitt forsterket i 2018 og 2019 med en kraftig utgiftsvekst i 
barnevernet samtidig som netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av 
kommunens samlede netto driftsutgifter har gått ned.  

Utvikling barnevern i 2018 / 2019 har gjort det nødvendig med forsterket fokus på 
tjenesten. Det ble høsten 2019 sammen med Østre Toten kommune gjennomført en 
gjennomgang av barnevernstjenestene i de to kommunene. Agenda Kaupang ble 
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etter offentlig anbud engasjert til å gjennomføre gjennomgangen. Rapporten 
presenteres i november 2019. 

Det har høsten 2019 blitt gjennomført en gjennomgang av alle utgifter knyttet til 
fosterhjemsutbetalingene. Dette medfører en kostnadsreduksjon med virkning fra 
2020.  

Antall nye omsorgsovertagelser og evt tilbakeføringer de nærmeste årene er selvsagt 
vanskelig å tallfeste. Viktigste strategien er veiledning og støttetiltak til foreldrene slik 
at omsorgsovertagelse forebygges.  

Endringer drift 

Det har også i 2019 vært vanskelig å rekruttere nye fastleger inn i næringsdrivende 
fastlegevirksomhet. Ved utgangen av 2019 er det 4 av 13,5 fastlegehjemler vakante 
og dekkes med vikarleger. En fastlegehjemmel til blir ledig i februar 2020. 
Rekrutteringsutfordringene til fastlegestillingene medfører stor merbelastning og mye 
merarbeid både for gjenværende leger og for helseadministrasjonen som må bruke 
mye tid og ressurser til å skaffe vikarleger fra diverse vikarbyrå. 

Hele den nasjonale fastlegeordningen er til vurdering og de sentrale partene 
(Legeforeninga, Staten og KS) håper på å bli enige om en ny modell i løpet av 2020 
med virkning fra 2021. 

Kommunen har ansvar for en rekke funksjoner der det er krav om legeressurser. For 
eksempel tilsyn i sykehjem og helsestasjon for barn og unge. Kommunen opplever 
store demografiske endringer. Økende antall eldre samt stadig økende antall 
arbeidsinnvandrere og asylsøkere / flyktninger med minoritetsbakgrunn medfører et 
behov for oppjustering av legeressurser avsatt til formålene. Det vil være viktig å se 
på ulike nasjonale tilskuddsordninger, i tillegg til rammetilskuddene som gjelder for å 
få friske midler. Behovet for og etterspørsel etter legetjenester er økende både når 
det gjelder fastlegeoppgaver og offentlige legeoppgaver.  

Et annet markerte utviklingstrekket er som tidligere år igjen det høye antallet 
meldinger til barnevernet med påfølgende store utgifter sammenlignet med andre 
kommuner. Det har blitt tilført betydelige resurser i form av stillinger og dekking av 
utgiftene til den kraftige veksten i tiltak i familier og antall plasseringer utenfor familie 
både i fosterhjem og i ungdomsinstitusjoner.  

Etter at barneverntjenesten flyttet ut av Sagatunet er det startet en prosess for å best 
mulig utnytte eksisterende lokaler. Bl.a har Raufoss kommunelegekontor fremmet 
ønske om utvidelse av sine lokaler fordi de er 5 leger men bare 4 legekontorer. 
Helsestasjonstjenesten har også behov for mer plass fordi tjenesten har økt med 
flere stillinger pga nasjonal satsing. 
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Endring og utvikling i tjenestene medfører også at man må ha en gjennomgang av 
kontorfaglige resurser og oppgaveinnhold. 

5.6.3 Økonomisk ramme 
Helse 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt ramme 2019 76 992 76 992 76 992 76 992 
Justeringer og endringer fra 2019 til 2020         
Lønns- og prisjustering 2 898 2 898 2 898 2 898 
Innlemming av tilskudd og krav om psykologkomp.  522 522 522 522 
ALIS (almennlege i spesialisering) kommunal egenadel 210 210 210 210 
Opptrapping habilitering og rehabilitering (i inntektssytemet) 270 270 270 270 
Rammekompensasjon på nivå med 2019-justering  7 000 7 000 7 000 7 000 
Endring nettoutgifter til barnevern i økpnomiplan -3 000 -6 000 -9 000 -12 000 
Kutt saldering -1 976 -1 976 -1 976 -1 976 
Sum endringer 5 924 2 924 -76 -3 076 
Nettoramme økonomiplan 2020-2023 82 916 79 916 76 916 73 916 

 

Kutt saldering tas inn slik: 

Salderingsbehov iht gitt oppdrag: 
Omstilling fordelt på tjenesteområde. 1976000 

Reduksjon barnevern i økonomiplanperioden. 3000000 

Differanse mellom gitt tilskudd og innlemming i frie inntekter 
fom 2020. Styrking av habilitering-rehabilitering.  

650000 

Sum 5626000 
  
Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 
Fysio- og ergoterapitjenesten. Fratrekk overførte 
tilskuddsmidler habilitering-rehabilitering 2019 – 2020 

-416000 

Barnevern. Meldinger / undersøkelser. Kan effektivisere både 
vurdering av meldinger og undersøkelsesprosessene med bl.a 
startmøter. Redusere med 2,7 årsverk.     

-1286000 

Barnevern. Egne tiltakskonsulenter erstatte kjøp fra private 
aktører pluss generell reduksjon av kjøpetjenester. 

-1500000 

Barnevern. Gjennomgang av antall KS-tilskudd / støtte / 
varighet av fosterhjem.     

-850000 
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Fysio-ergoterapi. Inndra 100% stilling fom september 2020. 
(Differanse mellom gitt tilskudd og sum innlemming i frie 
inntekter. For 2020 dekker overførte fondsmidler 
lønnsutgiftene tom august ) 

Konsekvens: 

- vil redusere etablert praksis ifht tverretatlig samarbeid og 
målsetting om «sømløse tjenester» 

- kutt i fysio- og ergoterapitjenesten vil redusere det 
forebyggende arbeidet som skal både utsette og redusere 
behovet for omsorgstjenester.  

- vil også redusere opplæring i egenmestring til innbyggere 
med funksjonstap. 

 

 

 

-234000 

 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Holde vakant 180% 
stillinger der stillingsinnehavere fratrer i 2019 / 2020, 
helårseffekt besparelse kr.1.263.000,-. 

Har ellers vakanser i tjenesten pga økende problemer med å 
rekruttere helsesykepleiere. Trolig minst 100% vakant i 2020 
gir besparelse på kr.700.000,-. 

Konsekvens-oppfyller ikke minstekrav i Helsedirektoratets 
veileder / normtall for helsestasjon- og skolehelsetjenesten.  

Det forebyggende- og helsefremmende arbeidet inn mot barn, 
ungdom og familier blir redusert og kan medføre flere 
meldinger til / saker i barnevernet.  

Videre må også deltagelse i tverrfaglig jobbing / deltagelse i 
ansvarsgrupper begrenses. 

Deltagelse i og arbeid med utfordringer knyttet til migrasjon og 
smittevern må reduseres. 

Fra Agenda Kaupang rapport november 2019: «Våre analyser 
tyder på at den helhetlig satsing i arbeidet mot kommunes 
barn og unge i Vestre Toten også må styrkes. Kommunikasjon 

-1263000 
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og samarbeid mellom de ulike instansene oppgis å være 
mangelfull, både sett fra de de samarbeidende tjenestene og 
fra barnevernstjenesten. Det synes å være et stort potensial 
også i å styrke det helhetlige forebyggende arbeidet for å 
styrke barn og unges oppvekstmiljø.» 

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 5549000  
 
 

 

  
Annet: Innmeldte behov og kostnader det ikke er tatt stilling til over 
Gjøvik interkommunale legevakt. Fått budsjett for GIL 
utarbeidet 2. sept. Økning ut over lønns- og prisvekst pga nye 
lokaler, bemanningsjustering og lønnsoppgjør / 
ansiennitetsjusteringer ut over snitt 

325000 

Fastlegetjenesten / innføring av nytt spesialiseringsforløp for 
allmennleger er innført fom 2019. Kommunene er pålagt 
vesentlige nye oppgaver. Dette er fra statlig hold foreløpig ikke 
tallfester / kostnadsberegnet.  

? 

Fastlegetjenesten - rekrutteringssvikt / vakante 
fastlegehjemler / bruk av vikarbyrå. 4 av 13,5 fastlegehjemler 
vakant ved starten på 2020. En til blir vakant fra februar 2020. 
Basert på erfaringstall i 2019 anslås merutgifter i 2020 for 4-5 
vakante fastlegehjemler til å bli mellom 2,0 og 2,5 mill kroner. 

2,0 – 2,5 mill kroner 

Oppdatert juridisk vurdering konkluderer med at kun 
barnevernsleder og nestleder kan fatte hastevedtak i 
barnevernet. Betyr at må vurdere annen organiseres av 
barnevernsvakt fordi vaktbelastning i døgnperspektiv må 
organiseres på annen måte enn på bare 2 personer.  

Ikke beregnet enda. 

 

5.6.4 Investeringer 
Helse 2020 2021 2022 2023 SUM B 

Nytt   Ny legevakt - investeringsbidrag 4 200 0 0 0 4 200 

      0 0 0 0 0 

Helse 4 200 0 0 0 4 200 
 

Fjerne treningskjøkken hos fysio- og ergoterapitjenesten / gjøre om til 
arbeidsstasjoner 
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5.7 Kultur  

5.7.1 Status 
Fyrverkeriet – kultur i Vestre Toten yter tjenester innen kulturfeltet, ungdomsarbeid, 
idrett/friluftsliv og frivillighet. Avdelingen består av følgende driftsenheter: 
folkebibliotek og kulturhusdrift, Fyrverkeriet Ung (kulturskolen og 
ungdomsavdelingen), idrett og fysisk aktivitet og allmennkultur. Antall ansatte i 
tjenesteområde kultur er 18 årsverk fordelt på 26 personer. I tillegg omfatter 
tjenesten kommunens ca. 100 støttekontakter og fritidsassistenter. Frivilligsentralen 
med 1.14 årsverk er i tillegg budsjettert inn under kultur. 

Nasjonale føringer 

Lovpålagte tjenester: Tjenestene som leveres av kulturavdelingen er i stor grad 
lovpålagt ved at kommunen plikter å yte tjenestene. Nasjonale føringer er kulturlova, 
kulturutredningen, opplæringslova, bibliotekloven, pengespilloven, kulturminnelova 
og helse- og omsorgstjenesteloven. Det er gjennomgående forankret i både 
nasjonale og regionale føringer at kommunene har et ansvar for å fremme et bredt 
spekter av kulturtilbud. Kulturlivet skal ha forutsigbare utviklingsvilkår, profesjonalitet 
og kvalitet skal fremmes, og det skal legges til rette for egen deltakelse. 

Utvalgte nøkkeltall 

 VTK  
2018 

Oppland 
2018 

Landet u. Oslo 
2018 

Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens 
totale netto driftsutgifter (prosent) 

2.4 3.9 3.6 

Netto driftsutgifter til idrett i prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter (prosent) 

0.5 1.3 1.1 

Netto driftsutgifter til barn og unge i prosent av kommunens 
totale netto driftsutgifter (prosent) 

0.7 0.8 0.8 

 

Driftsenhetenes ansvarsområder: 
Allmennkultur: 
Tjenester: arrangementer/kunstformidling, museumsformål/kulturminne, administrativ 
og politisk saksbehandling og ledelse, kulturtilbud institusjoner og hjemmeboende 
eldre via tjenesten «Slipp kulturen inn», støttekontakttjenesten, 
støtte/tilrettelegging/samarbeid frivillige, festivalen “Friluftsliv for alle”, SLT – arbeid 
(Samordnede lokale forebyggende tiltak) inkludert forebyggende tiltak mot 
radikalisering, samarbeid med andre tjenesteområder om blant annet stedsutvikling, 
profilering, tiltak for barn/unge, folkehelse og politiråd. Prosjekter som Flere Farger. 
Regionalt samarbeid generelt innen kultur. 3,6 årsverk. 
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Folkebibliotek og kulturhusdrift 
Bibliotekets tjenester: Åpent 52 timer per uke (inkl. selvbetjent 10 timer). 43 000 
besøk per år. Prosjektledelse. Publikumsveiledning og -betjening, litteratur- og 
kulturformidling, blant annet foredrag, konserter, debatter og utstillinger, formidling og 
leselystmotivering til skoler og barnehager, støttespiller for skolebibliotekene, drift av 
Verkstedet, oppsøkende bibliotektjeneste, digitale nettjenester. 3.98 årsverk 

Fyrverkeriet kulturhus: Drift/utleie/programmering/kulturformidling, markedsføring, 
billettsalg til kulturarrangementer. 0,5 årsverk.   

Avdeling Idrett og fysisk aktivitet: 
Avdelingen jobber innenfor feltet idrett og fysisk aktivitet herunder friluftsliv. Leder har 
også 50 % stilling som folkehelsekoordinator underlagt rådmannen.  

Idrett og fysisk aktivitet, drift og utleie av Raufosshallen og Reinsvollhallen, 
kommunal løypekjøring, kommunale friluftsområder/badeplasser, kommunale 
idrettsanlegg og friluftsområder, spillemiddelsøknader og idrett/friluftsliv generelt. 0,5 
årsverk idrett og fysisk aktivitet og 0,42 årsverk løypekjører. Ungdomstiltaket ungdom 
i arbeid (Ungdomsgruppa) , 0,70 årsverk. 

Kulturskolen og Fyrverkeriet Ung: 
Kulturskolen har 283 ordinære elevplasser og 113 på venteliste. Tilbud til over 1000 
elever per år. Det undervises i ulike instrumenter, musikk fra livets begynnelse, 
teater, band, billedkunst, skapende skriving, tilrettelagt billedkunst- og 
musikkundervisning. Kulturskolens arrangerer teaterforestillinger, konserter og 
utstillinger. Store deler av virksomheten er knyttet til salg av prosjektledelse, 
utøvende aktivitet og undervisning i for eksempel Flere Farger. Samarbeidsparter: 
nasjonale- og regionale aktører, kulturinstitusjoner, Den kulturelle skolesekken, 
foreninger, kunstnere, voksenopplæring, grunnskole, helsesøstertjenesten, NAV, 
flyktningetjenesten og kulturskoler i Gjøvikregionen.  5,81 årsverk. 

Den kulturelle skolesekken i VTK organiseres av kulturskolen i samarbeid med 
kulturkontoret. Alle grunnskolebarn i VTK får en eller flere opplevelser i året.  

Fyrverkeriet UNG drifter ungdomsklubben, ungdomskontakten, tilrettelagt kultur- og 
fritidstilbud og Ung Kultur Møtes (UKM). I tillegg tilbys en rekke aktiviteter og kurs av 
kortere og lenger varighet, delvis eksternt finansiert etter søknader. Nært samarbeid 
med skoler, interne- og eksterne aktører og frivillige organisasjoner. Til sammen 2,62 
årsverk. Ungdomshuset er åpent 5 kvelder i uka som tilsvarer til sammen 24 timer. 

5.7.2 Mål og utfordringer 
Kulturaktiviteter skaper arenaer for tilhørighet og sosialt fellesskap og inspirerer til 
deltagelse. Deltagelse og mestring gir mening, impulser utenfra, identitet, folkehelse 
og livskvalitet. 
Fyrverkeriet kulturs visjon er: Gnistrende kultur som setter spor. Vi skal være en 
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vesentlig aktør i samfunnsbygging og i demokratibygging. Vestre Toten er en 
industrikommune som er avhengig av blant annet høyteknologisk kompetanse, av 
nasjonale og internasjonale konjunkturer og av å være et attraktivt arbeidssted og 
bosted for mennesker med mangfoldig bakgrunn og utdanningsnivå.  

Fyrverkeriet kultur ønsker å tilpasse våre tjenester til samfunnsutviklingen. Vi er 
overbevist om at vi har veldig mange av de ressursene som skal til for dette. Vi vil 
bruke vår kompetanse på tvers av driftsenhetene, og være relevante for enda flere 
av kommunens innbyggere. Vesentlige verktøy er innbyggermedvirkning og LEAN. 
Omfattende samarbeid med frivillige krefter er en forutsetning. 

En stor andel av aktiviteten i enhetene er helt eller delvis finansiert av eksterne 
prosjektmidler og salg av tjenester/ansattes arbeidsinnsats. Det er avgjørende for 
driften at det er kapasitet til å søke prosjektmidler og å drifte prosjekter. 
 
Fyrverkeriet kulturs visjon: 
Gnistrende kultur som setter spor 

-spor fra en god oppvekst 
-spor i et meningsfylt liv 

Fokusområde  2019 2020 2023 
 Hovedmål Anslag    Mål Mål  

Brukere 
Flere Farger utvider 
samarbeidet. Ledes 
fra VTK,  
 

Flere Farger 
videreutvikles og 
innarbeides i 
kulturskoletilbudet. 
 

Det iverksettes 
aktiviteter for ungdom 
uavhengig av sosial 
status, økonomisk 
livssituasjon, kjønn og 
etnisitet gjennom 
konseptet «Alle barn 
og unge i aktivitet» . 
Fokus på 
mestringsfølelse og 
samhold.  
 
 

Konseptet «Alle barn 
og unge i aktivitet» 
videreutvikles i et 
tverrsektorielt 
perspektiv og i 
samarbeid med 
frivilligheten 
 

Syngende kommune 
og musikkpedagog i 
institusjonene er 
etablert som prosjekt 
 

Varig allsangfokus og 
sangpedagogtilbud 
forberedes for 
etablering i 2021 
 

Fyrverkeriet kultur 
skal yte riktige 
tjenester til rett tid. 
 
Fyrverkeriet kultur 
skal skape arenaer for 
mening, læring, 
nyskapning og 
samfunns-
engasjement 
Fyrverkeriet kultur 
skal utjevne sosial 
ulikhet ved tidlig 
innsats og inkludering 
med tanke på 
mestring av eget liv. 
 
Fyrverkeriet kultur 
skal tilrettelegge for 
fysisk aktivitet 
 
 
Fyrverkeriet kultur 
skal understøtte og 
tilrettelegge tiltak 
som skaper 
meningsfulle liv 
 

 Helhetlig  
utvikling av 
Fyrverkeriet 
kultur i Vestre 
Toten – med 
optimal 
organisering 
internt og på 
tvers av 
tjenesteområder 
i VTK 

 Alle innbyggere 
har mulighet for 
deltagelse i 
lokalsamfunnet, 
bruk av egne 
ressurser og en 
meningsfull 
fritid.  

 Alle innbyggere 
skal ha tilgang til 
profesjonell 
kunst og kultur 
som utfordrer og 
stimulerer 
refleksjon 

 Fyrverkeriet 
kultur integreres 

Samarbeid mellom 
skolene og bibliotek 
om  Verkstedet 
 

Samarbeid mellom 
skoler, bibliotek og 
ungdomshus om 
verksteder for 
ungdom 

 Fyrverkeriet- en 
helhetlig kultur- 
og fritidsaktør for 
flere, med bredde 
og kvalitet. 
 Alle barn og 

unge kan 
delta i 
fritidsaktivite
t 

 Flere farger 
/Fargespill) 
ordinært 
tilbud  

 Innbyggere 
aktive 
samskapere 

 Idrettshaller 
er bygget 
etter plan 

 Godt 
kulturtilbud 
via Slipp 
kulturen inn 

 Musikkpedag
og på 
eldresentren
e er etablert  
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Fokusområde  2019 2020 2023 
 Hovedmål Anslag    Mål Mål  

 
Konkurranse for 
Meråpent bibliotek 
iverksettes 

Meråpent bibliotek er 
innført 
 

Innbyggerstyrt tilbud 
testes gjennom 
samskaping 

Innbyggerstyring 
gjennom samskaping 
er etablert 

Forprosjekt 
rehabilitering av 
ungdomshus inkl 
verksted gjennomført 

Rehabilitering 
ungdomshus inkl 
verksted påbegynnes 
 

Styrket samarbeid 
VTK/Frivilligsentral 

Plan for frivillighet i 
Vestre Toten revideres 
 

Forprosjekt 
aktivitetsplass i 
Raufoss sentrum 
sluttføres 

Innbyggere involveres 
og midler søkes til 
aktivitetsplass i 
Raufoss sentrum 
 

Åpnet idrettshall 
Reinsvoll, prosjekt 
utvidelse 
Raufosshallen 
påbegynt 

Anbud og byggestart 
Raufosshallen 
 
 

VTK medvirker i 
forprosjekt Raufoss 
Storhall 

Oppstart bygging 
Raufoss Storhall 
 

Arbeidsgruppe for 
flytting av Boli´n til 
Raufoss etableres 
 

Plan for flytting av 
Boli´n utarbeides 
 

 
Fyverkeriet kultur 
skal utvikle kvalitativt 
gode tjenester 
gjennom kontinuerlig 
forbedring 
 

i helhetlig 
tjenestekjede i 
VTK for oppvekst 
0-24 

Arbeidsgruppe for 
Byfest etableres 

Byfest Raufoss 
gjennomføres 

 Sikre alle 
innbyggerne i 
kommunen 
et deltagende 
sangtilbud 

 Kulturskolen 
tilbyr større 
bredde og 
mer 
fordypning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Kulturskolens 
Fordypningsprogram 
for teaterfaget testes 
ut i samarbeid med 
R.E. D. Utvikle tilbudet 
skapende skriving 

  

Medarbeidere 
 Medarbeiderunders. 
2018: snitt 4.5 

  =>4.5  =>4.5 

Ungdomshus:  
Bedre de fysiske 
arbeidsforholdene for 
de ansatte 

Forbedre 
arbeidsforholdene 

Etablere bedre 
kontorløsninger og 
møterom. 

De ansatte har 
fått bedre 
arbeidsforhold  

Utvikle og beholde 
godt arbeidsmiljø 
 
Lavt sykefravær 
 

Redusere 
langtidsfravær og 
holde korttidsfravær 
på dagens nivå. 

Fravær samlet 5.7% 
Egenmeld 1.0% 
Sykmeld 1-16 dgr 0.4% 
Sykmeld >=17 dgr 4.3% 

 < =5%  <= 4 % 

Økonomi 
 Holde 
budsjettramme, øke 
aktivitet og inntekt på 
mulige områder 

  
  
  

 Balanse 
  
  

Balanse 
  
  

Balanse  
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MI= måleindikator 

5.7.3 Endringer drift 
Fyrverkeriets prioriteringer dreies i retning av økt satsing på innbyggeres deltagelse 
og konseptet «Alle barn og unge i aktivitet». Dette skjer tverrfaglig innad i 
Fyrverkeriet og på tvers av tjenesteområder. 

-30 % økt stillingsressurs knyttet til Verkstedet og digitalisering 
-20% økt stilling sosiale medier (kommunikasjon/markedsføring unge innbyggere) 
-Egenandel SLT (samordning lokale forebyggende tiltak) etter ettårig kutt 

Tiltak 

Etablering av mekkeverksted på Fyrverkeriet ungdomshus. Ombygging av 
ungdomshus og kulturhus/bibliotek for å romme dagens og fremtidens drift. Flere 
Fargers metodikk forankres i flere fagfelt for å øke integrering av flere grupper. 
Tverrsektorielt samarbeid utvikles – vil medføre tiltak i tråd med endringene 
beskrevet over. 

5.7.4 Økonomisk oversikt 
Kultur 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt ramme 2019 19 802 19 802 19 802 19 802 
Justeringer og endringer fra 2019 til 2020         
Lønns- og prisjustering 756 756 756 756 
Kantine drift 200 200 200 200 
Ansettelse biblioteket, økt stilling med 30% , aktivitet 
barn/unge 180 180 180 180 
Nyansatt markedsføring/adm koordinator kultur 20% stilling 120 120 120 120 
SLT-koordinator - egenfinansiering 215 215 215 215 
Kutt saldering -495 -495 -495 -495 
Sum endringer 976 976 976 976 
Nettoramme økonomiplan 2020-2023 20 778 20 778 20 778 20 778 

  

Annet:  

Redusert budsjett – arrangement for voksne 50 

Subsidiering av kantine 200 

Reduksjon driftsbudsjett – fordelt på driftsenhetene 248 

Sum alle forslag 498  

 

Salderingsutfordringen tas slik: Med utgangspunkt i hvordan vi ser for oss fremtidig 
satsing på barn og unge i tverrsektorielt samarbeid, der vi regner det som sannsynlig 
at kultur og fritid får en større rolle i tjenesteproduksjonskjeden, skjermer vi barn og 
unge i årets budsjettsaldering. Vi velger også å skjerme frivillighet, da samarbeidet 
med frivillig sektor forventes å øke. 
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 50.000: Redusert budsjett til arrangementer for voksne. Dette vil føre til færre 
konserter mm i kulturhuset og på Raufoss gård. Denne budsjettposten er i 
utgangspunktet svært liten, slik at kuttet medfører en halvering. Med tanke på 
generell trivsel og folkehelse for voksne er dette ikke en ønsket utvikling.  

 200.000: subsidiering av kantine. Driver av storkjøkkenet skal etter planen 
fortsette driften av servering i Fyrverkeriet kulturhus, inkludert kantine. I følge 
kjøkkensjef lar dette seg gjøre uten subsidier. Det er en risiko for at dette vil 
medføre underskudd i kulturhusbudsjett, bibliotekbudsjett og budsjett for evt 
ny serveringsenhet. 

 248.000: «flat budsjettering» av driftsposter. Vil føre til underskudd for noen 
tjenester der prisvekst er uunngåelig. Hver enkelt tjeneste vil likevel tilstrebe 
balanse. 

5.7.5 Investeringer 
Kultur 2020 2021 2022 2023 SUM B 

17331   Sentrumsprosjekt, aktivitetsanlegg på nytorvet 300 300 0 0 600 

18384   Rehabilitering lysløyper 100 100 100 100 400 

Nytt   Opprustning badeplasser med toalettanlegg 0 500 0 0 500 

Nytt   Tilrettelegging ny skiløype Raufoss vest til øst 0 100 0 0 100 

Nytt   Verksted ungdomshuset 100 200 0 0 300 

Nytt   Ominnredning og møblering bibliotek 0 600 0 0 600 

Nytt   Ungdomshus Ombygging og rehabilitering 550 1 500 0 0 2 050 

Nytt   Forprosjekt bibliotek 0 200 0 0 200 

Nytt   Lager kulturavdeling 0 100 0 0 100 

Nytt   Gjerde rundt NAMMO stadion  200 0 0 0 200 

Sum Kultur 1 250 3 600 100 100 5 050 
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NAV kommune 2020 

5.8.1 Status 

Organisasjon og arbeidsoppgaver 

Vi skal fremover bygge NAVs nye DNA = NAV 2.0.  

I plangrunnlaget fra Arbeids- og velferdsdirektoratet er det omtalt på denne måten: 

Vi skal satse enda mer på digitale løsninger, vi skal ta ut gevinster mot bedre service 
og kvalitet i brukeroppfølgingen, vi skal jobbe med utvikling av flere og mer robuste 
NAV-kontor, bedre brukeroppfølging og pålitelig forvaltning, økt inkludering av utsatte 
på arbeidsmarkedet og bedre oppfølging av mottakere av AAP.  

NAV Vestre Toten vil i partnerskapet jobbe for at vi legger gode premisser for å 
oppnå disse overordnete føringene.  

Den kommunale delen av NAV Vestre Toten utgjør per 01.10.2019 følgende 
stillinger: 33,4 faste stillinger (inkl. 4 stillinger ved ISIFLO jobb- og rekrutteringssenter 
og 2 stk. 50% stillinger som h.h.v. jobbspesialist og veileder i videregående skole) 
samt 4,8 midlertidige vikarstillinger.  (Antall stillingshjemler på statlige vilkår er 10).  

NAV Vestre Toten yter kommunale tjenester knyttet til økonomisk sosialhjelp, 
kvalifiseringsprogram (KVP), koordinering av flyktningarbeid, boligsosialt arbeid og 
boligtjenester (Husbank, bostøtte, kommunale boliger).   

Alle ansatte utfører både kommunale og statlige arbeidsoppgaver uavhengig av 
ansettelsesforhold.  Den enkelte veileder er kontaktperson for et visst antall brukere, 
og følger opp brukeren ut fra de behov brukeren har, uavhengig av om dette dreier 
seg om kommunale eller statlige ytelser og tjenester.  

Nasjonale føringer 

NAVs viktigste innsatsområder:  

 Arbeid først: Styrking av den arbeidsrettede brukeroppfølgingen, styrking av 
arbeidsmarkedskompetansen, samarbeidet med arbeidslivet. 

 Pålitelig forvaltning: Følge felles og tydelige krav til kvalitet og like 
arbeidsprosesser. 

 Aktive brukere: Legge til rette for økt bruk av selvbetjeningsløsninger, 
digitalisering av tjenestene. 

 Kunnskapsrik samfunnsaktør: Forskningsbasert kunnskap om hvilke tiltak 
som virker. 

 Løsningsdyktig organisasjon: Tydelig ledelse og helhetlig styring, 
videreutvikling av det statlige og kommunale partnerskap. 
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Prioriterte områder i NAV’s langtidsplan: 

 Flere i arbeid 
 Bedre brukermøter 
 Pålitelig forvaltning 

 
Målbilde for NAV Innlandet og NAV-kontorene er:  

 NAV Innlandet som samfunnsaktør. 
 NAV Innlandet som helsefremmende arbeidsplass. 

 
Nøkkeltall og statistikk 

KOSTRA-tall: 

 VTK  
2018 

VTK  
2017 

Oppland 
2018 

Oppland 
2017 

Landet 
2018 

Landet 
2017 

Netto driftsutgift til økonomisk 
sosialhjelp pr innb. (kroner) 

754 878 - 1056 - 1203 

Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til 
innbyggere (%) 

2,6 2,6 - 2,7 - 2,6 

Gjennomsnittlig stønadslengde (mndr.) 
for mottakere av økonomisk sosialhjelp 

4,4 4,5 
 

- - 
 

- 5,3 
 

Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 
mndr. eller mer (antall langtidsmott.) 

110 112 - - - - 

Mottakere av kvalifiseringsstønad (KVP) 
per 1000 innb. 20 – 66 år 

1,7 2,8 1,9 1,7 2,2 2,6 

Husbankindikatorer  
Kommunalt disponerte boliger per 1000 
innbyggere (antall) 

32 37 25 26 21 21 

Beløp per innbygger i startlån 
videretildelt av kommunen (kroner) 

4875 4018 2049 1790 1738 1598 

 

Kommentarer til tallene:  

 Antall sosialhjelpsmottakere er på samme nivå i 2018 som i 2017, men det er 
er større nedgang i aldersgruppen 18-24 år enn for befolkningen ellers.  
Utgiftene gikk noe ned og det samme gjelder gjennomsnittlig stønadslengde 
og antall langtidsmottakere.  Det jobbes målrettet med både med vilkårssetting 
og tiltak overfor langtidsmottakere.  Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet 
(KVP) er fortsatt lavt, også sammenlignet med fylket/landet.   

 På indikatorene for antall kommunale utleieboliger og tildelte startlån ligger 
VTK fortsatt på et høyere nivå enn fylket/landet. 

 



 

 
Styringsdokument 2020 
 

110  

 

5.8.2 Mål og utfordringer  
Flere i arbeid 

Det er en overordnet prioritering at arbeid skal være førstevalget, både utfra at arbeid 
gir økonomisk selvstendighet og handlingsrom for den enkelte samtidig som det også 
er den viktigste arenaen for sosial inkludering. Dette sammenfaller i høy grad med 
alle kommunale mål, - og det er også kommunens innbyggere som er «målet» for 
våre tjenester.  Arbeidsrettet brukeroppfølging rettet mot de som trenger det mest 
skal ha sterkt fokus.  NAV VT vil jobbe aktivt og målrettet på dette området, blant 
annet ved  

 høy kvalitet på arbeidet med introduksjonsordningen for flyktninger, og  
 sterk målrettet innsats/oppfølging av langtidsmottakere av økonomisk 

sosialhjelp.  
 Bruk av kvalifiseringsprogrammet (KVP) skal også ha stort fokus - på linje med 

de øvrige arbeidsrettede tiltakene i NAV.   
 Det er ønskelig å sette inn større ressurser for å gi tett arbeidsrettet oppfølging 

til personer som har vært langvarig utenfor arbeidslivet gjennom økt kvalitet i 
møte med brukere og om mulig vri ressurser til planlagt og målrettet 
veiledning av de brukerne som har størst behov for bistand for å 
beholde/komme i arbeid. Herunder blir det viktig å få avklart brukere på AAP 
som nærmer seg maksimal periode, øke bruken av lønnstilskudd og 
opplæringstiltak som gir formell kompetanse.  

 Innsatsen overfor sykemeldte innbyggere skal ha et stort forebyggende fokus, 
jfr. sykefraværs-oppfølging. Gjennom økt veilederressurs har vi dreid 
oppfølgingsarbeidet til en enda tidligere og hyppigere oppfølging av den 
enkelte, tettere samarbeid med leger og arbeidsgivere. Vi anser det som en 
riktig prioritering å holde fast ved denne strukturen i 2020. 

 Det vil fra 010120 bli etablert et regionalt samarbeid i Gjøvik-regionen rundt 
oppfølging av sykemeldte; først og fremst rundt kommunene som 
arbeidsgivere. Dette skjer i tett samarbeid med rådgivere hos NAV ALS.  

  “NAV-veileder i videregående skole” ble fra 2019 lagt inn som et permanent 
tiltak i ordinær drift i samarbeid med Østre Toten kommune og Raufoss 
videregående skole. Fra skolestart 2019 er samarbeidet redusert til å omfatte 
NAV V.T og Raufoss vg.skole. Vi anser samarbeidet som svært viktig for å 
hindre at ungdom blir brukere av NAV sine tjenester og prioriterer fortsatt 50% 
ressurs inn mot dette. 

 En målsetting her er at akutthenvendelser til NAV fra ungdom under 18 år 
skal være 0.  Med akutt menes henvendelser som vi ikke har kunnet forutse, 
eller som kommer uten at noen har vært i dialog med vedkommende tidligere.  
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 En tettere struktur på kontorets markedsarbeid som følge av NAV Innlandet 
sin organisering av markedsarbeidet under forventningen om helhetlige, 
samtidige og koordinerte tjenester og ansettelse av jobbspesialist vil 
underbygge NAV-kontorets strategi for flere i arbeid.  Jobbspesialist er en 
100% stilling som er etablert i samarbeid med NAV-Oppland hvor kommunen 
finansierer 50%.  Jobbspesialisten jobber i tett samarbeid med tilsvarende 
funksjoner i Gjøvik-regionen.   

 Gjeldsrådgivning er et kommunalt tjenestetilbud i NAV-kontoret.  Gjeldssaker 
kommer inn via NAV-veiledere, samarbeidspartnere, familie eller ved at den 
enkelte tar kontakt selv.  Gjeldsrådgivning og økonomisk rådgivning 
kombineres i en 100% stilling i tillegg til eksisterende gjeldsrådgiver i 60%.  

 Bosetting av flyktninger i henhold til vedtak i kommunestyret. I 2019 ble 
kommunen anmodet om å bosette 19 flyktninger. For 2020 har kommunen fått 
henvendelse om bosetting av 18 flyktninger.     

 ISIFLO jobb- og rekrutteringssenter (i samarbeid med Isiflo AS) benyttes som 
arbeidstreningsarena i introduksjonsprogrammet for flyktninger og andre som 
har behov for trening og oppfølging på veg mot «vanlig» jobb. Samtidig har 
tiltaket utviklet seg til å bli en viktig rekrutteringsarena for andre bedrifter i 
Industriparken og for arbeidsmarkedet for øvrig. Målet er å videreføre de gode 
resultatene fra de senere årenes drift.  

 Aktiv bruk av startlån/boligtilskudd gir personer og familier med begrenset 
økonomi muligheten til å kjøpe og eie bolig, samtidig som det bidrar til å gi 
gode og trygge oppvekstmuligheter for barn.  

 

Bedre brukermøter 

NAV digitaliserer flere og flere av sine tjenester for å gjøre informasjon og kontakt 
mer tilgjengelig, helhetlig, koordinert og brukervennlig.  Det er en forventning om å ta 
ut effekter til bedre service og kvalitet i oppfølgingen overfor de som trenger det mest 
i samarbeid med andre aktører. 

 DIGISOS (digital søknad om økonomisk sosialhjelp) ble tatt i bruk i januar 
2019 med mål om at min. 75% av alle søknader skal være digitale innen 
utgangen av 2019. For 2020 er målet 80%. 

 Rådmannen har satt fokus på et forbedret tverrsektorielt samarbeid. NAV vil 
støtte opp om dette fokuset og jobbe for bedre koordinerte brukermøter med 
samarbeidspartnere som for eksempel i forbindelse med bosetting av 
flyktninger og i andre sammenhenger der det er behov for mer samtidighet og 
samhandling rundt en bruker. 
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Kompetanse 

NAV skal ha kapasitet, kunnskap og virkemidler til å løse vårt oppdrag sammen med 
brukere og samarbeidspartnere. Det forventes at NAV har strukturerte og etablerte 
arenaer for læring og utvikling.  

Overordnet prioritering: 

 Folkehelseloven har gitt kommunen et tydelig, og lovpålagt ansvar for innsats 
og tiltak …….” for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte påvirker 
befolkningens helse og trivsel, forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade 
eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere 
fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen” 
(Folkehelseloven § 3).  
I kraft av det koordinerende ansvaret for flyktningarbeidet i kommunen, er det 
også naturlig at folkehelseperspektivet er i fokus overfor denne del av 
befolkningen.  Dette skjer bl.a. ved å fremme bevisstheten om gode levevaner 
og fysisk- og psykisk helse. 

 Det er viktig for NAV-kontoret å beholde flest mulig medarbeidere etter fylte 62 
år.  Dette er en felles målsetting fra arbeidsgiver både på statlig og kommunal 
side.  Ledere og tillitsvalgte skal stimulere ansatte til å stå lenger i jobb og 
stimulere til videre vekst og utvikling.  Alle tilgjengelige ordninger skal vurderes 
for å nå målsetningen.   

 For å kunne imøtekomme kravet om utvikling av NAV-kontorene vil det være 
en viktig prioritering å etablere en strategi og plan for kompetanseutvikling. 
Dette foregår i tett samarbeid med NAV Innlandet. Kontoret sin 
kompetanseplan skal aktivt følges opp og hele tiden justeres i tråd med 
behovet til den enkelte medarbeider og kontoret som helhet. I tillegg til dette 
må vi ha ukentlige arenaer der erfaring og kompetanse deles under tanken om 
«Arbeid som læring». Eksempler på slike arenaer er tavlemøter, vil vite, 
fagmøter og kollegaveiledning. Høy digital kompetanse hos den enkelte 
medarbeider er helt nødvendig i arbeidet med tiltak og oppfølging.   

 

Utfordringer i planperioden 

Det er av stor betydning at den historisk lave arbeidsledigheten som har vært i 
kommunen og regionen de siste årene fortsetter også i 2020 (selv om situasjonen i 
enkelte av industribedriftene i kommunen på slutten av 2019 kan gi grunn til en viss 
bekymring).  Lav arbeidsledighet gir større muligheter for forutsigbarhet i NAV-
kontorets arbeid med å skaffe arbeid til de som faller utenfor.  Dette må skje i nært 
samarbeid med bedrifter og arbeidsgivere i kommunen, og er helt avgjørende for en 
god utvikling av velferdstjenestene.  

Bosetting av flyktninger er et område som stiller store krav til kommunen i sin helhet, 
- både knyttet til de kommunale tjenestene og med hensyn til lokalsamfunnets evne 
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til integrering på alle områder, også i arbeidslivet.  Det blir viktig å videreføre arbeidet 
knyttet til flyktninger med kjente funksjonshemminger og atferdsproblemer, både ved 
å sørge for at kommunen får de tilskuddene som følger med, og for at tilskuddene 
fordeles til tjenestene.  

Det er en nesten umulig utfordring å forhåndsberegne eksakte inntekter og utgifter på 
flyktningområdet, i og med at forventet bosetting varierer fra år til år, men uansett er 
den viktigste faktoren for å holde utgiftene på et lavest mulig nivå, at flyktningene 
kommer inn i inntektsgivende arbeid så raskt som mulig. 

Tilrettelegging for større bruk av elektroniske selvbetjeningsløsninger for de ulike 
NAV-tjenestene har vært og vil fortsatt være et stort satsingsområde. Det forventes 
at innbyggerne som har behov for NAV-tjenester i større og større grad selv kan 
utføre disse hjemmefra via nettet.  Dette betyr at færre personer har behov for å 
oppsøke NAV-kontoret for å få en tjeneste.  Det er et mål at flere og flere samtaler 
mellom veileder og bruker skal være planlagte/forberedte, og at antall såkalte ad-hoc 
samtaler reduseres.  Målet er å frigjøre tid for veiledere til å bistå de som trenger det 
mest når det gjelder arbeid og aktivitet.  Det er imidlertid viktig å ta hensyn til at økt 
antall digitale tjenester kan ha som konsekvens mindre fysisk tilgjengelighet for de 
«ikke-digitale» brukerne. 

Anslag Mål  Mål  Fokusområde Resultat 
2017 2018 2019 2022 

Brukere 
Brukermedvirkning: Regionalt 
brukerråd     

     

Sosialhjelp/Sosialtjeneste     
- Andel langtidsmottakere av 

sosialhjelp (% av alle som 
mottar øk. sos.hjelp mer 
enn 6 mndr.) 

19% 17% Max 15% Max 15 %  

Arbeid     
- Andel arbeidssøkere med 

overgang til arbeid (% av 
alle arbeidssøkere) B15 

65% 74% Min 65% Min 65% 

- Andel personer med 
nedsatt arbeidsevne med 
overgang til arbeid (%) B16 

53% 45% Min 48% Min 48% 

- Andel deltakere ved 
ISIFLO som går ut i arbeid, 
utdanning eller tiltak (% av 
alle som avsluttes) 

65% 75% Min 75% Min 75% 

Kvalifiseringsprogram (KVP)     
- Andel i arbeid eller 

utdanning etter endt 
program (% av alle som 
avslutter per år) 

 47%  70% Min 70 % Min 70 % 
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Anslag Mål  Mål  Fokusområde Resultat 
2017 2018 2019 2022 

 
 
 

Flyktninger     
- Andel i arbeid eller 

utdanning etter endt intro-
program (% av alle som 
avslutter per år) 

 40% 50% Min 50 % Min 70 % 

Ungdom     
- Andel unge 18-25 år (uten 

aktivitet) 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 

2,0% 
 
 
 
 
 
 
 

2,2% 
 
 
 
 
 
 
 

Max 1,8% 
 
 
 
 

4 unge 
 
 

0 

Max1,7% 
 
 
 
 

4 unge 
 
 

0 

Boligtjenester     
- Antall startlån per år 38 40 40 40 

Medarbeidere 
Årlig medarbeiderundersøkelse 
(avholdes i oktober hvert år)     

- Deltakelse (% av alle 
ansatte)  97,5% Ikke avholdt Ikke avholdt 100 % 

- Resultat (gjennom-snitt 
score) 24,5 - - Min 25,0 % 

Økonomi 
Regnskapsresultat (% av budsjett) 103 % 100 % 100 % 100 % 

 

 

5.8.3 Endringer drift 
NAVs hovedmål er å bidra til at flest mulig personer kan skaffe seg arbeid og/eller 
beholde arbeidet.  Det er brukt store ressurser på å utvikle nye mobile arbeidsverktøy 
for alle ansatte. Dette som et bidrag til at medarbeiderne kan frigjøre enda mer tid til 
det brukerrettede oppfølgingsarbeidet overfor de brukerne som har størst behov for 
NAV-tjenester, enten de er statlige eller kommunale.  Det betyr ikke bare nye 
tekniske løsninger, men det legger til rette for fleksibilitet og muligheter for å bistå 
brukere og arbeidsgivere på en langt mer hensiktsmessig måte enn tidligere gjennom 
en tett og direkte dialog.  Samtidig har det som konsekvens nye krav til kompetanse 
da arbeidsmåtene også endrer seg i takt med den digitale utviklingen. 
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5.8.4 Økonomisk ramme 
NAV kommune 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt ramme 2019 38 558 38 558 38 558 38 558 
Justeringer og endringer fra 2019 til 2020         
Lønns- og prisjustering 1 396 1 396 1 396 1 396 
Satsing reduserte sosialhjelputgifter/ekstratislkudd/NAV videregående 650 650 650 650 
Kompensasjon nedtrapping arbeidsavklaringspenger 213 213 213 213 
Oppgaveoverføring etablering og tilpasning av bolig 0 0 500 1 000 
Nedtrapping - ressurser til bosetting -2 000 -4 000 -6 000 -6 000 
Kutt saldering -903 -903 -903 -903 
Sum endringer -644 -2 644 -4 144 -3 644 
Nettoramme økonomiplan 2020-2023 37 914 35 914 34 414 34 914 

 

 

Kutt tas inn slik: 

65 NAV - Salderingsforslag 2020  
  
Inntektsøkninger:  
Ingen inntektsøkninger   
Sum inntektsøkninger 0 
  
Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå:  
Vakanser i ledige stillinger, ved permisjoner og ved fravær  1 290’ 
Avvikling av vekterordning i mottaket    250’ 
Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 1 540’ 
  
Strukturendringer:  
Sum strukturendringer 0 
  
Organisatoriske endringer:  
  
  

 
Sum organisatoriske endringer 0 
  
Effekt av forbedringsarbeid  
Sum effekt av forbedringsarbeid 0 
  
Annet:  
Sum effekt av forbedringsarbeid 0 
  
Sum alle forslag 1 540’ 
 

Konsekvenser av kutt: 
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Kuttene er hovedsakelig knyttet til innsparinger på bemanningssiden, da dette er 
eneste konkrete realistiske tiltaket hvor en kan beregne reduserte utgifter.  
Konsekvensene av dette vil være mindre ressurser til brukeroppfølging.  Det vil 
derfor bli fremmet forslag om redusert åpningstid i mottaket, noe som vil redusere 
behovet for bemanning der og som dermed kan frigjøre tid til direkte 
brukeroppfølging.  

Etter en risikovurdering foreslår vi å avvikle vekterordningen i mottaket.  Dette gir en 
kostnadsreduksjon på kr 250’ pr. år. 

Konsekvensene av å avvikle ordningen er vurdert utfra erfaringer en har hatt med 
ordningen over lengre tid, og en analyse av at sikkerhetssituasjonen i mottaket ikke 
endres i særlig grad.  Kontoret har gode sikkerhetsrutiner, velfungerende 
personalarmer og god øvelsesvirksomhet med fokus på at når alarmen utløses, så 
gis det rask og riktig bistand.  Kompenserende tiltak kan være akuttinnkalling av 
vekter ved behov, innleie for korte perioder etter en ekstra vurdering, etablering av en 
type videoovervåking i mottaket og gangen utenfor (gir også overvåking av 
dataterminal, skriver o.l.). 

5.8.5 Investeringer 
Ingen investeringer framover. 
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Omsorg 

5.9.1 Status 

Organisasjon og arbeidsoppgaver  

Omsorgstjenesten sin hovedoppgave er å gi et forsvarlig og kvalitativt godt 
tjenestetilbud til de som har behov for pleie og omsorgstjenester i Vestre Toten 
kommune.  Omsorgstjenesten dekker hele livsløpet, og har pasienter og brukere i 
alle aldersgrupper og med svært ulike behov. 

Tjenesteområde består av institusjonstjenester og hjemmebaserte tjenester.  
Institusjonstjenester omfatter korttids- og langtidsplasser i sykehjem og Helsehus 
samt avlastningsplasser. Hjemmebaserte tjenester er alle ambulerende tjenester til 
hjemmene, inkludert heldøgns bemannede omsorgsboliger. Omsorg administrerer og 
følger opp brukerstyrt personlig assistent (BPA), omsorgslønn og hjemmeavlastning. 
Det er fire dagsenter for ulike brukergrupper. Storkjøkken og vaskeri er en del av 
tjenesteområdet og produserer henholdsvis mat og vasker tøy for institusjon og 
hjemmeboende.  

Tjenesteområdet ledes av Omsorgssjef, og har rådgiver og stab i støttefunksjoner for 
tjenesten. Det er 11 driftsenhetsledere med fag-, personal- og økonomiansvar for til 
sammen 22 enheter.  Driftsenhetsledere rapporterer til Omsorgssjef. 

Et omfattende lov – og forskriftsverk regulerer tjenesten. Sentrale lover er blant annet 
helse - og omsorgstjenesteloven, pasient – og brukerrettighetsloven, 
forvaltningsloven og helsepersonelloven. Av forskrifter kan nevnes forskrift om 
ledelse og kvalitetsforbedring, øyeblikkelig hjelp døgntilbud, legemiddelforskrift, 
journalforskrift m.fl. Regelverk og bevilgninger setter de ytre rammene for 
omsorgstjenesten. 

Hovedutfordringen for den kommunale omsorgstjenesten er: 

- Endring i demografi og sykdomsbilde 

- Økt etterspørsel og forventninger til omsorgstjenestene 

- Arbeidskraftutfordring  

- Økt krav til prioriteringer, utvikling og innovasjon 

For å møte utfordringene må omsorgstjenesten bevege seg bort fra et 
mottakerperspektiv til en mer aktiv og mestringsorientert brukerrolle. 
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Nøkkeltall og statistikk 

Tall fra KOSTRA  

   VTK  
2017      

VTK  
2018 

Oppland 
2017 

Oppl 
2018 

Landet 
2017 

Landet 
2018 

Netto driftsutg. pleie/omsorg i %  
av kommunens samlede netto 
dr.utg (%) 

31,3 30,6 34,7 35,5 31,1 31,9 

Utgifter til kommunale helse - og 
omsorgstjenester pr innbygger 
(kr) 

23 408 
 

25 323 29 798 
 

32 094 25 456 
 

27 244 

Utgifter pr oppholdsdøgn i 
institusjon (kr) 
 

4026 
 

4753 3 588 
 

3912 3 439 
 

3710 

Andel innbyggere 80 år og over 
som bebor på sykehjem (%) 

5,8 5,2 11,1 10,7 12,6 12,1 

Andel innbyggere 80 år og over i 
bolig med fast tilknyttet 
bemanning hele døgnet (%) 

10,1 9,1 4,6 4,4 4,0 7,1 

Andel innbyggere 80 år og over 
som bruker hjemmetjeneste (%) 

35,9 37,0 32,4 34,6 32,4 31,6 

Andel brukere av 
hjemmetjenester 0 – 66år (%) 

46,6 46,4 45,8 45,2 47,0 47,5 

Andel hjemmetjenestebruker 
med høy timesats 

6,6 9,0 7,0 6,8 7,4 7,4 

Legetimer pr beboer pr uke i 
sykehjem (timer) 

0,90 1,22 0,66 0,68 0,55 0,57 

Tidsbegrenset opphold – 
gjennomstrømning – opphold pr 
plass (antall) 

30,7 
 

38,6 25,2 
 

24,0 18,9 
 

19,9 

Tidsbegrenset opphold – 
gjennomstrømning – antall døgn 
pr opphold (antall) 

9,8 
 

11,2 14,7 
 

14,6 19,8 
 

18,9 

Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten med 
helsefaglig utdanning (%) 

73,7 
 

73,7 75,4 
 

75,5 74,8 
 
 

74,8 
Årsverk pr bruker av 
omsorgstjenester (årsverk) 0,54 

 
0,45 0,53 

 
0,51 
 

0,57 
 

0,57 

Vestre Toten har valgt å prioritere hjemmetjenester fremfor institusjonstjenester og 
med satsning på heldøgns bemannede omsorgsboliger. Beboere i bemannede 
omsorgsboliger defineres som hjemmeboende og mottar tjenester etter vedtak som 
øvrige hjemmeboende.  
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Netto driftsutgifter til pleie og omsorg av kommunens totale netto driftsutgifter har gått 
ned fra 2017 til 2018. Det er betydelig lavere enn gjennomsnittet for Oppland og 
under landsgjennomsnittet.  Kostnadene per mottaker av omsorgstjenester er også 
lavere i Vestre Toten og dette gjenspeiles i årsverk pr bruker av omsorgstjenester, 
som også har gått ned.  

«Kostra – og effektivitetsanalyse» Vestre Toten kommune 2018, viser at behovene 
for pleie og omsorg i Vestre Toten ligger over landsgjennomsnittet. Til tross for dette 
viser tallene at kommunen bruker mindre innenfor pleie og omsorg enn det som er 
beregnet behov ut fra delkostnadsnøkkel.  Dette indikerer at Omsorg har tilpasset 
seg kommunens økonomiske situasjon og drives på en ressurseffektiv måte.  

Kommunen har samlet sett et lavt antall institusjonsplasser og en stor andel av 
plassene er korttidsplasser. Utgiftene per plass i institusjon ligger høyere i 2018 enn 
2017, og også i forhold til andre kommuner. Korttidsplasser er dyrere å drifte enn 
andre institusjonsplasser på grunn av medisinsk kompleksitet. Antall oppholdsdøgn 
påvirker kostnadsberegningen. I 2018 har belegget vært noe lavere enn forventet, 
men oppholdstiden pr korttidsplass er lav. Det indikerer at tjenesten har god 
gjennomstrømning på plassene, og dette er i henhold til målsettingen om å ha 
kapasitet til å ta imot utskrivningsklare fra sykehuset.   

De totale kostnader pr innbygger for alle tjenester, både institusjon og 
hjemmetjenester, ligger lavere i Vestre Toten enn gjennomsnittet i Oppland og 
Landet. 

Yngre tjenestemottakere 0 - 66 år har hatt den største prosentvise veksten i antall 
brukere av korttids institusjonsplasser og hjemmetjenester siste årene.   
Gruppen 67 – 79 år er tilnærmet uendret i antall brukere av tjenester.  
 
En økende andel av eldre over 80 år får dekt sitt tjenestebehov av hjemmetjenester. 
Dette har sammenheng med at flere over 80 år bor i heldøgns bemannet 
omsorgsbolig og i tillegg er det fokus på å gi mer tjenester i hjemmet før det tildeles 
en bemannet omsorgsplass. Dette er i henhold til målet om å bo lengst mulig i eget 
hjem.  
 
Andelen med fagutdanning i Vestre Toten er litt under gjennomsnittet for Oppland og 
landet. Det er et mål å øke andelen med fagutdanning i årene fremover.  

5.9.2 Mål og utfordringer 
Nasjonale føringer 
Samhandlingsreformen (Meld St. 47 2008 -2009) med tilhørende lovendringer i 
Helse- og omsorgstjenesteloven og pasient - og brukerrettighetsloven medfører 
omfattende endringer i den kommunale helse – og omsorgstjenesten. Kommunen 
har fått et større ansvar, flere oppgaver og en viktigere rolle i å sørge for nødvendige 
helse og omsorgtjenester til befolkningen. Samhandlingsreformens mål er:  
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- økt forebygging 

- økt brukermedvirkning  

- bedre koordinerte tjenester 

- behandling og oppfølging der pasient/bruker bor 

Fremtidens primærhelsetjeneste, st.meld. 26 (2014 – 2015), følger opp 
samhandlingsreformen og fremhever teamorganisering, kompetanse og god ledelse 
som satsingsområder. Samspill mellom kommune, spesialisthelsetjeneste, brukere, 
pårørende og frivillige må utvikles og forbedres. Innbyggeren skal få større innflytelse 
på egen hverdag, leve et aktivt liv og ta i bruk egne ressurser.  

Kvalitetsreformen for eldre «leve hele livet» (2019-2023) skal bidra til omstilling og 
kvalitetsutvikling. Reformen bygger på hva man har erfart at virker i praksis samt 
tidligere stortingsmeldinger og planer.   

Lokale føringer  

Omsorgsplan 2040 har følgende hovedmål og strategiske innsatsområder: 

«Omsorgstjenesten skal bidra til at innbyggerne mestrer eget liv»  
1. Forebygging og tidlig innsats 
2. Legge til rette for å kunne bo lengst mulig i eget hjem 
3. Arbeidskraft, kompetanse og god ledelse 
4. Samarbeid med frivillige  
5. Botilbud i takt med befolkningsutviklingen 
 
Utfordringer 

Vekst i tjenestebehov – både for yngre og eldre  
Tjenester til yngre brukere har økt prosentvis mer enn til eldre de siste årene. Dette 
gjelder psykiatri, rus, utviklingshemminger og yngre mennesker med ulike somatiske 
sykdommer. Årsaken er overføring av oppgaver til kommunen og i tillegg økte 
lovfestede rettigheter spesielt for yngre brukere.   
 
Det blir flere eldre og flere med aldersrelaterte lidelser. For Vestre Toten øker 
gruppen 80 – 89 år fra 2020, og litt mer enn tidligere framskrivning viser. Andelen 
over 90 år har derimot lavere vekst enn forventet. Totalt sett gir dette litt høyrer andel 
eldre over 80 år enn framskrivningen i Omsorgsplan 2040 viser. Fra 2025 vil 
økningen bli betydelig større.  
 
Flere skal få behandling og oppfølging i kommunen fremfor i spesialisthelsetjenesten. 
Det innebærer færre innleggelser i sykehus og raskere utskrivning. Sykehuset 
Innlandet reduserer i antall senger, noe som forsterker dette.  

Betalingsplikt for utskrivningsklare gjelder psykisk helsevern og somatikk. Innenfor 
psykiatri og rus kan tjenestebehovet være større enn kommunen håndterer, noe som 
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kan medføre kjøp av institusjonsplasser. Å ta imot alle utskrivningsklare til enhver tid 
er utfordrende og utgifter for overliggerdøgn må påregnes. 

Presset på kommunens pleie og omsorgstjeneste blir stadig større og utfordrer 
kapasitet og kompetanse.  

Ressurskrevende tjenester.  
Med ressurskrevende tjenester menes person med store hjelpebehov som mottar 
omfattende helse- og omsorgstjenester. Det er personer med utviklingshemming, 
demens, psykisk sykdom, rusproblemer, nevrologisk sykdom og annet. Tjenesten må 
ofte tilpasses rundt enkeltbrukere, noe som medfører store utgifter. Utgiftene kan 
variere med flere millioner fra ett år til et annet. Det vil gi store budsjettavvik som 
Omsorg vanskelig kan omstille seg på eller forutse på kort tid.  

Det søkes om delvis refusjon fra staten for tjenestemottakere inntil 67 år. Etter 67 år 
er det ingen refusjon. Tjenestemottakere er i alle aldre. Kommunens egenandel har 
økt for hvert år. 

Arbeidskraft, kompetanse og ledelse  
Tilgang på arbeidskraft med rett kompetanse er en betydelig utfordring som blir 
stadig større. Det gjelder både helsefaglig personell og ledere. Omsorgstjenesten må 
ha kompetent personale hele døgnet, året rundt. Bemanning på helg er spesielt 
utfordrende og medfører ofte små stillingsbrøker og ufaglært personell. Tjenesten 
trenger både spesialist – og generalistkompetanse. Det er behov for ny faglig 
kunnskap, teknologikompetanse, samhandlings- og innovasjonskompetanse. 
 
Lederspennet i omsorgstjenesten er i enkelte enheter stort og utfordrende. Den 
daglige driften må sikres samtidig med omfattende endringsarbeid. Kravene til 
lederne øker innenfor strategisk ledelse, kunnskap og samhandlingsledelse og 
styringssystemer. Det blir avgjørende fremover med et kraftfullt lederskap for 
effektivitet, omstilling og forbedring. 
 
 
Omstilling og utviklingsarbeid i perioden 2020 – 2023 
 
Økt satsning på mestring og hjemmebasert omsorg 
Tjenesten skal bidra til å øke innbyggernes mulighet til å mestre og å ta ansvar for 
eget liv. Kompenserende og passiviserende tjenester må erstattes med hjelp i form 
av rehabilitering og tilrettelegging slik at den enkelte klarer seg selv helt eller delvis.  
Systematisk og målrettet utvikling må til for å endre arbeidsmåter i hele tjenesten. 
Endring må innarbeides både i tjenesten og hos innbyggerne. 
 
Hjemmetjenestene: Utvikling og oppbygging av de ambulerende hjemmetjenestene 
må fortsette slik at flere kan få tygge tjenester i hjemmet. Dette gjelder alle 
fagområder og på tvers av somatikk, psykisk helse, rus og utviklingshemminger. Høy 
faglighet, hensiktsmessig organisering, god koordinering og samhandling. 
 
Bemannede omsorgsboliger: Tjenester i bemannede omsorgsboliger må ytes på en 
slik måte at beboerne så langt mulig bevarer og øker selvstendighet og aktivitet 
innenfor trygge rammer.  



 

 
Styringsdokument 2020 
 

122  

 

 
Institusjoner: Helsehuset skal ta seg av pasienter med stort behov for medisinsk 
behandling og oppfølging. Målrettet behandling, sikre kompetanse ved overføring til 
hjemmet og ha kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter. 
Gimle sykehjem er for mennesker med store hjelpebehov og langtkommen demens. 
Først og fremst langtidsopphold, men korttidsopphold vil også være aktuelt. 
 
Dag - og avlastningstilbud: I sammenheng med satsning på hjemmebasert omsorg 
bør dag - og avlastningstilbudet for både eldre og yngre innbyggere videreutvikles. Et 
godt utviklet tilbud forventes å styrke muligheten til å bo hjemme og redusere 
hjemmetjenester og heldøgns omsorgsbehov.  
Det er igangsatt arbeid med å se på organisering og videreutvikling av alle dag - og 
avlastningstilbudene innenfor Omsorgstjenesten. I tillegg blir det jobbet med et nytt 
dagaktivitetstilbud for eldre, som er et samarbeid med frivilligsentralen og øvrige 
frivillige.  
 
Helhetlig pasientforløp 
Helhetlig pasientforløp er et omfattende utviklings- og forbedringsarbeid som skal 
bidra til koordinert og kvalitativt bedre tjenester. Gode rutiner, rolleavklaringer, bedre 
samhandling og kompetanse skal sikrer overganger mellom spesialisthelsetjeneste 
og kommunen, og mellom deltjenestene i kommunen. Fastlegen har en nøkkelrolle. 
Godt utviklede forløp øker kvalitet - og pasientsikkerhet. 
 
 «Leve hele livet» kvalitetsreform for eldre (2019-2023) 
Det pågår utarbeidelse av handlingsplan for perioden frem til 2023.   
 
Velferdsteknologi 
Velferdsteknologi endrer hvordan tjenester ytes. Teknologi kan bidra til bedre 
ressursutnyttelse slik at personalressursen brukes der den trengs mest. Det er store 
økonomiske kostnader med å ta i bruk utstyr og kostnadene må ses opp mot nytte. 
Gevinstrealisering må sikres. En ressursgruppe skal sikre drift og utvikling i egen 
kommune, og regionalt er det en felles koordinator for velferdsteknologisamarbeid. 
 
Tjenestetildeling 
For å sikre bærekraftig tjeneste er det avgjørende at tjenestene tildeles og utøves på 
laveste effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet). Forventningsavklaring om hva de 
kommunale tjenestene kan bidra med og hva innbyggeren har ansvar for selv må bli 
tydeligere.  Vedtak om tjenester skal bygge på gode faglige vurdering og 
brukermedvirkning skal sikres. God tildelingspraksis skal videreutvikles og med vekt 
på et felles ansvar for å utnytte kommunens ressurser på best mulig måte. 
Hensiktsmessige arbeidsmåter og samarbeidsformer må prøves ut. 
 
Medarbeidere 
Rett kompetanse på riktig nivå bidrar til økt kvalitet, bedre ressursutnyttelse og lavere 
kostnader på sikt. Det krever rekruttering av riktig personell og målrettet faglig 
utvikling av eksisterende medarbeiderne samt god utnyttelse av 
kompetanseressursene. Forståelsen for endringsbehov er varierende og dermed 
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variabelt endringsønske. Nytenkning og utvikling er avgjørende og med fokus på 
faglighet, forståelse av pasientforløp, god samhandling og kunnskapsbasert praksis. 
 
Større andel heltidsstillinger gir bedre utnyttelse av samfunnets arbeidskraftressurs, 
økt kontinuitet og kvalitet for tjenestemottakerne og bedre rekruttering. Etablering av 
heltidskultur krever forankring og samarbeid mellom partene for å finne løsninger 
som sikrer kompetent personell 24 timer i døgnet, året rundt.  
 
Å redusere sykefraværet er en sentral satsning som vil gi økt kvalitet og økonomisk 
effekt. Alle enhetene gjennomfører IA skolen i 2019 og med videre oppfølging i 2020.  
 
Utredning, Ressurssenter for omstilling i kommunene 
I 2019 ble organisering og tjenester til mennesker med utviklingshemminger samt 
BPA ordningen gjennomgått av RO, ressurssenter for omstilling i kommunene. 
Mange av de ressurskrevende tjenestene er innenfor dette fagområdet. Utredningen 
danner grunnlag for videre utviklingsarbeid for fremtidig boligbehov, oppbygging av 
fagmiljøer, tildelingspraksis og god ressursutnyttelse.  
 
Utbygging av omsorgsplasser  
 
Boliger til mennesker med utviklingshemminger: Flere personer med 
utviklingshemminger vil trenge et heldøgns botilbud i løpet av 2-3 år. Det er gjort en 
utredning av fremtidig behov og planer for utbygging bør igangsettes i 2020.  
 
Gimlebygget er gammelt, nedslitt og ikke i henhold til dagens krav til omsorgsbygg. 
Risiko for større påkostninger øker for hvert år. Fremtidig løsning for storkjøkken og 
vaskeri må avklares før planer for Gimletomten kan igangsettes. Nytt omsorgsbygg 
på Gimle bør være ferdig innen 2024/2025.  
 
Konsekvenser av færre plasser i psykisk helsevern kan resultere i behov for 
utbygging av bemannede botilbud, men det er knyttet usikkerhet til dette. 
 
 

Fokusområde/ 
Overordnet mål 

Indikator Resultat 
 2018 

Anslag 
 2019 

Mål 
 2020 

 Mål  
2023 

 Innbygger 
Legge til rette for 
brukermedvirkning 
og samarbeid med 
pårørende 

Brukerundersøkelse 
og system for 
samarbeid med 
pårørende i alle 
enheter  

  100% 100% 

Utvikle og forbedre 
helhetlig 
pasientforløp.  

 Sammenheng i 
tjenestene, trygge 
overganger, 
tilstrekkelig 
kvalitet 

Sammenheng i 
tjenestene, 
trygge 
overganger, 
tilstrekkelig 
kvalitet 

Sammenheng i 
tjenestene, 
trygge 
overganger, 
tilstrekkelig 
kvalitet 

 
Rett tjeneste på rett 
sted til rett tid 
 
 
 
 
 
 

Forebygge og 
rehabilitere fremfor 
passiviserende/ 

 Økt andel 
hverdagsrehabilite

Økt andel 
hverdags-
rehabilitering og 

Økt andel 
hverdagsrehabilit
ering og 
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Fokusområde/ 
Overordnet mål 

Indikator Resultat 
 2018 

Anslag 
 2019 

Mål 
 2020 

 Mål  
2023 

kompenserende 
tjeneste 

ring og 
mestringstjenester 

mestringstjenest
e 

mestringstjenest
e 

Utskrivningsklare 
pasienter somatikk og 
psykisk helsevern, 
betalte ventedøgn 

5 døgn 20 døgn  15 døgn 5 døgn 

 
 

Øke og ta i bruk ny 
velferdsteknologi 
Digitale alarmer 
Medisindispensere 
Digitale tilsyn 
GPS 

Utskifting til 
digitale 
trygghetsalarmer 

200 digitale 
trygghetsalarmer 
10 medisin-
dispenser  
 0 Digitale tilsyn 

330 digitale 
trygghetsalarmer 
15 medisin-
dispensere 
5 digitale tilsyn 
 

Velferdsteknologi 
en integrert del 
av tjenesten 

 Medarbeidere 
Kompetanse: 
rekruttere, utvikle 
og beholde  
medarbeidere 

Andelen med 
helsefaglig 
kompetanse totalt i 
sektoren 

 
74% 

 
74% 

 
75% 

 
80 % 

Heltidskultur i samsvar 
med kompetent 
arbeidskraft 24/7/365 
 

65% 65% 70% 75 % 

Medarbeidere deltar i 
forbedrings- og 
endringsarbeid  

 Forbedringsarbeid 
i alle enheter,  
Følge opp 10 faktor 

Forbedringsarbei
d i alle enheter  
Følge opp 10 
faktor 

Forbedringsarbei
d i alle enheter  
Følge opp 10 
faktor 

 
Fremtidsrettet og 
velfungerende 
organisasjon med 
heltidskultur og godt 
omdømme 
 

Nærværet i % totalt 
for sektoren 
 

Gjennomsnitt 
88,5% 

Gjennomsnitt  
89,5 % 

Gjennomsnitt  
91 % 

Gjennomsnitt  
94% 

 Tjenesteproduksjon og fremtidsrettet utvikling 
Mobilisering og 
tilrettelegging for 
frivillig innsats 
 

Flere arenaer for 
frivilligarbeid og økt 
deltakelse 

 Økt frivillig 
deltakelse 

Frivillig 
deltakelse i flere 
enheter /deler av 
omsorgstjeneste 

Frivilligheten en 
integrert del av 
tjenesten 

Institusjonsplasser 
tilpasset fremtidens 
tjenestebehov 

Andel korttidsplasser 
av antall 
institusjonsplasser 
totalt (56) 

Andel 
korttidsplasser  
52% 

Andel 
korttidsplasser  
55% 

Andel 
korttidsplasser  
57% 

Andel 
korttidsplasser 
60% 

Hjemmetjenester 
tilpasset fremtidens 
tjenestebehov for 
eldre og yngre 

Utvikle ambulerende 
tjenester internt, 
interkommunalt 
og spesialisthelsetj.  

 Flere får tjenester i 
hjemmet  

Flere får 
tjenester i 
hjemmet 

Flere får 
tjenester i 
hjemmet 

 Økonomi 
Tilpasse drift til 
økonomiske rammer 

Budsjettavvik + 3,5 mill - 1,5 mill Balanse Balanse 

5.9.3 Endringer drift 
Omsorg har gjennomført store omorganiseringer og endringer siste årene, og må 
fortsette med omstillinger for å kunne møte veksten på en bærekraftig måte. 
Omstilling krever ressurser, og strammere budsjettrammer utfordrer dette.  

Adm. Omsorg 
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1 årsverk reduseres ved å omdisponere ressurser og ta ut forventet effekt av 
digitalisering i forkant innføring. Det medfører noe redusert støtte til tjenesten og økt 
arbeidsbelastning på støttefunksjoner. Digital løsning for arkiv tas i bruk i løpet av 
2020. Forutsetter investeringsmidler.  

Institusjonsplasser ved Gimle sykehjem og Raufosstun Helsehus 
Driften ved Raufosstun Helsehus og Gimle sykehjem ble endret i forbindelse med 
budsjettsaldering for 2019. 6 pendler/avlastningsplasser ble flyttet fra Gimle 
sykehjem til Raufosstun Helsehus og 3 sykehjemsplasser på Gimle ble lagt ned.  
 
Gimle drifter nå alle sykehjemsplassene på ett plan. Det er mer ressurseffektivt og 
har fungert bra for beboere og personalet. Det har vært fullt belegg gjennom hele 
2019. Venteliste for bemannet omsorgsbolig og sykehjemsplass har økt i 2019. 
Behovet for plasser vurderes og følges opp   
 
Helsehuset har hatt et høyere belegg på korttidsplasser enn tidligere, men ikke 
overbelegg. Flere pasienter har hatt opphold over lang tid i påvente av ledig 
heldøgns omsorgsplass. Dette utfordrer kapasiteten. Det er gjort endringer i rutiner 
for raskere innflytting av nye beboere i omsorgsboliger.  
Helsehuset driver i dag dialysebehandling og Sykehuset Innlandet har forespurt om 
mulighet for å utvide med en behandlingsplass i løpet av 2020. Det krever 
investeringer for å tilpasse lokalene.  
 
Hjemmetjenesten 
Hjemmetjenesten i ble samlet i en felles enhet på Raufoss i 2018. Dette gir 
stordriftsfordeler med fleksibilitet i oppgaver og personell, kompetansehevende tiltak, 
innkjøp, lagerbeholdning og gevinster av forbedringsarbeid.  
Nedtak av sykehjemsplasser i 2019 ble ikke kompensert i forhold til forventet økning i 
hjemmetjenester. 3 plasser tilsier 0,9 årsverk økning i hjemmetjenesten. Isteden ble 
det redusert med 0,8 årsverk. Det vil si en forventet effektivisering med 1,7 årsverk.  
Veksten i hjemmetjenesten har vært på ca. 14% i 2019. Dette har resultert i 
overforbruk. Til tross for overforbruket, så ser det ut til å være en effektivisering. 
Ytterligere kutt i årsverk er ikke å anbefale.  
  
Dag – og avlastingstilbud  
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende mennesker med demens er lovpålagt fra 2020. 
Vestre Toten har etablert 22 dagplasser med tilskudd fra helsedirektoratet. Tilbudet 
driftes i samarbeid med frivillige. Frivilligkoordinator har 10% av sin 40% stilling fra 
tilskuddsmidler.  Tilskuddet på 1,85 mill reduseres til 1,28 mill. Tilbudet kan 
opprettholdes ved omdisponering av personalet og økt samarbeid med frivillige, samt 
forbedre transportlogistikk.  
 
Psykisk helse - og rustjenesten 
Psykisk helsetjeneste endret driften av dagtilbudet i 2019 på bakgrunn av kutt i 0,8 
årsverk. Det er redusert åpningstid og endring i fordeling av brukere til andre dager. 
Istedenfor enkeltsamtaler får flere gruppetilbud. Dette har fungert bra. 
 
Det kommunale rusarbeidet er bygd opp med øremerkede tilskuddsmidler fra 
fylkesmannen, i henhold til regjerningens opptrappingsplan 2016 – 2020. 5,5 årsverk 
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er avsatt til kommunalt rusarbeid. Fylkesmannens tilskudd trappes gradvis ned og 
må kompenseres med årlig økning i budsjettrammen. For 2020 må det kompenseres 
med 1,1 mill., men kun kr. 450 000 er tilført kommunens rammer.  
 
For 2020 kuttes 75% stilling. Dette gjennomføres ved omprioritering og endret 
arbeidstidsordninger mellom dagsenter, omsorgsboliger og ambulerende tjenester. 
Konsekvensen er større variasjon i personalet, noe som kan oppleves uforutsigbart 
for brukere. Aftentilbudet til unge brukere bytte dag og bemanningen reduseres fra to 
til ett personale. 
 
FACT team Toten/Land er under etablering. Fylkesmannen har bevilget 3,4 mill i 
tilskudd til opprettelse av team. Kommunens egenfinansiering er 1. årsverk og dette 
omdisponeres fra psykisk helse og rustjeneste til teamet. Det forventes at flere av 
dagens brukere i Vestre Toten vil bli fulgt opp av teamet. Teamet har lokaler på SI 
Reinsvoll og vil være operativt fra starten av 2020. 
 
Miljøarbeidertjenesten  
Nye brukere og økt tjenestebehov hos eksisterende brukere har medført stor 
utgiftsøkning og rekrutteringsutfordringer i miljøarbeidertjenesten. Det blir sett på 
muligheter for å drifte på mer ressurseffektiv måte. Miljøarbeidertjenesten skal kutte i 
driftskostnader med 2 mill. for 2020. Dette er mulig ved blant annet å ta i bruk 
velferdsteknologi for å redusere nattevakter kan og fleksibilitet i bemanningen og 
arbeid på tvers av brukere og enheter.  
Ny lederstruktur er under etablering og dette vil gi endringer i organisering som 
forventes å øke fleksibilitet og god ressursutnyttelse.  
 
Nytt dag - og avlastningssenter til mennesker med utviklingshemminger ble tatt i bruk 
oktober 2019. Sentret har kapasitet til å ta inn flere brukere enn i dag. Noen av de 
som vi følger på ATS kan få et mer tilpasset tilbud i det nye sentret. Enkelte når også 
pensjonsalder og trenger et dagtilbud. Bemanningsmessig vil det kunne gi en 
effektiviseringsgevinst, men det vil være en overgangsperiode for endringen.  
 
VTA plasser 
Det er inngått avtale i 2019 om 3 nye VTA plasser (varig tilrettelagt arbeid) Disse 
arbeidsplassene benyttes av mennesker med nedsatt arbeidsevne grunnet psykiske 
lidelser eller rusproblematikk, og mennesker med funksjonshemminger.  
 
Velferdsteknologi 
Det pågår utskifting av analoge trygghetsalarmer til digitale trygghetsalarmer. Vestre 
Toten har 270 trygghetsalarmer og det er antatt økning til 330. I tillegg er det planlagt 
ytterligere teknologiske løsninger som prøves og tas i bruk. 
Den tekniske og praktiske løsningen som sørger for et sikkert system må på plass og 
dette jobbes det fortsatt med.   

Storkjøkken og vaskeri 
I 2018 ble det gjort en utredning av alternative løsninger for investering og drift av 
storkjøkken og vaskeritjenester i Vestre Toten. Rapporten viser at det er økonomiske 
besparelser ved et samarbeid med Gjøvik kommune.    
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Vestre Toten har inngått avtale for 2 år med Østre Toten om produksjon og levering 
av mat til hjemmeboende. 

Det reduseres med 0,2 årsverk ved postkjøkken på Raufosstun Helsehus. Endring i 
rutiner og oppgaver gjør at dette kan gjennomføres. 

Økte egenbetalinger og husleie 
Økning i egenbetalinger for enkelte tjenester.  

 Pris 2019 Ny pris 2020  
Dagsenter  pris pr plass:    Kr   209 Kr   220  
Trygghetsalarm  pr alarm:    Kr   285 Kr   300  
Praktisk bistand over 2G: Kr   550 

Kr   980 
Kr 1400 
kr 1800 

Kr   600 
Kr 1030 
Kr 1450 
Kr 1850 

Øke porsjonspris for mat til 
hjemmeboende 

Kr     79  Kr     87  

Husleie i kommunale omsorgsboliger har ikke vært endret på flere år og justeres opp. 
Endring i husleie skjer ved innflytting av ny beboer. Når ny leie er gjeldende for alle 
beboere gir dette kr 440 000 pr år i økt inntekt.  

Omsorgsbolig Dagens husleie Forslag til ny 
husleie 

Økning pr 
måned 

Gimletun Kr 5 500 Kr 6 500 Kr 1000 

Gimlevegen Kr 6 000 Kr 6 500 Kr  500 

Raufosstun Kr 6 800 Kr 7 300 Kr  500  

 

 

5.9.4 Økonomisk oversikt 
Omsorg 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt ramme 2019 235 455 235 455 235 455 235 455 
Justeringer og endringer fra 2019 til 2020         
Lønns- og prisjustering 8 035 8 035 8 035 8 035 
Merutgifter lø/sø-tillegg 900 900 900 900 
Rustilskudd inn i rammen i statsbudsjettet 450 450 450 450 
Økning ressurskrevende brukere -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 
Økt fastlønn ved opprykk ansienitet 700 700 700 700 
Økning BPA 800 800 800 800 
Innlemming 2020, dagaktivitetstilbud hjemmeboende med 
demens 1 288 988 988 988 
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3 nye VTA plasser 150 150 150 150 
Omstilling/Leaneffekter/omprioritering internt -500 -1 000 -1 500 -1 500 
Kutt saldering -5 718 -5 718 -5 718 -5 718 
Sum endringer 4 505 3 705 3 205 3 205 
Nettoramme økonomiplan 2020-2023 239 960 239 160 238 660 238 660 

 

Budsjettsaldering 2020 

Ved innlemming av tilskuddordning for kommunalt rusarbeid og dagaktivitetstilbud er 
overføringen til kommunens ramme mindre enn tilskuddet har vært. For Omsorg 
utgjør dette1,2 mill. Dette kommer i tillegg til kuttkrav på 5,7 mill. Erfaringsmessig har 
refusjoner for ressurskrevende tjenester gitt høyere inntekter enn budsjettert. For 
2020 er det budsjettert høyere og med større risiko knyttet til forventet inntekt. Dette 
gjør at kuttene i tjenesten også blir noe mindre.   

Inntektsøkninger: 
Øke egenbetalinger for følgende tilbud:  
Dagsenter, trygghetsalarm , praktisk bistand, mat hjemmeboende 
Husleie i kommunale omsorgsboliger  
Øke forventet inntekt av vederlag 

 
293 

97 
400  

 
Sum inntektsøkninger 790   
Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 
1 årsverk reduksjon Adm.Omsorg. Endringer i oppgavefordeling, ta i bruk 
digitale løsning i 2020 
 

Endring i organisering og drift av dagaktivitetstilbud, redusere 
drosjeutgifter 

0,75 årsverk psykisk helse og rustjeneste. Omprioritere ressurser og endre 
arbeidstidsordninger og bemanning ved dagsenter, omsorgsbolig og 
ambulerende tjenester.  
 

0,2 årsverk postkjøkken Raufosstun Helsehus  

Endring i organisering av miljøarbeidertjenesten, bedrer ressursutnyttelsen, 
ta i bruk velferdsteknologi 

670 
 
 
 

350 
 

430  
 
 
 
 

120 
 
 

2 000  

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 3 570    
Strukturendringer: 
Storkjøkken og vaskeri interkommunalt samarbeid mellom Gjøvik og Vestre 
Toten 

1 500 
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Sum strukturendringer 1 500   
Annet: 
Redusere utgifter til leie og vaktmestertjenester Boligstiftelsen. Forhandling 
med boligstiftelsen 
 

700 
 

Utvikling og forbedringsarbeid:  
  
Sum effekt av forbedringsarbeid 
 

 

  

Sum alle forslag 6 560 
 

5.9.5 Investeringer 
Omsorg 2020 2021 2022 2023 SUM B 

17252   Løsninger innen digitalt tilsyn velferdsteknologi  100 0 0 0 100 

Nytt   Storkjøkken - kokekjele produksjon 300 0 0 0 300 

Nytt   Raufosstun helsehus- medisintekniske senger 140 0 0 0 140 

Nytt   Gerica - digitalisering av arkiv (oppfølger etter svar ut).  250 0 0 0 250 

Sum Omsorg 790 0 0 0 790 
 

17252 Velferdsteknologi; Digitalt tilsyn 
Digitale løsninger som reduserer behovet for å være fysisk tilstede på tilsyn 

17265 Gimle - utredning av bygningsmessige fremtidige behov 
Utredning av bygningsmessige muligheter på eksisterende Gimletomt. Gimlebygget 
er gammelt og det er anbefalt å bygge nytt innen 2023/2024. Storkjøkken og vaskeri, 
som i dag er en del av Gimlebygget, inngår i dette. Arbeidet er påbegynt og følges 
opp.  

18261 Gimle - omb./rehab./utskifting 
En generell post til bruk for uforutsette investeringer på Gimle som erfaringsmessig 
vil komme i løpet av året. 

Nytt: Raufosstun omsorgsboliger trinn 2 
Planlegging av nye omsorgsboliger på Raufosstun, på nordsiden. Jfr omsorgsplan 
2040 

Nytt : Digitalisering av arkiv, med svar/post ut 
Digitalisering av saksbehandling som effektiviserer driften. Jfr salderingsforslag 

Nytt: Raufosstun Helsehus Medisintekniske senger  
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Nødvendig utskifting av senger 
 
Nytt: kokekjele storkjøkken 
Investeringer i utstyr til storkjøkken og vaskeri holdes på et minimum inntil videre 
planer for drift er avklart. Risikoen er at nødvendig utstyr plutselig kan ryke og må 
anskaffes uten at det er tatt høyde for dette.  
Det er et relativt stort investeringsbehov i produksjonsutstyr om 1 til 2 år da mye 
begynner å bli slitt og stadige reparasjoner.   
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5.10 Plan 

5.10.1 Status 
Planavdelingen har 17,5 årsverk.  

Arbeidsoppgavene innenfor fagfeltene strekker seg fra forvaltningsoppgaver med 
klare overordnede føringer og rammer, til bolig-, nærings- og samferdselsutvikling 
som skal sikre fortsatt vekst og utvikling i kommunen. Ofte vil oppgavene ligge i 
skjæringspunktet mellom lovpålagte oppgaver og samfunnsutvikling. Lovpålagte 
oppgaver prioriteres og arbeidsoppgavene bygger på et vidt spekter av særlover med 
tilhørende forskrifter, retningslinjer.  

Avdelingen besitter derfor god kompetanse innenfor mange fagfelt, og ligger langt 
framme når det gjelder samhandling og samarbeid, både internt på avdelingen, mot 
andre tjenesteområder, mot andre kommuner og mot overordna myndigheter.  
Kompetanseoppbygging, intern organisering, tjenesteproduksjon og 
kontrollfunksjoner er en kontinuerlig utfordring. 

Den enkelte medarbeider har stort ansvar innenfor eget fagfelt. Flere fagområder har 
liten mulighet for duplisering av fagkompetansen, noe som gjør avdelingen sårbar for 
fravær. 

Fagområder: 

Kommuneplanlegging / Samfunnsutvikling 
Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2014. Lovverket har utviklet seg i retning av at 
kommuneplanleggingen skal være en kontinuerlig prosess. Avdelingen har god 
kompetanse på området, og egen kommuneplanlegger i full stilling startet høsten 
2019. Fokus i 2020 vil primært være å utarbeide planstrategi for planarbeidet i denne 
valgperioden. 

Avdelingen jobber ofte med prosjekter som ikke er direkte lovpålagte, men som 
følger opp kommuneplanens samfunnsdel. Dette kan være stedsutviklingsprosjekter, 
arkitektkonkurranser, kartlegging av faktagrunnlag, osv.  Disse oppgavene krever 
som regel stor grad av tverrfaglig samarbeid, og Plan jobber ofte i samarbeid med 
andre tjenesteområder.  

Areal- og transportplanlegging (ATP) Raufoss ble påbegynt i 2018, og forventes å 
pågå til midten av 2020. «Europan 15» avsluttes i desember 2019, og vil bli fulgt opp 
med et forprosjekt i 2020. «Barnetråkkregistreringer» vil pågå også i 2020. Et 
forsøksprosjekt med «ByLab» ble foreløpig avsluttet i 2019, og vil bli evaluert for 
videre oppfølging. 

Plansaksbehandling, delingssaker og utbyggingsavtaler 
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Kommunens målsetninger realiseres i stor grad gjennom private og offentlige 
reguleringsplaner, noe som gjør plansaksbehandlingen til et viktig redskap for 
kommunal utvikling. Det er et etterslep på utarbeiding av kommunale 
reguleringsplaner, og all kommunal utbygging krever et planarbeid.  

Utbyggingsavtaler med utbyggere der kommunen skal overta veg-, vann- og 
avløpsanlegg, samt delingssaker, er oppfølgingsarbeid etter at reguleringsplanen er 
vedtatt. Utbyggingsavtalene krever en del oppfølging. 

Kart- og oppmåling 
Kart- og oppmålingsarbeidene ligger til grunn for all planlegging og saksbehandling 
innenfor plan- og byggevirksomheten. Det er stor aktivitet på området, men vi leverer 
innenfor pålagte frister. Vi har god back-up innenfor oppmålingsfaget, men mangelfull 
back-up innenfor kartfaget. 

Byggesaksbehandling 
Det er fortsatt høy byggeaktivitet i kommunen, selv om denne ikke er på nivå med 
toppårene 2018. I tillegg til løpende saker er det arbeidet mye med å følge opp eldre 
uavsluttede saker de siste par tre årene. Det er også jobbet mye med rutiner samt 
tilsynsaktiviteten.  

Delingssaker/ Seksjonering 
Videreutvikling av kompetanse samt gode rutiner og maler er i fokus, for å 
kvalitetssikre saksbehandlingen og gjøre den ytterligere effektiv. 

Nærings- og tomteutvikling 
Nærings- og tomteutvikling har i 2018 og 2019 gradvis blitt trukket ut av 
planavdelingen, etter hvert som pågående prosjekter har blitt avsluttet. 
Næringsutvikling ligger per 2020 formelt direkte under Rådmannen. Planavdelingen 
bidrar likevel aktivt i dette arbeidet, bl.a. i tverrfaglige arbeidsgrupper og 
kommuneplanarbeidet. 

Jordbruks-, skogbruks- og utmarksforvaltning 
Kommunens landbruksforvaltning har som mål å opprettholde og videreutvikle våre 
produktive arealer på en bærekraftig måte. Innovasjon innen, og i tilknytning til 
landbruket prioriteres. Det er viktig med en god og faglig forankret kvalitetssikring av 
jordbruket for å rettferdiggjøre og legitimere store statlige overføringer.  
 
Miljøvern - Vassdragsforvaltning/ Forurensningssaker/Viltforvaltning 
Dette er et meget bredt fagområde. Det gjør det utfordrende å ha spisskompetanse 
på alle felter. Miljø er styrket med ny stillingshjemmel (60 %) i 2019, noe som har 
gjort det mulig å i større grad ta tak i større miljøsaker og overordna planlegging 
knyttet til fagfeltet. Dette arbeidet videreføres i 2020. Det er en rekke saker hvor det 
er etterslep og som det arbeides med å få tatt tak i i tiden som kommer. Dette 
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inkluderer blant annet revisjon av klima- og energiplan, vurdering av 
miljøfyrtårnsertifisering, prosesser knyttet til reguleringen av Einafjorden og 
planmessig håndtering av utfordringer knyttet til fremmede arter. Innenfor saksfeltet 
finnes også en rekke løpende oppgaver som må håndteres. Hvilke oppgaver som 
kan prioriteres i 2020 vil påvirkes av interne prosesser og vurderinger (som vi selv 
kontrollerer), eksterne signaler og hendelser, samt ressurstilgang. 

Spredt avløp/nedgravde oljetanker  
Avløpsanlegg i spredt bebyggelse kartlegges og følges opp gjennom egen 
gebyrfinansiert stilling. 

Eiendomsskatt 
Etter lovendring gjeldende fra 2019 er «verk og bruk» borte som kategori for 
skattlegging. Skatt på maskiner-, og installasjoner skal fases ut i løpet av 7 år. 
Næringseiendommer er fortsatt skattepliktig. Taksten skal settes til markedsverdien. 
Der det ikke lar seg gjøre å finne markedsverdien skal taksten settes til teknisk verdi. 

Eiendomsskattekontoret er forberedt på å gjennomføre ny 10 års taksering i 2021 
dersom kommunestyret ønsker det. Deler av takstgrunnlaget har sin opprinnelse så 
langt tilbake som i år 2000. Det har også oppstått skjevheter i takstnivået mellom 
boliger på landbruks-, og fritidseiendommer, og boliger som får skattegrunnlaget fra 
skatteetaten. Ny 10 års taksering vil kreve om lag 1,7 stillinger ved 
eiendomsskattekontoret. I tillegg kommer innleid hjelp etter innhenting av anbud. 

Kostrastatistikk 

KOSTRA-tall VTK 2018 VTK 2017 VTK 2016 

Gj.snitt 
Oppland 
2018 

Gj.snitt 
landet 
u/Oslo 
2018 

      

Gjennomsnittlig saksbeh.tid for 
byggesaker med 3 ukers frist 

10 15 14 16 20 

Antall behandlede byggesaker 172 208 211 - - 

 

Kostra-statistikken viser at Vestre Toten har lavere driftsutgifter i plansaker pr 
innbygger enn gjennomsnitt for Oppland og hele landet. Det vil si lavere bemanning 
innenfor plansak. Enkelte gebyrer er høgere enn gjennomsnittet i Oppland, men 
likevel lavere enn for hele landet. Saksbehandlingstiden for byggesak er stabil, vi har 
relativt sett lavere bemanning enn de nærmeste nabokommunene. Delegert 
myndighet til saksbehandlere gir likevel effektiv og kort behandlingstid.  
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5.10.2 Mål og utfordringer 
Kommuneplanens samfunns- og arealdel peker blant annet på 3 overordnede mål 
med tilhørende strategier for kommunen. Planavdelingen har høsten 2019 satt i gang 
en LEAN-prosess, som bl.a. vil medføre revisjon av avdelingens målsetninger og 
konkrete tiltak. Foreløpig videreføres derfor målsettinger fra tidligere år. 

 

Anslag Mål  Mål  
Fokusområde Hovedmål 2018 2019 2022 

Brukere 
God service – raske og 
tydelige svar.  

Fornøyde brukere 
– gode 
tilbakemeldinger 

Generell reduksjon 
i antall restanser 
og svar over 
tidsfrister.  

Løpende saker løses 
fortløpende innenfor 
frist. 
 
Mulighet til å arbeide 
med egne saker 
(regulering, oppfølging 
m.v.) i tillegg til 
løpende henvendelser.  

Ingen nye restanser. 
 
Løpende saker løses 
fortløpende. 
 
Mulighet til å arbeide 
med egne saker ut fra 
prioriteringsliste.  

Medarbeidere 
Opprettholde god 
og variert 
kompetanse med 
nødvendig 
backup på alle 
fagområder.  

Kurs etter behov. 
 
Revidere 
stillingsbeskrivelser 
og rutiner for alle 
fagområder. 

Reviderte stillingsbesk. 
og rutinebesk. som 
viser behov for 
kompetanseheving og 
rekruttering. 

Fortløpende 
kompetanseheving 
gjennom kurs og 
rekruttering.  

Høy kompetanse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godt arbeidsmiljø 
Teamarbeid 

God score på 
medarbeider-
undersøkelse.  

Stort sett 
gjennomført 
planlagte og 
etterspurte tiltak 
og arrangementer i 
og utenfor 
arbeidstid som 
påvirker 
arbeidsmiljøet 
positivt. 

Gjennomføre som 
tidligere. Ha ytterligere 
fokus gjennom 
arbeidsdagen på 
forhold som påvirker 
arbeidsmiljøet positivt. 

Gjennomføre som 
tidligere. Ha 
ytterligere fokus 
gjennom arbeidsdagen 
på forhold som 
påvirker 
arbeidsmiljøet 
positivt. 

Høy tilstedeværelse 

Minimalt 
sykefravær. 
 
Ingen vakanser. 

Akseptabelt 
sjukefravær. 
Vakanser ved bl.a. 
nyrekruttering. 

Redusert sykefravær. 
Vakanser bl.a. pga. 
nyrekruttering. 

Minimalt sykefravær. 
 
Ingen vakanser. 
 

Økonomi 

Balanse 
budsjett/regnskap  Balanse Balanse  Balanse  Balanse 
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Målbare mål: 
Avdelingens målsettinger kan konkretiseres ytterligere bl.a. ved at:  

 Lovpålagte tidsfrister overholdes. Dette viser at tilstrekkelig kapasitet på 
saksbehandling er prioritert. 

 Få klagesaker blir omgjort av Fylkesmannen på grunn av saksbehandlingsfeil/ 
manglende administrative vurderinger. Dette viser at det er god kvalitet og nødvendig 
kompetanse på saksbehandlingen. 

 Stabile eller økte gebyrinntekter. Dette viser generelt aktivitetsnivå, men også 
kapasitet til å gjennomføre saksbehandling ut fra aktivitetsnivået, samt akseptabelt 
gebyrnivå mot nabokommuner.   

 Hoveddelen av private reguleringsarbeid skjer i tråd med vedtatt kommuneplan. Dette 
viser god kvalitet på det overordna planarbeidet opp mot generell utvikling i 
kommunen.  

 Fullføre en eller to interne reguleringsplaner hvert år, i tillegg til det kontinuerlige 
arbeidet med overordna planlegging og private planer. Dette viser kapasitet/mulighet 
til å arbeide framoverlent med utvikling av kommunen.  

 Følge opp min. 100 uavsluttede byggesaker i løpet av vinterhalvåret.  
 Øke tilsynsaktiviteten med foretak gjennom egne tilsyn. 
 Følge opp 100 tilsyn med separate avløpsanlegg gjort i 2019, samt gjennomføre 

tilsvarende antall nye tilsyn. 
 Revidere planstrategi for valgperioden 2020-2023, samt følge opp denne kontinuerlig 

gjennom perioden. 
 Vitalisere arbeidet innenfor de fagområdene som er styrket med utvidet 

stillingsressurs. 
 Styrke kommunens overordnede beslutningsgrunnlag gjennom fullføring av 

arealbruksstrategier og ATP-Raufoss. 
 Gjennomgang av kommunens eiendommer i LNF. 

 

5.10.3 Endringer drift 
Avdelingen ble i 2018 styrket med 2 stillingshjemler. To nye medarbeidere, en 
miljøvernrådgiver og en rådgiver innen skog og utmark, ble ansatt mot sutten av 
2018. Strukturelle endringer bl.a. på bakgrunn av dette gjorde at vi gikk inn i 2019 
med styrket ressurs på fagområdene: miljøvern, skog- og utmarksforvaltning, 
landbruk og tjenesteområdeledelse. Samtidig ble stillingsressursen som 
samfunnsplanlegger stående vakant helt frem til 1.10.2019. Dette gjorde at vi måtte 
bruke ressurser fra reguleringsplan over på overordnet planlegging/ 
samfunnsplanlegging. Stillingen som samfunnsplanlegger ble i tillegg rekruttert 
internt fra arealplan, noe som gjør at vi på slutten av 2019 og i 1.kvarrtal 2020 er 
ytterligere «svekket» på fagområdet arealplanlegging.  

Næringsutvikling ble i 2018 trukket ut av avdelingen og lagt under rådmannen. 
«Overføring» av oppgaver fra plan til næringsrådgiveren pågår fortsatt. Tanken var at 
denne næringsavdelingen skulle styrkes med en stillingshjemmel og dermed avlaste 
en av våre reguleringsplanleggere. Denne ansettelsesprosessen er satt på vent. Vår 
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reguleringsplanlegger tar i tillegg en del oppgaver i grensesnittet mellom flere 
tjenesteområder. Summen av dette gjør at vi er noe «stresset» i forhold til ressurs på 
reguleringsplanområdet. Ansettelsesprosess er startet for å erstatte 
arealplanleggeren som har gått over i rollen som samfunnsplanlegger. Det antas at 
denne tidligst kan være på plass 1.4.2020. 

 

5.10.4 Økonomisk oversikt 
Plan 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt ramme 2019 8 880 8 880 8 880 8 880 
Justeringer og endringer fra 2019 til 2020         
Lønns- og prisjustering 402 402 402 402 
Reduksjon gebyrer 800 800 800 800 
Kutt saldering -235 -235 -235 -235 
Sum endringer 967 967 967 967 
Nettoramme økonomiplan 2020-2023 9 847 9 847 9 847 9 847 

 
Kutt saldering tas inn slik: 

Annet: 
3 mnd. med vakant arealplanlegger 200 000  
  
Sum effekt av forbedringsarbeid 200 000  

  
Sum alle forslag 200 000  

 

5.10.5 Investeringer 
Plan 2020 2021 2022 2023 SUM B 

   Overordnet planarbeid:      

18301  ATP - Tiltak 1 000 0 0 0 1 000  

Nytt  Europan - Konkretisering vinnerprosjekt 500 0 0 0 500  

Nytt   Kart GEOVEKST planavdelingen 0 0 600 0 600  

   Reguleringsplaner:          

18332   Svein Erik Strandlies veg 100 0 0 0 100  

Nytt  Nils Juls gate (trafikksikkerhetspl.) 0 350 0 0 350  

Nytt  Fem områder Raufoss, Reg.plikt K-plan 0 0 200 0 200  

Nytt  Raufosskogen overordnet trafikkavvikling (Trafikksikkerhetspl.) 500 0 0 0 500  

Nytt  Omregulering Brubakken 150 350 0 0 500  

   Planleggingsmidler:          

18321   Stedsutvikling Raufoss 200 0 0 0 200  

19310   Sentrumsutvikling Eina, Bøverbru, Reinsvoll 200 0 0 0 200  

   Utbyggingsprosjekter:          
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18314   Opparbeidelse Dragerlia 100 0 0 0 100  

18320   Bergsjøen Industriområde 500 0 0 0 500  

18331   Elvelia 0 150 0 0 150  

19311   Raufosskogen Nord 100 200 0 0 300  

Nytt   Ombygging rundkjøring Dragerlia 2 000 0 0 0 2 000  

Nytt   Bakerudvegen forlengelse - anleggsbidrag 250 0 0 0 250  

Nytt   Elton - asfalt/overvann 0 500 0 0 500  

Nytt   Friområde Eina - gjennomføring 100 0 0 0 100  

Nytt   Aktivitetsområde Raufoss - detaljprosjektering 300 0 0 0 300  

Sum Plan - eks inntektene 6 000 1 550 800 0 8 350 

 
 
 
  



 

 
Styringsdokument 2020 
 

138  

 

5.11 Teknisk drift 

5.11.1 Status 
Teknisk Driftsavdeling har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger, 
kommunens vann- og avløpsnett og park/grøntanlegg.  

Teknisk driftsavdeling har 2 driftsenheter; Vann/avløp(VA), og Veg/park (VP). 
Avdelingen ledes av driftssjef og to driftsenhetsledere.  Avdelingen har tre 
prosjektlederstillinger (VA, infrastruktur og veg), en konsulent for merkantile 
oppgaver, tre arbeidsledere og fagarbeidere innenfor elektronikk, rørlegging, 
maskinfører og automatikk. Mange ansatte har ikke fagbrev, men har stedlig 
opplæring og lang erfaring. 

Avdelingen fikk i november styrket bemanning med en nyopprettet stilling som 
prosjektleder veg. Hovedfokus for denne stillingen vil være å få på plass planverk for 
tjenesten veg; kommunedelplan veg, sykkelplan og veglysplan. Planarbeidene har 
ikke latt seg prioritere i 2019, grunnet langvarig sykefravær. 

Gjennomføringsevne på investeringsprosjekter for veg er høy. De prosjektene som er 
utsatt skyldes i vesentlighet manglende reguleringsplaner. Dette skyldes vakanser på 
Planavdelingen. Teknisk drift har en økning i saksbehandling mhp dispensasjon fra 
byggegrense veg, dette skyldes i vesentlighet manglende reguleringsplaner. Det 
legges stor vekt på å samordne gravetiltak på tvers av tjenester for å gjøre tiltakene 
billigst mulig, og ikke påføre ekstra ulempe for de som bor i nærheten av tiltaket. VA-
sanering, vegfornyelse og modernisering av gatelysanlegg samordnes. Det legges 
også trekkerør under vegen for fremtidig infrastruktur for å forebygge fremtidige 
graveskader. I 2019 er det asfaltert totalt 9125 meter kommunal veg som følge av 
investeringsprosjekter på veg, vann og avløp. 

Driftsrammer for tjenesten veg er om lag halvparten av det som trengs for 
bærekraftig drift og vedlikehold av veg. Tjenestenivå for sommerdrift avhenger av 
hvordan man ligger regnskapsmessig an ved utgangen av mai, når utgiftene for 
brøytesesongen er betalt. Vinteren 2018/2019 var snørik, og det ble nødvendig å be 
om ekstraordinær bevilgning til tjenesten i år også. Den langvarige 
underbudsjetteringen på tjenesten medfører et stadig økende drifts og 
vedlikeholdsetterslep – og skaper på sikt økte investeringskostnader. Forfallet er 
stort, og vil fortsette å øke så lenge økonomiske rammer ikke står i forhold til 
behovet. Det er utarbeidet en grundig statusrapport som fokuserer på det 
eksisterende vegnettet og dets behov i 2017. Nøkterne vedlikeholdsbehov og 
levetider er lagt til grunn. Årlig driftsbehov er beregnet til 11,5 mill kr, årlig ordinært 
vedlikeholdsbehov er beregnet til 6,9 mill kr, årlig ordinært fornyelsesbehov av 
eksisterende vegobjekter på grunn av elde og bruk er beregnet til 4,8 mill kr – totalt 
23,2 mill årlig. Beregnede tall forutsetter et vegnett uten forfall. Forfallet 
(investeringsbehovet) er beregnet til 117,4 mill kr.  
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På vann og avløpsområdet jobbes det systematisk med tiltak i tråd med 
kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015-2023. Ombygging av Breiskallen 
renseanlegg, og sanering av 3 km vann og avløpsnett har hatt hovedfokus på 
investeringssiden. Under ombygging har renseprosessen i Breiskallen RA ikke vært 
optimal, og har medført at vi i store deler av året ikke har klart rensekravene for 
totalfosfor. Dette er meldt fylkesmannen. I 2019 har vi også startet systematisk 
innlegg og lekkasjesøk. I forhold til innlekk på avløpsnettet er det gjort søk på 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. 
Lekkasjesøk har det tatt litt tid å opparbeide kompetanse på, men nå er vi i gang. 

Forarbeid for revidering av kommunedelplan vannforsyning og avløp er i gang. Det er 
gjennomført ROS-analyse av vannverk, fordelingsnett og tilhørende installasjoner. 
Gjennomgang og revisjon av internkontrollsystem vannforsyning er igangsatt og skal 
bl.a ende opp i reviderte beredskapsplaner. Avdelingen har stort fokus på 
vannsikkerhet og gjør systematisk forbedringer. 

Det er et langt etterslep på innmåling av VA-kart. Som et lean-tiltak tar avdelingen nå 
i bruk ny IT-plattform som gjør det mulighet til å oppdatere VA-kart med digitale 
innmålinger i felt og rett over i kart. Løsningen gir også mulighet for dagbokfunksjon 
som vil tas i bruk. VA-kart er lagt over på sky-løsning, og frigjør serverkapasitet. 
Denne digitaliseringen gjør det mulig å få oppdatert VA-kart på en enkel måte, uten å 
ansette ytterlige personell for å få gjort jobben. Det vil gi avdelingen store gevinster å 
ha oppdaterte kartverk til enhver tid. 

Samordnet gravemeldingstjeneste er tatt i bruk, og tilpasses gjennom kontinuerlig 
forbedring og ettermålinger. Det er klare gevinster, men tidsforbruket har foreløpig 
ikke gått ned vesentlig. Det er utarbeidet graveveileder som regulerer gravearbeider i 
kommunale veger og i nærheten av VA-anlegg, som blir administrativt vedtatt i 2019. 

Breiskallen RA er ny Lean-enhet i 2019. Avløpstekniske mål og delmål er tatt inn i 
Lean-arbeidet, og lean-tavla brukes aktivt som et virkemiddel for målstyring. 

Det er utarbeidet en kost/nytte vurdering av drift, vedlikehold og 
investeringskostnader for å ivareta Veltmanåa dam. Saken skal behandles politisk. 

Trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen har blomstret opp, og oppleves nå som godt 
innarbeidet i alle tjenesteområdene. Kommunen ble regodkjent som trafikksikker 
kommune for 2019-2021, og derigjennom er alle skoler og barnehager i kommunen 
godkjent som trafikksikre skoler og barnehager. Trafikksikkerhetsplanen følges 
jevnlig opp i rådmannens ledergruppe, og det jobbes nå spesielt med hjertesoner 
rundt alle skoler. Kommunen fikk i 2019 1,6 mill i tilskudd fra Oppland fylkes 
trafikksikkerhetsutvalg til trafikksikkerhetstiltak. Kommunen har totalt ca 10 km gang 
og sykkelveg. Siden avdelingen fikk trafikksikkerhetsplan på plass i 2014, er ca 2,2 
km av disse utbedret med tilskudd fra OFTU, i tillegg har kommunen fått tilskudd til 
utdanning av lærere for valgfaget trafikk og undervisningsmateriell som bl.a 
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førstehjelpsdukker til faget trafikk. Med egne gang og sykkelprosjekter har 
kommunen nå oppgradert 2,7 km gang og sykkelveg, dvs ca ¼ av kommunens gang 
og sykkelstier er oppgradert på 6 år. 

Driftsavdelingen har et meget høyt aktivitetsnivå, på tross av begrensede 
personalressurser både for drift og administrasjon.  

Nasjonale føringer 

Nasjonale føringer er tatt inn i planverkene ved avdelingen. I tillegg må avdelingen 
forholde seg til en rekke lover og forskrifter. De viktigste innenfor hvert fagområde er:  

Vannforsyning – Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven), Lov om 
helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven), Lov om folkehelsearbeid 
(folkehelseloven), Drikkevannsforskriften, Internkontrollforskriften. Nasjonale mål for 
vann og helse – Mattilsynet. 

Avløp og renovasjon – Vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven), 
Gjødselvareforskriften, Renovasjonsforskriften. 

Kommunale veger – Vegloven, vegtrafikkloven, Skiltforskriften, Plan- og 
bygningsloven. Nasjonal transportplan. 

Trafikksikkerhet – Sortingsmld 33 – nasjonal transportplan 2018-2029, Stortingsmld 
40 – trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering, Nasjonal tiltaksplan for 
trafikksikkerhet på veg 2018-2021. 

Veltmanåa dam: Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven), Forskrift om 
sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) 

Nøkkeltall og statistikk 

KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om 
kommunal virksomhet. 

KOSTRA-tall VTK 
2018 

VTK 
2017 

Oppland 
2018 

Oppland 
2017 

Landet 
2018 

Landet 
2017 

Samferdsel       

Brutto investeringsutgifter i kr per 
innbygger, kommunale veger og gater 

1 297 
 

1 485 
 

1 226 1 187 1 209 1032 

Utgifter til vedlikehold av kommunale 
veger og gater av totale nto.dr.utg. til 
kommunale veger og gater i % 

14,1 14,3 36,1 39 28,5 35,6 

Brutto driftsutgifter til gatebelysning 
langs kommunale veger og gater pr 
km belyst veg i kr 

13 333 47 011 23 619 18 386 24 053 21 301 

Andel av km tilrettelagt for syklende 
som kommunen har ansvaret for av 
alle kommunale veger i % 

10,9 10,9 16,9 18,4 15,4 14,9 



 

 
Styringsdokument 2020 
 

141  

 

KOSTRA-tall VTK 
2018 

VTK 
2017 

Oppland 
2018 

Oppland 
2017 

Landet 
2018 

Landet 
2017 

Antall kommunale veger og gater med 
belysning av alle kommunale veger og 
gater 

67,2 65,7 46,4 45,4 61,6 60,6 

Netto driftsutgifter til kommunale 
veger og gater per km (kr)  

 
127 234 

 
91 328 

 
123 043 

 
109 252 

 
151 694 

 
135 176 

Vann:       

Andel fornyet kommunalt 
ledningsnett, gjennomsnitt for siste 
tre år i % 

1,05 0,9 0,7 0,6 0,7 0,7 

Andel av befolkningen som er 
tilknyttet privat eller kommunalt 
vannverk i % 

 
92,6 

 
92,6 

 
76,1 

 
75 

 
88,2 

 
88,2 

Andel av total kommunal 
vannleveranse til lekkasje i % 

41 41 37,9 35,7 29,8 30,3 

E.coli: andel innbyggere tilknyttet 
kommunalt vannverk med 
tilfredsstillende prøveresultater 

 
100 

 
100 

 
96,2 

 
97,5 

 
98,3 

 
98,3 

Årsgebyr vannforsyning – eks mva 
(gjelder rapporteringsåret+1) i kr 

2 925 3 025 4 197 3 974 3 737 3 449 

Avløp:       

Andel fornyet kommunalt 
spillvannsnett, gjennomsnitt for siste 
3 år i % 

1,05 1,5 0,49 0,4 0,6 0,6 

Andel av befolkningen tilknyttet 
kommunal avløpstjeneste i % 

 
92,6 

 
93,1 

 
70,1 

 
67,2 

 
85,3 

 
84,9 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg 
der rensekrav er oppfylt i % 

6,7 6,7 45,4 64,9 58,7 57,3 

Årsgebyr for avløpstjenesten – eks 
mva (gjelder rapporteringsåret +1) 

4 695 5 210 5 091 4 872 4 143 3 891 

 

Kommentarer til kostratall: 

Kostra-tallene viser at kommunen følger opp overordnet mål og strategi i 
samfunnsdelen av kommuneplanen om å ha en sikker og robust infrastruktur i vann 
og avløpssektoren. 

Satsing på VA-sektoren ved fornying av ledningsnettet er offensiv sammenlignet med 
Oppland og landet for øvrig, og er i tråd med vedtatt kommunedelplan for vann og 
avløp. Dekningsgraden er god for vann og avløp. Vannkvaliteten er god, men 
lekkasjeprosenten er høy. Breiskallen RA klarer ikke å oppfylle rensekravet i 
utslippstillatelsen, grunnet innlekk av fremmedvann. Eina renseanlegg oppfyller 
rensekravene. Fornying av ledningsnettet, og aktivt søk etter innlekk og lekkasje vil 
på sikt fjerne volum fremmedvann inn på renseanlegget i Breiskallen og øke 
produktiviteten i forhold til lavere lekkasjeprosent på drikkevannsledningene.  
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Årsgebyr for vann er lavere enn Oppland og landet, mens årsgebyr for avløp er 
lavere enn gjennomsnittet for Oppland men høyere enn snittet for landet. 

VTK har investeringsnivå som for andre år på rad er høyere enn landet og fylket inne 
samferdsel, driftsnivået er høyere enn Oppland men lavere enn landet, 
vedlikeholdsnivået er imidlertid omtrent det halve av Oppland og landet for øvrig. 
Dette viser at VTK ikke prioriterer vedlikehold av veg. Brutto driftsutgifter til 
gatebelysning har gått vesentlig ned fra 2017 til 2018, dette har sin årsak i utskifting 
til LED. Kommunen har også en høy dekningsgrad av belysning på kommunal veger, 
og ligger over snittet for landet og Oppland der. Kommunen har en lav dekningsgrad 
for gang og sykkelstier i forhold til Oppland og landet for øvrig. 

5.11.2 Mål og utfordringer 
Kommuneplanens overordnede mål og strategier er styrende for målnedbrytningen 
på teknisk driftsavdeling. 

Anslag Mål  Mål  
Fokusområde Fokusmål 

2019 2020 2023 
Ved kjøp/leie av 
kjøretøy/leasingbiler
, vurdere el-bil, 
hybrid eller 
lavutslippsbil som 
alternativ til 
bensin/diesel 

Kartlegge 
muligheter for valg 
av miljøvennlige 
kjøretøyer ved 
nyanskaffelser. Se 
på løsninger for 
ladestasjoner og 
fylling av 
alternative 
drivstoffer. 

Innkjøp av 
miljøvennlige 
kjøretøyer til bruk der 
tjenesten tillater. 
Etablere 
ladestasjoner. 

Nye kjøretøyer 
skal være 
miljøvennlige. 
Kun i særskilte 
tilfeller anskaffe 
kjøretøyer som 
bruker fossilt 
drivstoff. 

Vurdere bruk av 
piggfrie dekk  

Vurdere hvilke 
kjøretøy i tjenesten 
som kan benytte 
piggfrie dekk. 

Det velges piggfrie 
dekk ved utskifting for 
kjøretøy som er 
vurdert til å kunne 
benytte piggfrie dekk.  

Det velges 
piggfrie dekk 
ved utskifting for 
kjøretøy som er 
vurdert til å 
kunne benytte 
piggfrie dekk. 

Miljø 

Ivareta miljøfokus 
ved bruk og 
vedlikehold av 
transportmidler 

Vurdere muligheter 
for miljøvennlige 
løsninger. 

Velge miljøvennlige 
løsninger ved bruk og 
vedlikehold av 
transportmidler. 
Bruk av miljøvennlige 
alternativ for drivstoff 
og benytte 
miljøvennlige 
alternativer for 
vask/renhold. 

Valg av 
miljøvennlige 
løsninger ved 
bruk og 
vedlikehold av 
transportmidler. 
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Anslag Mål  Mål  
Fokusområde Fokusmål 

2019 2020 2023 
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. 
 

Standard for 
vegvedlikehold 
følges. 

Vintervedlikehold 
overholdes. 
 
Sommervedlikehol
d overholdes ikke 
tilstrekkelig, 
grunnet 
underbudsjettering.  

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

Standard for 
vegvedlikehold 
overholdes 
sommer og 
vinter. 

Trafikksikkerhetspla
n; Trygge, sikre og 
attraktive skoleveger 
i 2 km radius rundt 
skoler. 

Trafikksikkerhetspl
an 2018-2021 er 
styrende for 
trafikksikkerhetsarb
eidet i kommunen. 
Tiltak følges opp i 
rådmannens 
ledergruppe, og av 
trafikksikkerhetsfor
um. 

Planprosess 
trafikksikkerhetsplan 
2022-2025. 

Trafikksikkerhet
splan 2022-
2025 er vedtatt 
og styrende for 
trafikksikkerhets
arbeidet. 

KDP for 
vannforsyning og 
avløp  

2015-2023 brukes 
som 
styringsverktøy for 
drift og investering. 
 
Revisjon av ROS-
analyse for 
vannverk og 
vannforsyningssyst
em er gjennomført. 

2015-2023 brukes 
som styringsverktøy.  
 
Revisjon av 
internkontrollsystem 
VA. 
 
 

2015-2023 
brukes som 
styringsverktøy.  
 
Arbeid med 
rullering av plan 
2024-2031 er i 
gang. 

KDP Veg Ikke mulig å 
prioritere grunnet 
manglende 
personalressurser. 
Prosjektleder veg 
ansatt 1. nov 2019. 

Kommunedelplan for 
veg utarbeides og 
behandles politisk 

Kommunedel-
plan for veg er 
styringsdokume
nt for drift-, 
vedlikehold- og 
fornyelsesbehov 
på kommunale 
veger. 

Hovednett for sykkel 
Raufoss 

Ikke mulig å 
prioritere grunnet 
manglende 
personalressurser. 
Prosjektleder Veg 
ansatt 1. nov 

Sykkelplan 
gjenopptas i 
samarbeid med SVV 
og planavd. 

Sykkelplan er 
politisk vedtatt 
og styrende for 
utbygging av 
hovednett. Det 
er igangsatt 
planarbeider for 
lokalnett og 
turveger. 

Planverk 

Veglys Status for det 
kommunale 
vegnettet er 
kartlagt og 
restlevetid er 
fastsatt for 
eksisterende 

Kost/nytte-
vurderinger for 
overgang til LED-
teknologi og 
driftsovervåking er 
foretatt og arbeid 

Plan for veglys 
er politisk 
vedtatt, og 
styrende for 
modernisering. 
Driftskostnader 
reduseres 
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Anslag Mål  Mål  
Fokusområde Fokusmål 

2019 2020 2023 
veglysnett. 
Driftsutgifter har 
gått ned fra 2017- 
2018 grunnet 
overgang til LED. 

med planverk er 
iverksatt. 

Trafikksikkerhet 
Godkjenning som 
trafikksikker 
kommune 

Regodkjent for 
2019-2021.  

Regodkjent for 2019-
2021.  

Regodkjent for 
2022-2024. 

Tilfredsstillende 
vannprøveanalyser. 

Tilfredsstillende 
vannprøveanalyser
. 

Tilfredsstillende 
vannprøveanalyser. 

Tilfredsstillende 
vannprøveanaly
ser. 

Kartlegge 
årstidsvariasjoner 
på drikkevannskilde 
(råvann). 

Kun enkeltstående 
analyserapporter 

Utarbeide statistikker 
fra historiske data, 
gjøre trendanalyser. 

Vannbehandling 
ivaretar 
årstidsvariasjon
er i 
råvannskavalitet
. 

Prøvetakingsplanen 
skal ivareta kritiske 
punkter i 
vannforsyningssyste
met. 

ROS-analyse for 
utarbeidelse av 
prøvetakingsplan 
ferdigstilles. 

Ny prøveplan basert 
på ROS-analyse 
iverksettes. 

Prøveplan 
evalueres årlig. 

Krisevann – 
distribusjon av vann 
utenfor 
distribusjonsnett 

Plan for krisevann 
mangler 

Plan for krisevann er 
etablert 

Øvelse 

Nødvann – gjennom 
ordinært distribusjon 
men ikke 
tilstrekkelig kvalitet 

Nødvann tas fra 
Einafjorden rett i 
tunell, klor som 
barriere 

Øvelse Øvelse 

Nok vann av 
hygienisk 
betryggende 
kvalitet til alle 
abonnenter. 
 
 

Reservevann – vann 
fra annen kilde 
gjennom ordinært 
distribusjonsnett 

Einafjorden er 
reservevannkilde 

Øvelse Øvelse 

Redusere 
lekkasjer 
ledningsnett 
vann 

Motivere for å 
utbedre lekkasjer på 
privat stikkledning. 
(Digitalisering) 

Grensesnitt mellom 
kommunalt nett og 
privat nett er 
innstikkskum, men 
vannmåler er 
plassert inne i 
huset. Evt lekkasje 
på privat 
stikkledning 
belastes gebyret, 
ikke huseier, og 
gjør at kommunens 
lekkasje % blir 
falsk forhøyet. 
Kommunen har 
god dekning på 
innstallerte 
vannmålere (98 
%), men de eldste 

Interkommunal 
arbeidsgruppe for 
smarte vannmålere er 
etablert for å finne 
fremtidige løsninger.  
 
Lage handlingsplan 
for overgang til 
smarte vannmålere 
plassert i 
innstikkskum. 

Smarte 
vannmålere er 
tatt i bruk, og 
«utrulling» 
følger 
handlingsplan. 
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Anslag Mål  Mål  
Fokusområde Fokusmål 

2019 2020 2023 
vannmålerne må 
nå byttes ut – det 
vurderes overgang 
til smarte 
vannmålere.  

Systematisert 
lekkasjesøk 

En drifts-
operatørstilling er 
øremerket 
lekkasjesøk – 
opplæring og 
hospitering i 2019.  

Systematisk 
lekkasjesøk sommer 
2019. 

Resultater fra 
lekkasjesøk er 
innarbeidet som 
tiltak i 
saneringsplan 

Lekkasjeprosent 59 % i 2016. 
37 % i 2017. 
47 % i 2018 
 

Nasjonale mål – vann 
og helse vedtatt av 
regjeringen 22.05.14: 
25 % i 2020.  

VTK’s mål: 35% i 
2020. 

Jobbe videre 
mot nasjonalt 
mål på 25% 

Sanering av ca 3 km 
VA-ledning årlig 

Sanerte ledninger 
pr 31.12 estimeres 
til ; 2850 m vann 
og 2360 avløp. 

Sanering av ca. 3 km 
VA-ledning 

Sanering av ca. 
3 km VA-ledning 

Fornyelse av 
ledningsnett 

Saneringsplan er 
styrende for 
prioriteringer. 

Saneringsplan er 
vedtatt, og 
handlingsplan er 
revidert for 2020. 

Handlingsplan 2020 
er styrende for 
prioriteringer, 
revideres for 2021. 

Handlingsplan 
2020 er 
styrende for 
prioriteringer, 
revideres for 
2024. 

Oppdatert VA-
kartverk 

Ta i bruk digital 
løsning for 
innmåling i felt, med 
dataoverføring 
direkte til VA-kart. 
(Digitalisering) 

Utført VSA, 
gevinstpotensial 
slipper å leie inn en 
stilling for å ta igjen 
etterslep ved å ta i 
bruk digital løsning. 
Digital løsning tas i 
bruk, opplæring. 

Etterslep innmåling 
VA-nett prioriteres, 
oppdatert VA-kartverk 
innen utgangen av 
året.  
 
Ta i bruk digital FDV 
løsning som ligger i 
samme digitale 
løsning. 

Oppdatert VA-
kartverk. 
 
Digital FDV 
løsning brukes 
til planlegging 
og 
dokumentasjon. 
 

Beredskap 
Revisjon Beredskapsplaner 

må oppdateres 
Reviderte 
beredskapsplaner 

Årlig 
beredskaps-
øvelse 

Alt avløp skal 
gis en forsvarlig 
behandling slik 
at forurensning 
av miljø unngås. 

Overholde 
utslippstillatelsen for 
renseanleggene 
(RA) 

3 mnd utenfor 
utalippstillatelse på 
Eina grunnet 
teknisk problem. 
Breiskallen RA har 
ikke overholdt 
utslippstillatelsen i 
ombyggingsfasen.  

Overholde 
utslippstillatelse Eina 
RA. Fortsette med 
tiltak som reduserer 
fremmedvann inn på 
BRRA. Sanering, 
innlekksøk, kontroll 
taknedløp.  

Overholde 
utslippstillatelse 
på begge RA. 
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Anslag Mål  Mål  
Fokusområde Fokusmål 

2019 2020 2023 
Bedre kontroll på 
industripåslipp 

Lokal forskrift 
utarbeidet og 
behandles politisk 
innen utgangen av 
året 

Lokal forskrift er 
politisk vedtatt og 
påslippsavtaler 
reguleres av denne. 

Kontroll på 
industripåslipp. 

Taknedløp skal 
ledes til terreng 

Ingen systematisk 
oppfølging av 
etablerte løsninger, 
nyanlegg får 
pålegg 

Sende ut brev til alle 
abonnenter, og starte 
tilsyn 

Alle taknedløp 
skal være koblet 
bort fra 
drenering. Redusere 

fremmedvann 
inn på 
ledningsnett 

Systematisert 
innlekksøk 

Søk er iverksatt Systematiserte 
innlekksøk, innmåling 
av alle kummer. Få 
oversikt over nettet 
vårt. 

Resultater fra 
innlekkasjesøk 
er innarbeidet 
som tiltak i 
saneringsplan 

HMS 

Ha et oppdatert IK-
system og 
beredskapsplaner 
som ivaretar 
gjeldende lover og 
forskrifter 

Farekartlegging og 
ROS av 
vannforsyningen. 
Revisjon av IK-
vann påbegynt. 

Ansette HMS – 
kvalitetskoordinator 

Ferdigstille revisjon 
av rutiner og 
beredskapsplaner for 
vannforsyning og 
avløpsanlegg. 

Ha oppdatert IK 
og beredskap 
for Veg og Park. 
Foreta årlige 
revisjoner og 
etterleve 
gjeldende 
rutiner  

 

5.11.3 Endringer drift 
Strategisk planarbeid, revisjon av internkontrollsystem, leveringssikkerhet for vann i 
krise og nød, lekkasjereduksjon, innlekksreduksjon og oppfølging av 
digitaliseringstiltak vil ha høy prioritet i 2020. Det er i tillegg varslet at fylkesmannen 
vil starte arbeidet med nye utslippstillatelser. Det vil bli arbeidskrevende, for å 
tilfredsstille nye krav. Det er også varslet fra Miljødirektoratet at alle anlegg skal ha 
biologisk rensetrinn i løpet av en 7-års periode, dette er nye momenter som må tas 
inn i revisjon av kommunedelplan vann og avløp. Breiskallen RA har ikke biologisk 
rensetrinn, Eina RA har biologisk rensetrinn. Teknisk drift deltar også i ATP-
prosjektet, som styres av planavdelingen. 
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5.11.4 Økonomisk ramme 
Teknisk drift - ordinære midler 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt ramme 2019 13 430 13 430 13 430 13 430 
Justeringer og endringer fra 2019 til 2020         
Lønns- og prisjustering 361 361 361 361 
Prosjektleder infrastruktur (veg) 300 300 300 300 
Økt veivedlikehold nye veier  140 140 140 140 
Økt veivedlikehold eksisterende veier  500 1 000 1 500 2 000 
Geomatikk veg 1/3 andel  100 100 100 100 
Tilbakeført kutt - planarbeid gatelys -750 -750 -750 -750 
Kutt saldering -349 -349 -349 -349 
Sum endringer 302 802 1 302 1 802 
Nettoramme økonomiplan 2020-2023 13 732 14 232 14 732 15 232 

 

Teknisk drift - gebyrområdet 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt ramme 2019 -18 661 -18 661 -18 661 -18 661 
Justeringer og endringer fra 2019 til 2020         
Lønns- og prisjustering 1 341 1 341 1 341 1 341 
Endring gebyrinntekter netto  3 000 3 000 3 000 3 000 
Sum endringer 4 341 4 341 4 341 4 341 
Nettoramme økonomiplan 2020-2023 -14 320 -14 320 -14 320 -14 320 

 

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 
I konsekvensjustert budsjett ble det tilført 140’ til drift av nye veier, 300’ 
til 50 % lønn prosjektleder veg og 500’ til økt vedlikehold av eksisterende 
veier. Det var meldt inn behov for 200’ til kjøp av el-tjenester for gatelys 
og 100’ til vegs andel av samordnet gravemeldingstjeneste som nå er 
digitalisert. Dette er det ikke hensyntatt i konsekvensjustert budsjett. I 
tillegg har området fått et salderingskutt på 349’. Det betyr at rammen i 
2020 reelt er lavere enn i 2019, og potten på 500’ til vedlikehold av 
eksisterende veger er spist opp. 
 
Det kan ikke pekes på konkrete salderingsposter, da tjenesten veg i 
utgangspunktet er sterkt underbudsjettert. Vintervedlikehold prioriteres 
etter politisk vedtak med brøyting ved 10 cm snødybde, strøing ved 
behov og ingen endring i tjenestelevering mhp gatelys i perioden januar - 
april.  
 
I ØA-rapport for mai må vi evt beskrive tiltak for å holde rammen ut året. 
Evt tiltak må bli reduksjon av tjenestenivå (dvs mengde eller kvalitet) på 
drift,  miljø og trafikksikkerhetstiltak, parkdrift eller 
tjenesteområdeledelse for resten av året. Det er ikke penger til 
vedlikehold og fornyelsesbehov på kommunal veger.  349 000 
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Regnskapsutviklingen på området er i all vesentlighet væravhengig, og 
rammen er i utgangspunktet halvparten av det vi trenger for forsvarlig 
drift. Av samfunnsøkonomiske- og trafikksikkerhetsgrunner er det 
sommervedlikeholdet som vil bli salderingsposten, vintervedlikeholdet 
må prioriteres høyt.  
 
Budsjettrammen legger opp til ytterligere forringelse av vegkapitalen i 
2020. 

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 349 000  

  
Sum alle forslag 349 000  

5.11.5 Investeringer 
Teknisk drift 91 ordinære 2020 2021 2022 2023 SUM B 

17334   Fjordgata 8 500 0 0 0 8 500  
17338   Rehabilitering av bru i Elvesvingen 0 0 2 000 0 2 000  
18325   Opprusting Bakkerudvegen 0 2 000 0 0 2 000  
18326   Svein Erik Strandlies veg 0 500 5 000 0 5 500  
18333   Beredskapspott mindre tiltak på vegnettet 0 500 500 500 1 500  
18334   Reinvesteringer vegnett 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000  
18335   Gatelys - Modernisering 1 000 1 500 1 500 1 500 5 500  
18336   Trafikksikkerhetstiltak - kommunal andel 750 750 750 750 3 000  
19328   Oppgradering Skjelbreiavegen  2 500 0 0 0 2 500  
19339   Oppgradering Skolebrua 500 2 500 0 0 3 000  

Nytt   Oppgradering Prøvenvegen 0 2 500 0 0 2 500  

Nytt   
Gatelys Severin Olsens veg - syd i fbm. 
saneringsarbeider 250 0 0 0 250  

Nytt   Skifte ferist Fv.117 Eina vestside/Pluggroa 300 0 0 0 300  
Nytt   Asfaltering Vestrumvegen 250 0 0 0 250  
Nytt   Asfaltering Plogvegen 200 0 0 0 200  
Nytt   Oppgradering Elvevegen - Eina 0 500 0 0 500  
Nytt   Bygging av gatelysanlegg i Rognlyvegen 0 200 0 0 200  
Nytt   Kulturstien - Forprosjektering 0 0 0 800 800  
Nytt   Oppgradering veg Røyskattlia 0 0 0 3 000 3 000  

Nytt   
Oppgradering veger til Nammo testsenter 
Bradalsmyra 0 1 500 0 0 1 500  

Nytt   Oppgradering veg Roksvoll- Sagvoll 0 0 3 500 1 500 5 000  
Nytt   Oppgradering Holthe -  Østre Toten grense 0 6 000 2 000 0 8 000  
Nytt   Oppgradering Nils Juls gate 0 0 0 4 000 4 000  
Nytt   Oppgradering veg Heksumhøgda 0 0 6 000 2 000 8 000  
Nytt   Oppgradering veg Rudsveen-Paulsrud 0 0 0 2 000 2 000  
Nytt   Oppgradering veg Østvoll - Ringvoll 0 0 5 500  5 500  
Nytt   Stor lastebil avdeling veg/park 0 2 500 0 0 2 500  
Nytt   Liten lastebil m/kran avdeling veg/park 0 1 500 0 0 1 500  
Nytt   Hjullaster avdeling veg/park 0 0 0 2 000 2 000  
Nytt   Kantslåttaggregat til hjullaster 600 0 0 0 600  
Nytt   Oppgradering Ekornvegen 0 0 500 0 500  

Nytt   
Trafikksikkerhets- og parkeringsbehov Nammo 
stadion, Storhallen og Skistadion 500 2 500 0 0 3 000  

Nytt   Veghøvel veg og park 0 0 0 5 000 5 000  
Nytt   Gatelys i sanerte veger VA Lønnberget 1 100 0 0 0 1 100  
Nytt   Gatelys - Vestrumvegen 380 0 0 0 380  
Nytt   GS-veg fra Hagenfeltet til Bøverbrugata 400 0 0 0 400  
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Nytt   
Prøvenvegen - Måling av fartsnivå med visning 
for trafikken 200 0 0 0 200  

Nytt   
Andel oppgradering til asfalt bak garasjebygg 
Prøven 300 0 0 0 300  

    Gatelys Sigurd Østliens veg 300 0 0 0 300  
Sum teknisk drift ordinære 21 030 27 950 30 250 26 050 105 280 

 

Beskrivelse prosjekter 91100 ordinære 2020 
17334 Fjordgata 
Reguleringsplan ferdig 2018. I strategidokument 2018-2021 er det planlagt gjennomføring av 
prosjektet i 2019. Prosjektet omfatter planlegging og bygging av oppgradert veg/veglys og 
bygging av fortau i Fjordgata på strekningen fra kryss Fv.117 Vestsida i Eina sentrum til 
krysset i sør ved Parkvegen. Er klart for gjennomføring i 2020. 
 
19324 Ny grensag til redskapsarm hjullaster 
Grensag er et nyttig verktøy for rydding av vegetasjon. Vil gjøre det mulig med maskinell 
kutting av grener som alternativ til manuell utførelse. 

19328 Skjelbreiavegen 
Videreføres fra 2019. Asfaltarbeid med legging av slitelag. Oppussing og vegmerking. 

19334 Reinvesteringer vegnett 
Mindre investeringsprosjekter som ikke er nærmere beskrevet i styringsdokumentet. Årlige 
handlingsplaner for tiltak utarbeides. 

19335 Gatelys – rehabilitering/utskifting 
Modernisering av gamle tekniske installasjoner og for mindre prosjekter med veglys som 
ikke er spesielt beskrevet i styringsdokumentet. Kvikksølvdamppærer er ikke lenger 
tilgjengelige, og medfører skifte av armaturer. 

19336 Trafikksikkerhetstiltak – kommunal andel 
Den kommunale andelen av trafikksikkerhetsprosjekter, der vi søker tilsagn om tilskudd fra 
Oppland Fylkes trafikksikkerhetsutvalg til trafikksikkerhetstiltak. Tiltak styres ut fra 
trafikksikkerhetsplanen. Det må være kommunal finansiering av tiltaket, ellers gis ikke 
tilskudd.  

19339 Oppgradering Skolebrua 
I 2019 omfattes prosjektet av et forprosjekt med hensikt å produsere et grunnlag for 
vurderinger av omfanget av nødvendige tiltak for oppgradering og reparasjon av brua. 

NYTT: Skifting av ferist Fv.117 Eina vestside. 
Ferista er av typen el-ferist. Erfaringen med el-ferist på veger med høy trafikkbelastning er at 
den ikke er godt egnet. Ferista foreslås skiftet til rør-ferist. 
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NYTT: Asfaltering i Plogvegen 
Vegen er en av de resterende veger i Vestrumenga som har grusdekke. 
Det er svært ønskelig at veger i boligområder har asfaltdekke ut fra hensyn til beboere og 
miljøet som vil få reduserte plager med støv fra vegen. 

NYTT: Asfaltering i Vestrumvegen 
Vegen er en av de resterende veger i Vestrumenga som har grusdekke. 
Det er svært ønskelig at veger i boligområder har asfaltdekke ut fra hensyn til beboere og 
miljøet som vil få reduserte plager med støv fra vegen. 

NYTT: Gatelys Sigurd Østliens veg 

Bygging av nytt gatelysanlegg og utskifting og oppgradering av eksisterende gatelys. Vann og 
avløp skal saneres og det er ønskelig å utføre arbeidene med gatelysanlegget når vegen er et 
anleggsområde. 

NYTT: Gatelys Severin Olsens veg - syd 
Bygging av nytt gatelysanlegg og utskifting og oppgradering av eksisterende gatelys. Vann og 
avløp skal saneres og det er ønskelig å utføre arbeidene med gatelysanlegget når vegen er et 
anleggsområde. 

NYTT: Kantslåttaggregat til vegadelingens hjullaster 
Kantslåttaggregatet avdelingen har i dag er fra 2009. Har ikke lenger teknisk tilstand som 
muliggjør drift uten betydelige reparasjonskostnader. Svært ustabil driftstilgjengelighet i 
perioder der det er behov for stabil drift. 

NYTT: Trafikksikkerhets- og parkeringsbehov Nammo stadion, Storhallen og Skistadion 
Oppstart av planarbeid og prosjektering av behov for trafikksikkerhet, parkering og 
trafikkavvikling i området Raufosskogen. Omfatter behov ved skistadion, Nammo stadion og 
eventuell ny storhall. 

NYTT: Gatelys i sanerte veger VA Lønnberget 
Bygging av nytt gatelysanlegg og utskifting og oppgradering av eksisterende gatelys. Vann og 
avløp skal saneres og det er ønskelig å utføre arbeidene med gatelysanlegget når vegen er et 
anleggsområde. 

NYTT: Gatelys – Vestrumvegen 
Bygging av nytt gatelysanlegg i del av Vestrumvegen som er foreslått asfaltert. 

NYTT: GS-veg fra Hagenfeltet til Bøverbrugata 
Oppgradering av gang- og sykkelveg med ikke tilfredsstillende standard. Utbedre bæreevne 
med nyasfaltering og bygging av nytt gatelysanlegg. 
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NYTT: Prøvenvegen - Måling av fartsnivå med visning for trafikken 
Etablere målepunkt med tavlevisning av fartsnivå. 

NYTT: Andel oppgradering til asfalt bak garasjebygg Prøven 
Utearealet på baksiden av lager/garasjebygg ved teknisk driftsavdeling mangler asfaltdekke. 
Medfører at kjøretøyer 

Beskrivelse prosjekter 91100 ordinære 2021 
 
19333 Beredskapspott veg 
Benyttes til uforutsette hendelser som krever utbedring 

18326 Svein Erik Strandlies veg 
I 2019 omfatter prosjektet ny reguleringsplan, og oppstart av prosjektering samtidig med 
grunnerverv. Prosjektering er foreslått utført i 2021 med planlagt gjennomføring i 2022. 

NYTT: Oppgradering Skolebrua 
Videreføring av forprosjekt fra 2020 med utførelse av nødvendige tiltak for oppgradering og 
reparasjon av brua. 

NYTT: Bygging av gatelysanlegg Rognlyvegen 
Rognlyvegen er en blindveg med 8 husstander. Det har kommet ønske fra beboere i vegen 
om utbygging av gatelys. 

NYTT: Stor lastebil til Teknisk driftsavdeling veg/park 
Avdelingens lastebil er fra 2009. Med tiden og bruk får kjøretøyer økt reparasjons og 
vedlikeholdsbehov som gjenspeiles i økte kostnader. 
Vestre Toten kommune har som mål at kjøretøyer skal ha best mulig teknologi for 
avgassutslipp. Kjøretøyer av eldre modell tilfredsstiller ikke dagens krav til utslipp. 

NYTT: Liten lastebil med kran til Teknisk driftsavdeling veg/park 
Avdelingens lastebil er fra tidlig på 2000-tallet.  
Bilen har pr. i dag ikke store reparasjons og vedlikeholdskostnader, men det er for eldre 
kjøretøyer økende kostnader for reparasjon og vedlikehold. 
Bilen har ikke moderne teknologi for rensing av avgass. 
Vestre Toten kommune har som mål at kjøretøyer skal ha best mulig teknologi for 
avgassutslipp.  

17338 Bakkerudvegen 
Prosjektet omfatter utskifting av bærelag og ny asfalt. Strekningen er mellom krysset 
Bakkerudvegen/Grimsrudvegen og sørover til rundkjøringen i Dragerlia. Vil kunne 
omklassifiseres til BK 10. 
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NYTT: Opprusting Prøvenvegen 
Prosjektet strekker seg fra krysset med Kildalvegen i sør til innkjøring Raufoss videregående 
skole. Strekningen har vegdekke med asfalt som er lagt rett på gammel grusveg. Vegen har 
ikke bæreevne til å tåle dagens trafikkbelastning. Forslaget til utbedring er utgraving av veg, 
etablering av ny traubunn, bygging av nytt bærelag og nytt asfaltdekke. 
Det foreslås at eksisterende fortau blir liggende uten å berøres. 

NYTT: Elvevegen – Eina 
Vegen er boligveg for 7 husstander nedenfor boligområdet Vadlia der det blir påbegynt 
utbygging i 2019. Vegen er adkomstveg til Vestre Toten kommunes renseanlegg på Eina. 
Elvevegen har ingen direkte tilknytning til Vadlia, men en oppgradering vil gjøre at området 
vil fremstå som betydelig mer helhetlig for beboerne. Av hensyn til beboere og miljø er det 
svært ønskelig at veger i boligområder har asfaltdekke. 

NYTT: Oppgradering veger til Nammo testsenter 
Rosetvegen og kommunal del av Rosethaugvegen har ikke tilfredsstillende standard. 
Vegene benyttes til transport av alle behov for drift av Nammo testsenter. Særskilte 
utfordringer er transport av eksplosiver og tunge transporter. Mest kostnadskrevende er 
utbedring av vegenes bæreevne. Prosjektet er foreslått gjennomført som et 
samarbeidsprosjekt med Nammo A/S. 

NYTT: Opprusting av veg fra Holthe til Østre Toten grense 
Vegen har betydelige skader i vegdekket og har kontinuerlig behov for vedlikehold i form av 
lapping.  
Prosjektet omfatter utskifting av stikkrenner, grøftearbeider, utbedring av bæreevne og 
asfaltarbeider. 

NYTT: Trafikksikkerhets- og parkeringsbehov Nammo stadion, Storhallen og Skistadion 
Bygging av parkeringsplasser og utbedring av trafikkavvikling og trafikksikkerhet i henhold til 
ny/endret reguleringsplan. 

Beskrivelse prosjekter 91100 ordinære 2022 
 
17338: Rehabilitering av bru i Elvesvingen (Kulturstien) 
Bygging av ny bru. Prosjektering ble gjennomført i 2018/2019 

NYTT: Opprusting av veg fra Holthe til Østre Toten grense 
Asfaltarbeid med legging av slitelag. Oppussing og vegmerking. 

18326 Svein Erik Strandlies veg 
I 2019 omfatter prosjektet ny reguleringsplan, og oppstart av prosjektering samtidig med 
grunnerverv. Prosjektering er foreslått utført i 2021 med planlagt gjennomføring i 2022. 
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NYTT: Opprusting av veg fra Roksvoll til Sagvoll 
Vegen har betydelige skader i vegdekket og har kontinuerlig behov for vedlikehold i form av 
lapping. Prosjektet omfatter utskifting av stikkrenner, grøftearbeider, utbedring av 
bæreevne og asfaltarbeider. 

NYTT: Opprusting av veg fra Bruflat til Børsvoll (Heksumhøgda) 
Vegen har betydelige skader i vegdekket og har kontinuerlig behov for vedlikehold i form av 
lapping.  
Prosjektet omfatter utskifting av stikkrenner, grøftearbeider, utbedring av bæreevne og 
asfaltarbeider. 

NYTT: Opprusting av veg fra Østvoll til Ringvoll 
Vegen har betydelige skader i vegdekket og har kontinuerlig behov for vedlikehold i form av 
lapping. Prosjektet omfatter utskifting av stikkrenner, grøftearbeider, utbedring av 
bæreevne og asfaltarbeider. 

NYTT: Oppgradering Ekornvegen 
Oppgradering med nytt bærelag, asfalt og moderne veglysanlegg. 

Beskrivelse prosjekter 91100 ordinære 2023 
 
NYTT: Oppgradering veg Røyskattlia 
Prosjektet omfatter oppgradering av bæreevne og vegdekke, bygging av nytt gatelysanlegg 
og asfaltering av strekning i syd som har grusdekke. For gjennomføring i 2020 forutsettes at 
utskifting av vann- og avløpsledninger i deler av vegen gjennomføres i 2019.  

NYTT: Opprusting av veg fra Roksvoll til Sagvoll 
Vegen har betydelige skader i vegdekket og har kontinuerlig behov for vedlikehold i form av 
lapping. Prosjektet omfatter utskifting av stikkrenner, grøftearbeider, utbedring av 
bæreevne og asfaltarbeider. 

NYTT: Opprusting av veg fra Roksvoll til Sagvoll 
Asfaltarbeid med legging av slitelag. Oppussing og vegmerking. 

NYTT: Opprusting av Nils Juls gate 
Vegen har betydelige skader i vegdekket og har kontinuerlig behov for vedlikehold i form av 
lapping. Prosjektet omfatter utskifting av stikkrenner, grøftearbeider, utbedring av 
bæreevne og asfaltarbeider. 

NYTT: Opprusting av veg fra Bruflat til Børsvoll (Heksumhøgda) 
Asfaltarbeid med legging av slitelag. Oppussing og vegmerking. 
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NYTT: Opprusting av veg fra Rudsveen til Paulsrud 
Vegen har betydelige skader i vegdekket og har kontinuerlig behov for vedlikehold i form av 
lapping. Prosjektet omfatter utskifting av stikkrenner, grøftearbeider, utbedring av 
bæreevne og asfaltarbeider. 

NYTT: Hjullaster til Teknisk driftsavdeling veg/park 
Avdelingens hjullaster er fra 2009.  
Maskinen har pr. i dag ikke unormalt store reparasjons- og vedlikeholdskostnader.  
Den har ikke moderne teknologi for rensing av avgasser. 
Vestre Toten kommune har som mål at maskiner og kjøretøyer skal ha best mulig teknologi 
for rensing av avgass. 

Veghøvel avdeling veg/park 
Avdelingens veghøvel er fra 2007. Maskinen har varierende behov for reparasjon og 
vedlikehold. Eldre maskiner har normalt økende kostnadsnivå for reparasjoner og 
vedlikehold. Maskinen har ikke moderne teknologi for rensing av avgass.  
Vestre Toten kommune har som mål at maskiner og kjøretøyer skal ha best mulig teknologi 
for rensing av avgass. 

Følgende prosjekter er tatt ut av 4-årsplanen 

Feie/sugebil avdeling veg/park 
Anskaffelse av enhet for feiing av gater, tømming av sandfang og spyling av stikkrenner. 

Kaldtlager for utstyr 
Stipulert kostnad 4.2 mill (2018-tall). Med ny brannstasjon på plass vil feiebilene få parkering 
der, og frigjøre plass i garasjeanlegget på teknisk. Det vurderes på nytt om det er behov for 
kaldtlager etter at feiebilene har flyttet ut. 

 

 

 

 

 

Teknisk drift 91 selvfinansierende; netto 2020 2021 2022 2023 SUM B 
14355 µ Pumpestasjon Hagen 0 900 0 0 900 
16343 µ Nytt HB Eina 1 000 0 0 0 1 000 
16352 µ PST Kalkovn og pumpeledning 0 2 500 0 0 2 500 
18341 µ Sanering - vannledninger 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 
18342 µ VA-anlegg Pumpevegen til RNP  0 0 0 3 500 3 500 
18351 µ Oppgr. Breiskallen Renseanlegg 500 0 0 0 500 
18352 µ Sanering - avløp 8 000 10 000 10 000 10 000 38 000 
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Nytt µ Ny linje UV Skjelbreia VV 3 000 0 0 0 3 000 
Nytt µ Grenledning Midtåsen vann 400 0 0 0 400 
Nytt µ Brannvarslingsanlegg BRRA 200 0 0 0 200 
Nytt µ Brannvarslingsanlegg Skjelbreia VV  150 0 0 0 150 
Nytt µ Nytt tak og fasade Pumpevegen fordelerstasjon V 1 000 0 0 0 1 000 
Nytt µ Andel VA  oppgradering til asfaltdekke bak garasjebygg Prøven 500 0 0 0 500 
Nytt  µ Grenledning Midtåsen avløp 600 0 0 0 600 
Nytt  µ Utskifting av vannmålere 0 1 500 1 500 0 3 000 
Nytt  µ Ny trykkøker Lindland (V) 1 500 0 0 0 1 500 
Sum teknisk drift selvfinansierende; netto 21 850 19 900 16 500 18 500 76 750 

 

Kommentarer 

Sanering - vannledninger 
Se Handlingsplan sanering vann- og avløpløpsledninger 2020-2025 VTK 

 

Oppgradering Breiskallen Renseanlegg 
Forprosjekt ventilasjon/varmegjenvinning fra avløpsvannet. 

Sanering - avløp 
Se Handlingsplan sanering vann- og avløpløpsledninger 2020-2025 VTK 

Ny UV-linje Skjelbreia VBA 
Installasjon av biodosimetrisk UV i tillegg til eksisterende UV-anlegg for å oppfylle 
krav i ny drikkevannsforskrift. 
 
Grenledning Midtåsen vann 
Tilknytning av 3 eiendommer som ble utelatt på byggetrinn I Midtåsen-Gotterud 

Grenledning Midtåsen avløp 
Tilknytning av 3 eiendommer som ble utelatt på byggetrinn I Midtåsen-Gotterud 

Ny trykkøker Lindland (V) 
Reetablere trykkøker for å muliggjøre sammenkobling mot Sivesind Vannverk. Vil 
kunne øke kapasitet på leveranse av vann/brannvann på Reinsvoll.  

16343 Nytt høydebasseng Eina 

Eksisterende høydebasseng på Eina er i en så dårlig bygningsmessig forfatning at 
det bygges nytt på samme sted. Tokammerløsning for å øke kapasiteten til forsyning 
på Eina. 

Brannvarslingsanlegg BRRA  
Brannvarslingsanlegget er gammelt, og må moderniseres for å fungere optimalt, det 
har ikke direktevarsling til brannvesenet. Samfunnsikkerhet . 
 
Brannvarslingsanlegg Skjelbreia VV  
Anbefales oppgradert etter branntilsyn. Har i dag ikke direktevarsling til 
brannvesenet. Samfunnsikkerhet. 
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Nytt tak og fasade Pumpevegen fordelerstasjon V 
Taket er lekk, og i så dårlig forfatning at det må byttes i sin helhet. Fasaden må 
oppgraderes til en annen standard.  
 
Andel VA  oppgradering til asfaltdekke bak garasjebygg Prøven 
Anleggsbidrag HMS-tiltak for et bedre innemiljø i garasje/verksted 

Andel VA slukrenner i garasjebygg Prøven og heving standard gulv 
Anleggsbidrag-Prosjekt gjennomføres av Eiendomsavdelingen med rebudsjetterte 
midler.  

Andel VA Solskjerming administrasjonsbygg Prøven 
Anleggsbidrag-Prosjekt gjennomføres av Eiendomsavdelingen med rebudsjetterte 
midler.  

Andel VA nye vinduer administrasjonsbygg Prøven 
Anleggsbidrag-Prosjekt gjennomføres av Eiendomsavdelingen med rebudsjetterte 
midler.  

Andel VA ventilasjonsanlegg Prøven 
Anleggsbidrag-Prosjekt gjennomføres av Eiendomsavdelingen med rebudsjetterte 
midler.  
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5.12 Voksenopplæring 

5.12.1 Status 
Voksenopplæringens arbeidsoppgaver består av: 

 Grunnskoleopplæring tilpasset ungdom og voksne 
Obligatoriske grunnskolefag med mulighet for å ta eksamen* 

 Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område  
Undervisning av voksne med fysiske eller psykiske funksjonshemninger, 
afatikere, voksne med lese- og skrivevansker, tilpasset bruk av PC, 
mennesker med ervervede skader 

 Opplæring for minoritetsspråklige  
Norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere / flyktninger 

 Prøvested 
Godkjent for gjennomføring av eksamen grunnskole for voksne / eksamen 
etter forsøkslæreplaner (FVO), digitale norskprøver, prøve i 
samfunnskunnskap og Statsborgerprøven 

 Salg av tjenester  
Betalingskurs til lokale bedrifter 

 Opplæringskontor  
Administrerer inntak av lærlinger, står for den faglige gjennomføringen av 
læretiden og legger til rette for fagprøvene 

 
*Fra og med skoleåret 2019/2020 til og med skoleåret 2022/2023, deltar 
vi i et nasjonalt forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på 
nivået under videregående opplæring (også omtalt som forberedende 
voksenopplæring eller FVO). Nærmere informasjon om forsøket følger 
under overskriften Endringer drift. 

 
Elevtall skoleåret 2019/20: (pr 1.10.19) 

Tilbud Antall deltakere 
§ 4A-1: Forsøk FVO   7 Opplæringsloven  
§ 4A-2: Spes. ped.  16 
Forsøk FVO  57 Introduksjonsloven 
Språkopplæring   8 

Med en fot innafor (Intro3)   6 
Betalingselever   7 
 
Antall deltakere til sammen 101 
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KOSTRA-tall 
VTK 
2018 

VTK 
2017 

Oppland 
2018 Kostragrp 7 2018 

Landet /u 
Oslo 2018 

Netto driftsutgifter til 
grunnskoleopplæring 
for voksne, per innbygger 475 483 398 

 
 
192 327 

Netto driftsutgifter til voksenopplæring 
i prosent av samlede netto driftsutgifter 0,8 0,9 0,6 0,4 0,5 

 

Det er stor variasjon fra kommune til kommune når det gjelder hva slags oppgaver 
som er lagt under kommunal voksenopplæring. Voksenopplæringen i Vestre Toten 
har et bredt ansvarsområde, våre tilbud er forankret i Opplæringsloven og 
Introduksjonsloven. I tillegg administreres kommunens opplæringskontor i 
voksenopplæringen.   

Nasjonale føringer 

Våre oppgaver er underlagt to ulike lovverk med forskrifter; Opplæringslovens (§ 4A-
1 og 4A-2) og Introduksjonsloven. 

Forslag til ny introduksjonslov er ute på høring med høringsfrist 15.11.19. Forslaget 
vil innebære flere endringer for oss som kommune. Det foreslås blant annet at tiden 
den enkelte flyktning deltar i introduksjonsprogrammet endres fra to år til at det skal 
behovsprøves. Enkelte vil kunne avslutte programmet tidligere, men det antas at de 
fleste vil bli lenger i programmet.  

Videre vil kommunen få et større ansvar for kompetansekartlegging av personer i 
målgruppen for introduksjonsprogram, og programmet skal inneholde flere elementer 
enn dagens ordning. 

5.12.2 Mål og utfordringer 
I kommuneplanen har Vestre Toten blant annet som overordnet mål å legge til rette 
for gode levekår for alle. 

Anslag Mål  Mål  
Fokusområde Resultat 2018 

2019 2020 2022 

Brukere  
Oppstart Godt implementert  Godt implementert 

(avsluttes 31.06.23) 
Forsøk modulstrukturert 
opplæring  
 
Læringsutbytte 
Digital norsk-prøve for 
innvandrere 
 

Gjennomføringsgrad og 
resultat på nivå med 
landet.  
 

Gjennomføringsgrad 
og resultat på nivå 
med landet 
 
 

Gjennomføringsgrad 
og resultat på nivå 
med landet 
 
 

Gjennomføringsgrad 
og resultat på nivå 
med landet 
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Anslag Mål  Mål  
Fokusområde Resultat 2018 

2019 2020 2022 
Tilsatt IKT-konsulent i 
samarbeid med 
grunnskolen. 
 
 

Videreutvikle 
samarbeidet med 
grunnskolen spesielt 
for minoritets-
språklige.  
 
Tettere samarbeid 
med helse- og 
omsorgstjenestene i 
arbeidet med 
rehabilitering. 
 
Videreutvikle 
samarbeidet med 
helsesøster-
tjenesten 

Samarbeidet med 
grunnskolen godt 
innarbeidet. 
 
 
 
Samarbeid med 
helse og omsorg 
vedr rehabilitering 
godt i gang.  
 
 
Faste ukentlige 
treffpunkt med 
helsesøster for våre 
deltakere. 

Øke samarbeidet 
 
 
 
 
 
Samarbeid med 
helse og omsorg 
vedr rehabilitering 
godt i gang.  
 
 
Faste ukentlige 
treffpunkt med 
helsesøster for våre 
deltakere. 
 

 Oppstart med 
utvikling av 
kommunalt 
veiledningstilbud i 
digital kompetanse i 
samarbeid med 
andre aktuelle 
tjenesteområder 

Kommunalt 
veiledningstilbud til 
kommunens 
innbyggere er 
etablert. 

 

Utarbeide sak til 
politisk behandling 

Opplæringskontor 
etablert ut fra gitte 
kriterier 
 

I overkant av 20 
lærlinger ved 
utgangen av året. 
Nye fag inn. 
 

Minimum to 
lærlinger per 1000 
innbygger 

 
 
 
 
 
Øke samarbeidet med andre 
kommunale tjenester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunal 
digitaliseringsstrategi 
 
 
 
 
 
 
Opprette kommunalt 
lærlingkontor, ansette 
lærlinger etter planlagt 
økning 
 
Sykefravær/nærvær 

Nærvær 97,5 % 
 

Nærvær ca 95 % 
(Innen utgangen av 
august, 95,7%) 

Nærvær ca 95 % Nærvær ca 95 % 

Medarbeidere 
Over nivå med landet 
på alle 10 faktorene 
 
 
 

Gjennomføres ikke Minimum på nivå 
med landet 

Minimum på nivå 
med landet 
 

Medarbeidere 
- Medarbeiderundersøkel

sen 
 
 

Videreutdanning 
 

Egen kompetanse- plan 
for VO 

Kompetanseplan 
brukes aktivt i 
rekruttering. Nærme 
oss nye sentrale 
kompetansekrav for 
undervisningspers 

Innarbeidet og 
videreføres. 

Innarbeidet og 
videreføres. 

Økonomi 
Årsresultat 
 
 
 
 
 
 

Budsjett i pluss. Dette 
skyldes i hovedsak 
høyere norsktilskudd 
enn budsjettert, vakant 
stilling og færre 
lærlinger enn 
budsjettert. 

Holde budsjett 
 

Holde budsjett 
 
 
 

Holde budsjett 
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Anslag Mål  Mål  
Fokusområde Resultat 2018 

2019 2020 2022 
Økte inntekter    Økt salg av kurs til 

lokalt næringsliv 
Økt salg av kurs til 
lokalt næringsliv 

 

5.12.3 Endringer drift 
Forsøk modulstrukturerte opplæring (FVO) 
Fra og med skoleåret 2019/2020 til og med skoleåret 2022/2023 deltar vi i et 
nasjonalt forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under 
videregående opplæring (også omtalt som forberedende voksenopplæring eller 
FVO).  
Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller 
introduksjonsloven. I tillegg omfattes opplæringstiltak i regi av Nav.  
 
Kompetanse Norge har utviklet nye modulstrukturerte læreplaner som prøves ut av 
kommunene som deltar i forsøket. Modulstrukturerte læreplaner foreligger i fagene 
norsk for språklige minoriteter/norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. 
I tillegg er det utarbeidet en egen læreplan for grunnmodulen for deltakere som har 
behov for grunnleggende lese- og skriveopplæring. 
 
Kompetansemålene i fagene inkluderer både faglig og språklig kompetanse. 
Deltakerne i FVO lærer med andre ord både norsk språk og fag samtidig i alle fag. 
 
Kombinasjonsforsøket 
Kombinasjonsforsøket er en viktig del av forsøk med modulstrukturert opplæring for 
voksne, der opplæring i FVO kombineres med modulstrukturert fag- og 
yrkesopplæring. Dette håndteres i samarbeid med Karrieresenteret. 
 
Kombinasjonsklasse 
I samarbeid med videregående har vi – i forbindelse med forsøk FVO – startet en 
kombinasjonsklasse på Raufoss videregående høsten 2019. 
 
Lærlingplasser  
Lærlingkoordinator ansatt fra og med oktober -19. Kostnadene ved å formidle 
kandidater ut i lære må kompenseres i henhold til vedtatt plan om økning av antall 
lærlingplasser.  
 

Handlingsplan lærlinger 

Godkjente lærefag Antall lærlinger 
høst 2019 

Antall lærlinger 
høst 2020 

Til sammen 
høst 2020 
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Barne- og 
ungdomsarbeiderfag 

7 (3 ferdig vår 
2020) 

5 nye 9 

Helsearbeiderfag 9 (3 ferdig vår 
2020) 

5 nye 11 

Kontor- og 
administrasjonsfag 
fag 

0 2 nye 2 

Byggdrifterfag 1 (1ferdig vår 
2020) 

1 ny 1 

Institusjonskokk 0 ? ? 
   23 lærlinger 
    
Forslag ny Maskinfører   
Forslag ny IT- faget   

 
Lovkrav om fulltidsprogram for deltakere etter introduksjonsloven 
I henhold til Introduksjonsloven skal bosatte flyktninger gjennomgå et fulltidsprogram 
over to år (helårlig og på fulltid). Programmet planlegges og gjennomføres i 
samarbeid mellom voksenopplæringen og flyktningtjenesten i Nav. Ny lov trer i kraft i 
2020 og forsøk med modulstrukturert opplæring krever enda tettere samarbeid med 
Nav.  
 
Bosetting av flyktninger 
Nedgangen i antall bosettinger av flyktninger får konsekvenser for oss. Dette er et 
område som har høy prioritet fremover og det kan bli nødvendig med justering av 
antall ansatte. 

Kontinuerlig forbedring 
Vi har gode erfaringer med å jobbe etter disse prinsippene og har et godt samarbeid 
med utviklingsenheten i kommunen. 

Integreringsløftet – en ny integreringsstrategi 
Den varslede endringen i integreringspolitikken (Jeløya-erklæringen) er i gang og 
forslag til ny integreringslov er for tiden ute på høring.  

Statsborgerprøven 

Fra 1. januar 2017 gjelder nye regler for norsk statsborgerskap. De som skal søke 
om norsk statsborgerskap, og er mellom 18 og 67 år, må ha bestått en prøve i 
samfunnskunnskap på norsk, eller statsborgerprøven. 
Prøvene arrangeres hos oss, det er også åpent for deltakelse for privatister. 
 
Nasjonal strategi for hjernehelse 
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Nasjonal hjernehelsestrategi (2018–2024) skal angi retning for forebyggende tiltak, 
helse- og omsorgstjenester og forskning. Med bakgrunn i blant annet denne 
strategien, jobbes det for å utvikle et tettere samarbeid mellom flere av kommunens 
tjenesteområder.  

5.12.4 Økonomisk ramme 
Voksenopplæringen 2020 2021 2022 2023 
Vedtatt ramme 2019 7 750 7 750 7 750 7 750 
Justeringer og endringer fra 2019 til 2020         
Lønns- og prisjustering 559 559 559 559 
Ekstraordinær inntekt - norskundervisning 500 500 500 500 
Ulempelønn for lærlinger (ca. 15k per lærling/år) 245 345 345 345 
Kurs/kontormateriell/annonser. Tjenste 1807 50 75 100 100 
Lærlingkoordinator 350 350 350 350 
Økt antall lærlinger 400 600 600 600 
Kutt saldering -229 -229 -229 -229 
Sum endringer 1 875 2 200 2 225 2 225 
Nettoramme økonomiplan 2020-2023 9 625 9 950 9 975 9 975 

 
Salderingsutfordringen foreslås dekket som beskrevet i tabellen under 

Inntektsøkninger: 
Vurdere økning av pris for betalingselever   
Holde oppe fokus på ekstratilskudd   
Sum inntektsøkninger 0  
  
Strukturendringer: 
Se på muligheter for samarbeid med andre kommuner   
Sum strukturendringer 0  
  
Organisatoriske endringer: 
Holde stilling ledig. -Men nasjonalt forsøk med modulstrukturerte 
læreplaner (FVO) krever mer ressurser enn ordinær norskundervisning. 
Kombinasjonsklasse i samarbeid med Raufoss videregående krever 
ressurser.   
Sum organisatoriske endringer 231  
  
Effekt av forbedringsarbeid 
Vi jobber mer effektivt med mulighet for å jobbe strategisk med det 
pedagogiske utviklingsarbeidet - så tidsmessig positivt  
Sum effekt av forbedringsarbeid  
  
Sum alle forslag 231 
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5.12.5 Investeringer 
Ingen investeringer. 



Vestre Toten kommune 

 
 

  17/3774   

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Bjørn Fauchald Arkiv: 422  
Arkivsaksnr.: 17/3774    
 
 
UTREDNING AV FREMTIDIG LØSNING FOR STORKJØKKEN OG VASKERI  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar at fremtidig løsning for storkjøkken er drift i egenregi. 

Dette innebærer at rådmannen gis følgende oppdrag: 
a. Planlegging / prosjektering av nytt bygg til formålet på kommunalt eid tomt 

på Gjestrumfeltet på Bøverbru 
b. Parallelt igangsettes et internt arbeid med fokus på optimalisering av 

produksjonsprosesser og at det vurderes investering i utstyr som kan bidra 
til effektiv produksjon, automatisering av oppgaver og mer effektive 
arbeidsprosesser.  

c. Når planer / prosjekter foreligger, legges disse fram til behandling i 
kommunestyret 

2. Kommunestyret vedtar at det arbeides videre med å utrede følgende ulike 
alternativer for vaskeritjenester: 

a. Egenregi med samlokalisering av nytt storkjøkken, dvs at det utredes et 
alternativt prosjekt som også inkluderer vaskeri 

b. Når dette prosjektet foreligger, foretas en vurdering av egenregialternativet 
opp mot følgende: 

 interkommunalt samarbeid med Gjøvik kommune, eventuelt andre 
nabokommuner 

 eksternt kjøp  
 
Utrykte vedlegg: 
 
Rådmannen viser til sak 16/19 i formannskapets møte 6. februar 2019: Sak hvor 
rapport om fremtidig drift av storkjøkken og vaskeri ble presentert. 

   
 
Trykte vedlegg:  
 
 Saksprotokoll fra behandling av sak 56/19 i kommunestyret 
 sak 56/19 i kommunestyrets møte 20. juni 2019; «Utredning av fremtidig løsning 

for storkjøkken og vaskeritjenester».  
 

 
Fakta: 
 
Saken om fremtidig løsning for storkjøkken og vaskeri har vært oppe til behandling 
flere ganger det siste året. Bakgrunnen for saken er at videre planlegging av 
utbygging av omsorgsboliger / sykehjemsplasser på Gimle er avhengig av hvordan 
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fremtidig løsning blir for storkjøkken og vaskeri. For å sikre en optimal anvendelse og 
utnytelse av tomtearealene på Gimletomta og en minst mulig krevende drift i 
perioden med riving / nybygg, er det nødvendig å rive lokalene som huser disse 
tjenestene før slik utbygging skjer.  
 
Saken ble sist behandlet i kommunestyrets møte 20. juni 2019. Etter en lengre debatt 
hvor det ikke framkom flertall for en av flere skisserte løsninger, fattet kommunestyret 
vedtak om å utsette saken.  
Rådmannen drøftet spørsmålet om når saken skulle tas opp igjen med 
formannskapet i første møte etter ferien. Formannskapet ba da om at saken ble 
fremmet på nytt i kommunestyrets novembermøte. 
Saken kunne vært lagt fram for kommunestyret uten ytterligere utredninger fra 
rådmannen. Etter drøftinger med ordfører og «lufting av saken» i formannskapet, 
framkom det imidlertid ønske om at rådmannen skulle utdype saken ytterligere slik at 
det ble enda bedre grunnlag for å fatte vedtak i saken.  
 
Videre har det i budsjettprosessen kommet relativt klare signaler om at det neppe er 
flertall for en løsning med interkommunalt samarbeid med Gjøvik kommune og at det 
er et flertall som ønsker med storkjøkken og vaskeri i egenregi i Vestre Toten 
kommune.   
   
 
Vurdering: 
 
Rådmannen viser til saken som ble fremmet til junimøtet og ikke minst utredningen 
av 28. januar 2019 som grundig belyser de ulike alternativene for fremtidig drift av 
storkjøkken og vaskeri.  
I saken som ble fremmet før ferien, innstilte rådmannen på å inngå et interkommunalt 
samarbeid med Gjøvik kommune om både storkjøkken- og vaskeritjenester. Dette 
var basert på både faglige og økonomiske argumenter. Innsparingspotensialet ved 
en slik samarbeidsløsning er relativt stort og i en krevende økonomisk situasjon er 
dette åpenbart en av de mest lønnsomme strukturgrep kommunen kan gjennomføre. 
Rådmannen mener fortsatt at dette er den samlet sett beste løsningen.  
 
Samtidig er rådmannen veldig opptatt av å få en avklaring i saken slik at de ansatte 
slipper å leve i usikkerhet og ikke minst at det blir et grunnlag for videre planlegging 
av framtidig utbygging på Gimletomta. Når det også synes å være politisk flertall for 
fortsatt kommunal drift i egenregi, velger rådmannen å fremme ny innstilling i saken.  
 

---  
 

Under følger innspill fra rådmannen som supplerer saksutredningen fra juni: 
 
Kort sammenfatning av hovedalternativer 
På oppfordring fra rådmannen har omsorgssjefen og lederen for storkjøkken og 
vaskeri sammenfattet noen økonomiske og utviklingsmessige vurderinger av de to 
hovedalternativene for storkjøkkenvirksomheten; Interkommunalt samarbeid med 
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Gjøvik kommune eller bygging av nytt bygg på egen tomt på Bøverbru. Rådmannen 
velger å ta inn dette i saken da det på en oversiktlig måte dokumenterer hva 
alternativene innebærer:  
 
Forslag 1: Interkommunalt samarbeid mellom Gjøvik og Vestre Toten  
Økonomisk: Volum er avgjørende for produksjonskostnadene. Felles produksjon gir 
høyere volum og dermed bedre ressursutnyttelse. Årlig innsparing i 
produksjonskostnader er på 1,5 mill pr år. I tillegg har Vestre Toten besparelser på 
strømutgifter med kr 400 000. Til sammen 1,9 mill innsparing i driftskostnader pr år. 
Ved å unngå utbygging i egen kommune er det en ytterligere besparelse på 1,9 mill i 
kapitalkostnader. Til sammen 3,8 mill i sparte kostnader pr. år 
Utvikling: Ved å gå sammen om produksjon vil kommunen står sterkere i møte med 
utviklingen og svingninger i produksjonsbehovene fremover. Det kan dreie seg om 
teknologisk utvikling, nye produksjonsmåter og investeringsbehov samt endringer i 
behovet for mat til hjemmeboende.  
Det er forutsatt et likeverdig samarbeid mellom kommunene. Begge kommuner har 
like stor påvirkningskraft på hvordan tjenestetilbudet skal driftes og utvikles. 
Det vil fortsatt være behov for kjøkkenpersonell ved våre institusjoner i Vestre Toten. 
Både for Helsehuset og Gimle sykehjem skal maten tilberedes og serveres. 
Ernæringskompetanse i tjenesten sammen med helsefaglig kompetanse er viktig.  
 
Forslag 2: Bygge et nytt storkjøkken i Vestre Toten på egen tomt på Bøverbru.  
Økonomisk: Ved å investere i nytt storkjøkken i egen kommune vil det medføre økte 
kapitalkostnader, anslått til 1,9 mill pr år. Volum har betydning for 
produksjonskostnaden og ved å produseres kun til Vestre Toten så blir volumet 
relativt begrenset. Det blir derfor vesentlig å sikre at vi opprettholder volumet vi har i 
dag. Det innebærer at vi fortsatt må produserer etter kok – kjøl metoden som i dag til 
institusjoner og omsorgsboligene i tillegg til hjemmeboende rundt i kommunen.  
Vestre Toten produserer også til hjemmeboende i Østre Toten. Ny avtale er inngått 
for 2 år fra 1.12.19 og med 1 års opsjon. (En invitasjon til Østre Toten om å gå 
sammen om utbygging og produksjon bør vurderes. Det vil gi et grunnlag for å 
opprettholde et noe større volum fremover samt en forutsigbarhet for begge 
kommuner).  
Utvikling: Ved planlegging og utbygging må det gjøres gode vurderinger for 
lokalisering, dimensjonering og optimalisering av produksjonsprosesser og transport. 
Det må investeres i utstyr som kan bidra til effektiv produksjon, automatisering av 
oppgaver og raskere arbeidsprosesser. 
Det vil være bemannet med kjøkkenpersonell ved Helsehuset og Gimle sykehjem for 
å tilberede og servere mat samt bidra med ernæringskunnskap.  
---- 
God kvalitet på råvarer og produksjon, valgfrihet og innbydende servering samt 
hygge og sosialt fellesskap ved måltidene, vil være det samme, og tillegges like stor 
betydning, enten vi inngår i et interkommunalt samarbeid med Gjøvik eller bygger ut i 
egen kommune.  
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Tilskuddsordning for lokale produksjonskjøkken: 
Som en del av regjeringens reform «Leve hele livet», er det innført en ny 
tilskuddsordning for bygging av lokale produksjonskjøkken.  
Dette gjelder kun for etablering eller reetablering av rene produksjonskjøkken. 
Tilskuddet gis ikke til nybygg da generelt investeringstilskudd er ment å bidra til å 
dekke slike kostnader. Dersom kommunen velger å bygge nytt produksjonskjøkken, 
vil det dermed ikke være mulig å søke slikt særskilt tilskudd til en slik utbygging. 
Tilskuddet utgjør for tiden 91.000 kroner per institusjonsplass som kjøkkenet 
betjener.  
Her er link til Husbankens hjemmeside hvor tilskuddsordningen beskrives nærmere: 
http://www.mynewsdesk.com/no/husbanken/news/nytt-tilskudd-til-matglede-i-
sykehjem-og-omsorgsboliger-374077  
 
Rådmannen viser for øvrig til vedlagte saksutredning til junimøtet hvor innspill til 
nærkjøkken og mat til hjemmeboende ble kommentert med utgangspunkt i et innspill 
fra Vestre Toten Senterparti. For ordens skyld gjengir rådmannen under den del av 
utredningen som handler om nærkjøkken: 
 
«Nærkjøkken: 
Gjøvik kommune har etablert nærkjøkken på Nordbyen omsorgssenter og det er 
hentet inn informasjon om deres beregninger og vurderinger knyttet til etablering.  

Ved en produksjon av ca. 70 middagsporsjoner daglig har de beregnet at det vil bli 
omtrent samme kostnad som for re-oppvarmet mat (kok/kjøl). Det ble vurdert 
nærkjøkken også ved Bjørkelia bofelleskap som har 24 plasser, men dette ble ansett 
som for kostbart og ble ikke gjennomført. Det må minimum produsere opp mot 70 
porsjoner om dagen for å komme ut likt i kostnader for Nærkjøkken og re–oppvarmet 
(kok/kjøl). Dette vil også avhenge av bemanningsbehovet, som igjen påvirkes av 
hvordan den øvrige tjenesten og driften er innrettet med tanke på muligheter for 
samarbeid. Nærkjøkken krever også volum. 

Nærkjøkken både for Gimle sykehjem og Raufosstun helsehus vil begge steder føre 
til økte driftskostnader. Et nærkjøkken i et fremtidig nytt omsorgsbygg på Gimle kan 
eventuelt produsere middag også til de andre omsorgsboligene på området, for å 
komme opp i volum og kunne forsvares økonomisk, men samtidig vil det å frakte 
varm mat mellom byggene på Gimle være en løsning som krever ekstra ressurser og 
utstyr. I dag kjøres mat dit en gang i uken. Etableres nærkjøkken må man kjøre mat 
hver dag og utstyr som kan holde maten varm under frakten.  

Bygger vi nye produksjonslokaler i Vestre Toten vil vi være svært avhengig av å ha et 
høyt volum for å kunne forsvare investering og driftskostnader. Det er også viktig å 
merke seg at det skjer en utvikling innenfor denne tjenesteleveransen, jfr OA 23. mai 
2019, og det gjelder å sette seg i stand til å møte utviklingen. En utbygging etter 
dagens standard kan fort bli utdatert.  Å etablere nærkjøkken er dyrere enn å ha 
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postkjøkken og samtidig vil det redusere volumet vi er avhengig av for produksjon til 
re-oppvarming. Kostnadene øker på begge områdene. Rådmannen kan derfor ikke 
anbefale en slik løsning. 

I et samarbeid mellom Gjøvik og Vestre Toten om produksjon av mat til re–
oppvarming, vil også volumet gå ned ved etablering av nærkjøkken, men ikke like 
sårbart da totalvolumet er større.  For Vestre Toten vil det likevel øke 
driftskostnadene på grunn av bemanningsbehovet i nærkjøkkenet».  

 
 
Tomtevalg for nybygg: 
I saksutredningen fra juni argumenterte rådmannen relativt grundig for hvorfor det 
frarådes å bygge et nytt lokale for storkjøkken og vaskeri på Gimle-tomta. 
Rådmannen velger å ta inn igjen dette i denne saken i sin helhet: 
 
«Utredning og planlegging for et nytt omsorgsbygg på Gimletomten startet i 2017. 
Det ble laget en skisse av et nytt bygg og med en plassering på tomten slik at 
dagens sykehjemsplasser kan opprettholdes på Gimle i byggeperioden. Dette er et 
vesentlig punkt i utredningen, fordi vi har ingen alternative plasser i egen virksomhet 
hvor beboerne på sykehjemmet kan være mens utbygging pågår. I skissen er det tatt 
høyde for at det skal være plass til videre utbygging av et omsorgsbygg på tomten i 
fremtiden. Det er lagt til grunn en forutsetning om at storkjøkken og vaskeri plasseres 
utenfor Gimletomten.  
 
For å kunne beholde sykehjemsplasser på Gimle samtidig med utbygging, så må 
deler av dagens bygg rives. Det innebærer blant annet riving av lokalene for 
storkjøkken og vaskeri. Skal dette bygges opp igjen på Gimletomten vil det legge 
beslag på arealer og redusere mulighetene for utbygging av ytterligere omsorgsbygg 
i fremtiden. Det må også etableres en annen løsning for driften av storkjøkken og 
vaskeri i tidsrommet fra riving av gammelt bygg til nytt bygg står ferdig, anslagsvis to 
år. Felles produksjon og vaskeri med Gjøvik vil da være et alternativ.  
 
Når vi skal jobbe videre med et prosjekt på Gimle, er det naturlig å starte helt fra 
bunnen av med enten en arkitektkonkurranse eller å utarbeide en beskrivelse / 
kravspesifikasjon der tilbydere stilles fritt til å komme med løsningsforslag.  

Ett alternativ er å utrede et frittstående produksjonsbygg på Gimle, men da vil man 
likevel ikke vite om det er et reelt alternativ med tanke på om det er nok arealer til et 
frittstående bygg, og det er da en risiko for at en slik løsning kan hindre en fremtidig 
utvikling av Gimleområdet som et omsorgssenter. Når vi ikke vet hvordan et nytt 
omsorgsbygg vil se ut, så vil en separat utredning av storkjøkken og vaskeri ha liten 
reell verdi. Det må i så fall utredes storkjøkken og vaskeri der man samtidig 
utarbeider planer for nytt omsorgsbygg. Dette vil være en omfattende og kostbar 
prosess og dersom det viser seg å være en uhensiktsmessig løsning for 
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Gimleområdet og beboerne, må det settes i gang ny utredning og planlegging. Dette 
vil i så fall innebære ytterligere kostnader og forsinkelser.   

Gimletomten har et uteområde som er godt egnet for å kunne skape et trivelig og 
trygt bomiljø for beboerne i de ulike omsorgsbyggene. Ved å plassere storkjøkken og 
vaskeri sammen med omsorgsbyggene vil det forringe muligheten som uteområdet 
gir. Årsaken er at mer arealer vil gå med til bygg, mye transport, behov for vei som 
tåler tung transport og snuplass for store biler. Det må forventes støy fra 
produksjonsbygg og store biler som kjører til og fra området. 

Når vi har valgt å satse på Gimleområdet for utbygging av kommunens framtidige 
omsorgstilbud, er det viktig at det legges til rette for at også de som bor og ferdes i 
nærmiljøet kan benytte uteområdet. Det er barnehage og skole i umiddelbar nærhet 
som vil være aktuelle for dette sammen med andre som bor i nærområdet på 
Bøverbru.  

I kvalitetsreformen for eldre (2019) er aldersvennlig samfunn overbyggende og et 
hovedsatsingsområde. Ved utbygging av omsorgsbygg på Gimle må også 
prinsippene om alders- og demensvennlige lokalsamfunn gjelde. Det er viktig at 
tomten med omsorgsbygg og tilhørende uteområder blir utformet og lagt til rette for at 
det blir en del av lokalsamfunnet. Det må være mulig for beboerne med demens å 
oppholde seg fritt ute og ha mulighet for å være i fysisk aktivitet, herunder tilrettelagt 
område med gangveier og muligheter for sitteplasser og legge til rette for 
demensvennlige omgivelser med et hjemlig miljø både ute og inne».  
 
Rådmannen mener disse vurderingen taler imot å gå inn i en lengre og 
kostnadskrevende prosess med å vurdere bygg for storkjøkken og vaskeri på Gimle-
tomta – og med stor usikkerhet knyttet til om dette lar seg realisere uten at det 
skaper ulemper og / eller binder opp for mye utbyggingsarealer.  
Videre er det ikke driftsmessige begrunnelser som tilser at disse funksjonene bør 
ligge på Gimle-tomta.  
 
Rådmannen vil i sin innstilling tilrå at nybygg etableres på kommunal tomt på 
Gjestrumfeltet på Bøverbru. Begrunnelsen er at kommunen har ledig selveid tomt på 
dette næringsomrdået og at det uttrykkes sterkt politisk ønske om etablering på 
Bøverbru.  
 
Spesifikt om vaskeri: 
Utredningen fra 28. januar 2019 dokumenterer at dagens vaskeritjenester drives 
relativt gunstig økonomisk. Dette skyldes tilpasset drift i selveide lokaler uten 
vesentlig husleie- og byggkostnader.  
Rapporten dokumenterer også tydelig at volum har stor betydning for kostnadene.  
Vestre Toten kommunes vaskeritjenester har et begrenset omfang knyttet til egen 
virksomhet og noe salg til eksterne kunder. 
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Dersom kommunen skal investere i et nytt bygg med nye tekniske anlegg og 
maskiner / utstyr, vil kostnadene per kg vasket tøy øke vesentlig da finansiering av 
investeringen må regnes inn i kostnadene (renter og avdrag). Dette gjør at 
rådmannen mener at kommunen i det videre utredningsarbeidet bør se på ulike 
alternativer for vaskeridelen. I tillegg til å prosjektere og kalkulere kostnader til 
nybygg, mener rådmannen at interkommunalt samarbeid og kjøp av vaskeritjenester 
fortsatt bør vurderes.   
 
 
Rådmannens oppsummering 
 
Som nevnt tidligere i utredningen, er fortsatt rådmannens anbefaling ut fra faglige og 
økonomiske begrunnelser å velge interkommunale løsninger med Gjøvik kommune. 
Dette synes det ikke å være politisk flertall for. Rådmannen fremmer derfor forslag 
konkret forslag om å starte planleggingen av et nytt bygg for storkjøkken og eventuelt 
vaskeri på Gjestrumfeltet. 
  
I og med at kommunen velger en løsning som er dyrere enn det opprinnelig anbefalte 
alternativet og med bakgrunn i det generelle behovet for å holde stort fokus på 
omstilling og økonomi, vil rådmannen tilrå at det parallelt med prosjektering av bygg 
settes fokus på dimensjonering og optimalisering av produksjonsprosesser og at det 
vurderes investering i utstyr som kan bidra til effektiv produksjon, automatisering av 
oppgaver og mer effektive arbeidsprosesser. Målsettingen er med andre ord å finne 
fram til en mest mulig effektiv drift av matproduksjonen samtidig som kvalitetskrav mv 
naturligvis skal ivaretas.  
 
Rådmannen vil også anbefale at fremtidig løsning for vaskeritjenester utredes 
nærmere og at alternativet med å investere i nye lokaler vurderes opp mot andre 
løsninger, herunder interkommunalt samarbeid med Gjøvik (og eventuelt andre 
nabokommuner) og eksternt kjøp 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann  
 



 

Vestre Toten kommune 

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 20.06.2019 

Sak: 56/19  

 

Resultat:  

 

Arkivsak: 17/3774 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - UTREDNING AV FREMTIDIG LØSNING FOR 

STORKJØKKEN OG VASKERITJENESTER  

 

Behandling: 

 

Saksordfører Gunnar Jan Eines orienterte innledningsvis og redegjorde for 

behandlingen i utvalg for velferd og opplæring og formannskapet. 

 

Hans Petter Olsen (SV) fremmet rådmannens forslag på nytt: 

1. Kommunestyret tar rådmannens utredninger og framlagte rapport om drift av 

storkjøkken og vaskeri i Vestre Toten kommune til etterretning.  

2. Kommunestyret ønsker å inngå et interkommunalt samarbeid med Gjøvik 

kommune om drift av storkjøkken og vaskeri.  

3. Rådmannen bes om å arbeide videre med å avklare mer detaljert praktiske, 

økonomiske, personalmessige og juridiske / avtalemessige forhold. Når dette 

er ferdig utredet fremmes saken på nytt til kommunestyret for endelig vedtak.  

4. Rådmannen bes om å ta med prinsipper og innhold i 

«demenslandsbymodellen» inn i videre planlegging for utbygging av 

omsorgstjenestene på Gimleområdet».  

 

Venstre v/ Martha Kristin Ringerud fremmet følgende forslag: 

Pkt. 1 som rådmannens forslag. 

Pkt. 2 Kommunestyret vedtar å bygge nytt storkjøkken i V. Toten, fortrinnsvis på 

Bøverbru. 

Pkt. 3 Rådmannens forslag strykes.  

Nytt forslag: Rådmannen bes å utrede alternativer ift vaskeritjenester: (kommunal 

løsning, interkommunal løsning eller å kjøpe vaskeritjenester). 

Pkt. 4 Som rådmannens forslag. 

 

Arild N. Ødegaard (SP) forslo å utsette saken. 

 

 

Avstemning: 

Utsettelsesforslaget fra Ødegaard fikk 17 stemmer og ble vedtatt. 

 

 



 

Vestre Toten kommune 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

 



 

Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Trine Kløvrud Arkiv: 422  
Arkivsaksnr.: 17/3774    

 
 
UTREDNING AV FREMTIDIG LØSNING FOR STORKJØKKEN OG 
VAKSERITJENESTER  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret tar rådmannens utredninger og framlagte rapport om drift av 

storkjøkken og vaskeri i Vestre Toten kommune til etterretning. 
2. Kommunestyret ønsker å inngå et interkommunalt samarbeid med Gjøvik 

kommune om drift av storkjøkken og vaskeri 
3. Rådmannen bes om å arbeide videre med å avklare mer detaljert praktiske, 

økonomiske, personalmessige og juridiske / avtalemessige forhold. Når dette er 
ferdig utredet fremmes saken på nytt til kommunestyret for endelig vedtak.  

4. Rådmannen bes om å ta med prinsipper og innhold i «demenslandsbymodellen» 
inn i videre planlegging for utbygging av omsorgstjenestene på Gimleområdet. 

 

 
 
Trykte vedlegg:  
1. Saksframlegg sak 16/19, utredning av fremtidig løsning for storkjøkken og 

vaskeritjenester (med vedlegg) 
2. Rapport om fremtidig drift av storkjøkken og vaskeri i Vestre Toten kommune 
3. Innspill fra Vestre Toten Senterparti 
 
 
Fakta: 

 
Behandling av saken om fremtidig løsning for storkjøkken og vaskeri i Vestre Toten 

har pågått i lengre tid. Saken har vært til politisk behandling flere ganger, men blitt 

utsatt med ønske om ytterligere utredninger / avklaringer. Rådmannen viser til 

vedlagte saksdokumenter og fagrapport som sist ble behandlet i formannskapet 6 

februar.2019, sak 16/19.  

 

Etter at saken var til behandling i formannskapet 6. februar 2019 og hvor det ble 

fattet vedtak om nærmere utredning av kommunal løsning, så har saken blitt drøftet 

videre i formannskapet. I den forbindelse anmodet rådmannen omsorgssjef og 

eiendomssjef om å utarbeide innspill og kommentarer knyttet til en eventuell 

utbygging av nytt storkjøkken og vaskeri på Gimletomten. Notatet ble oversendt 

formannskapets medlemmer og gruppelederne i kommunestyret 11. april 2019. 

Disse kommentarene er innarbeidet i dette saksframlegget.   
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I kommunestyrets møte 28. mars 2019 ble det behandlet en interpellasjon fra Hans 

Petter Olsen (SV) om å bygge demenslandsby på Gimle. Kommunestyret fattet 

vedtak om at det skal utredes mulighet for å bygge demenslandsby på Gimletomten 

og i tillegg undersøke kjøp av nabotomt til Gimle (etter tilleggsforslag fra Stian 

Pettersbakken i Arbeiderpartiet).  

 

Vestre Toten Senterparti fremmet i formannskapets møte i mars et innspill om 

utbygging av nærkjøkken og konkurranseutsetting av mat til hjemmeboende.   

 

Under kommenteres disse innspillene nærmere: 

 
Faglige tilleggsinnspill: 
 
Utredning og planlegging for et nytt omsorgsbygg på Gimletomten startet i 2017. Det 

ble laget en skisse av et nytt bygg og med en plassering på tomten slik at dagens 

sykehjemsplasser kan opprettholdes på Gimle i byggeperioden. Dette er et vesentlig 

punkt i utredningen, fordi vi har ingen alternative plasser i egen virksomhet hvor 

beboerne på sykehjemmet kan være mens utbygging pågår. I skissen er det tatt 

høyde for at det skal være plass til videre utbygging av et omsorgsbygg på tomten i 

fremtiden. Det er lagt til grunn en forutsetning om at storkjøkken og vaskeri plasseres 

utenfor Gimletomten.  

 

For å kunne beholde sykehjemsplasser på Gimle samtidig med utbygging, så må 

deler av dagens bygg rives. Det innebærer blant annet riving av lokalene for 

storkjøkken og vaskeri. Skal dette bygges opp igjen på Gimletomten vil det legge 

beslag på arealer og redusere mulighetene for utbygging av ytterligere omsorgsbygg 

i fremtiden. Det må også etableres en annen løsning for driften av storkjøkken og 

vaskeri i tidsrommet fra riving av gammelt bygg til nytt bygg står ferdig, anslagsvis to 

år. Felles produksjon og vaskeri med Gjøvik vil da være et alternativ.  

 

Når vi skal jobbe videre med et prosjekt på Gimle, er det naturlig å starte helt fra 

bunnen av med enten en arkitektkonkurranse eller å utarbeide en beskrivelse / 

kravspesifikasjon der tilbydere stilles fritt til å komme med løsningsforslag.  

Ett alternativ er å utrede et frittstående produksjonsbygg på Gimle, men da vil man 

likevel ikke vite om det er et reelt alternativ med tanke på om det er nok arealer til et 

frittstående bygg, og det er da en risiko for at en slik løsning kan hindre en fremtidig 

utvikling av Gimleområdet som et omsorgssenter. Når vi ikke vet hvordan et nytt 

omsorgsbygg vil se ut, så vil en separat utredning av storkjøkken og vaskeri ha liten 

reell verdi. Det må i så fall utredes storkjøkken og vaskeri der man samtidig 

utarbeider planer for nytt omsorgsbygg. Dette vil være en omfattende og kostbar 

prosess og dersom det viser seg å være en uhensiktsmessig løsning for 

Gimleområdet og beboerne, må det settes i gang ny utredning og planlegging. Dette 

vil i så fall innebære ytterligere kostnader.   
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Gimletomten har et uteområde som er godt egnet for å kunne skape et trivelig og 

trygt bomiljø for beboerne i de ulike omsorgsbyggene. Ved å plassere storkjøkken og 

vaskeri sammen med omsorgsbyggene vil det forringe muligheten som uteområdet 

gir. Årsaken er at mer arealer vil gå med til bygg, mye transport, behov for vei som 

tåler tung transport og snuplass for store biler. Det må forventes støy fra 

produksjonsbygg og store biler som kjører til og fra området. 

Når vi har valgt å satse på Gimleområdet for utbygging av kommunens framtidige 

omsorgstilbud, er det viktig at det legges til rette for at også de som bor og ferdes i 

nærmiljøet kan benytte uteområdet. Det er barnehage og skole i umiddelbar nærhet 

som vil være aktuelle for dette sammen med andre som bor i nærområdet på 

Bøverbru.  

I kvalitetsreformen for eldre (2019) er aldersvennlig samfunn overbyggende og et 

hovedsatsingsområde. Ved utbygging av omsorgsbygg på Gimle må også 

prinsippene om alders- og demensvennlige lokalsamfunn gjelde. Det er viktig at 

tomten med omsorgsbygg og tilhørende uteområder blir utformet og lagt til rette for at 

det blir en del av lokalsamfunnet. Det må være mulig for beboerne med demens å 

oppholde seg fritt ute og ha mulighet for å være i fysisk aktivitet, herunder tilrettelagt 

område med gangveier og muligheter for sitteplasser og legge til rette for 

demensvennlige omgivelser med et hjemlig miljø både ute og inne. 

 

Demenslandsby 

Kommunestyret har vedtatt at det i forbindelse med planlegging av nytt omsorgsbygg 

på Gimletomten skal utredes mulighet for demenslandsby.  

Planene for Gimleområdet er at det skal videreutvikles med botilbud for mennesker 

med demens. Vi har i dag 32 omsorgsboliger på Gimle for mennesker med demens, 

tre boliger for kortere opphold og 25 sykehjemsplasser for de med store 

omsorgsbehov og langtkommen demens.  

Kristiansand kommune bygger ut landets første demenslandsby og den skal være 

ferdigstilt i 2020. Erfaringen er at det er store kommuner som foreløpig planlegger 

slike utbygginger. Demenslandsby inneholder, i tillegg til et ulikt antall boenheter, 

blant annet torg, butikk, restauranter, frisør og teatersal for film og konserter. Å bygge 

opp en egen «landsby» på Gimleområdet er ikke nødvendigvis den beste løsningen, 

men det er mulig å ta inn deler av- eller prinsipper knyttet til et slikt konsept.  

Hva som vil være hensiktsmessig for Gimleområdet og de som skal bo der, må vi se 

nærmere på når planleggingen for et nytt omsorgsbygg settes i gang. Det som er 

viktig er at området utvikles slik at det ikke avskjermes, men blir en del av nærmiljøet 

på Bøverbru med gode bygningsmessige løsninger, planlegge for trygge omgivelser, 

utearealer som bidrar til at beboerne kan bevege seg rundt samt legge til rette slik at 

det skaper liv og aktiviteter for beboerne. Personer med demens er forskjellige på 

samme måte som alle andre er det og det må derfor være rom for det individuelle. En 
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driftsfilosofi om at beboerne skal oppleve at de bor i et normalt hjem er 

grunnleggende.  

Vi vet at de aller fleste ønsker å få bo lengst mulig i sitt eget hjem og motta tjenester 

der. Vestre Toten er en kommune med en klar hjemmetjenesteprofil og skal fortsatt 

ha det. I tråd med regjeringens demensplan 2020 «et mer demensvennlig samfunn» 

inngikk Vestre Toten kommune i 2015 en avtale med Nasjonalforeningen for 

folkehelse om at kommunen skal jobbe aktivt for å utvikle et demensvennlig 

samfunn. Det handler blant annet om å øke kunnskapen om demens i 

lokalsamfunnet og tilrettelegge for at de som er rammet av demens, skal ha mulighet 

for å være deltakende og kunne fungere best mulig.   

Mennesker med en demensdiagnose er den største gruppen som har behov for 

spesielt tilrettelagt botilbud. Omfanget av demenssykdom i årene fremover vil derfor 

ha stor betydning for tjenestetilbudet og behovet for omsorgsplasser.  

 

Innspill om nærkjøkken og mat til hjemmeboende 

Vestre Toten Senterparti har gitt et innspill om nærkjøkken på Gimle og Raufosstun 

helsehus, og at mat til hjemmeboende anskaffes fra ferdigmatprodusenter som er i 

markedet. 

Gjøvik kommune er den eneste kommunen i Gjøvikregionen som har etablert 

nærkjøkken. Administrasjonen har derfor vært i dialog med dem for å høre deres 

erfaringer. Dette kommenteres i saken. 

Senterpartiet fremhever følgende:  

«Når det skal bygges nytt sykehjem på Gimle må det bli bygget med eget kjøkken.  

Likeledes bør det bygges eget kjøkken på Raufoss Helsetun. Nærkjøkken må 

prioriteres ved begge institusjonene».   

«Nærkjøkkenet skal lage middagsmat hver dag, og levere varm mat ut til 

postkjøkken/ anretnings-kjøkken  på hvert foretak eller avdeling. Kjøkkenet skal lage 

god og tradisjonell mat, med sunne lokale råvarer».                                                                                                   

Rådmannen vil påpeke at Gimle sykehjem og Raufosstun helsehus er to ulike 

virksomheter. Det er viktig å være klar over forskjellen mellom sykehjemmet og 

helsehuset: 

Gimle sykehjem:  

På sykehjemmet bor beboere fast over lengre tid. Det er hovedsakelig eldre 

mennesker fra 80 år og oppover og som har et stort omsorgsbehov. God og 

næringsrik mat og tilrettelegging for hygge og trivsel under måltider blir vektlagt i 

avdelingene i dag, og det skal fortsatt være slik, uavhengig av om det er nærkjøkken 

eller mat til re-oppvarming.  Når det planlegges for et nytt omsorgsbygg på Gimle så 
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må det tas stilling til hva slags kjøkkenløsning det er ønskelig å ha i et nytt bygg. 

Nærkjøkken er et alternativ som kan vurderes.  

Regjeringen legger opp til tilskuddsordning for renovering, bygging eller etablering av 

kjøkken ved eksisterende sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Selv om 

tilskuddsordningen dekker halvparten av byggekostnadene, så er det 

driftskostnadene som vil blir utfordringen over tid. 

Raufosstun helsehus:  

Dette er en korttidsavdeling med kort liggetid og aktiv behandling før pasientene skal 

tilbake til eget hjem, eller at de er innlagt på helsehuset for lindrende behandling i 

livets sluttfase. Noen kan ha god appetitt og setter pris på matlukt, mens andre på 

grunn av sykdom kan ha nedsatt matlyst, kvalme og lignende. Da er ikke matlukt 

positivt. (For øvrig må det nevnes at det blir matlukt også ved re-oppvarming av mat). 

På helsehuset er det bygd nytt postkjøkken og med egen spisestue for pasientene. 

Dette var ferdig så sent som i 2018. Å bygge ut et nærkjøkken, sett fra et faglig 

ståsted, er ikke av stor betydning eller riktig ressursbruk for helsehuset. Et godt 

eksempel på utvikling av middagstilbudet er det nye konseptet til Sykehuset 

Innlandet hvor den enkelte kan velge blant mange ulike retter og spise når det passer 

den enkelte, jfr omtale i OA 23. mai 2019. Helsehuset har de siste årene fått mange 

likhetstrekk med en medisinsk avdeling på sykehuset og forventes å utvikle seg enda 

tydeligere i denne retningen i årene som kommer. Dette er fordi en større del av 

medisinsk behandlingen skal foregå i kommunen og ikke i sykehusene. Utskrivning 

fra sykehus skjer raskere og oppbygging av kompetanse og samarbeidsformer for å 

unngå innleggelser i sykehus. 

Nærkjøkken: 

Gjøvik kommune har etablert nærkjøkken på Nordbyen omsorgssenter og det er 

hentet inn informasjon om deres beregninger og vurderinger knyttet til etablering.  

Ved en produksjon av ca. 70 middagsporsjoner daglig har de beregnet at det vil bli 

omtrent samme kostnad som for re-oppvarmet mat (kok/kjøl). Det ble vurdert 

nærkjøkken også ved Bjørkelia bofelleskap som har 24 plasser, men dette ble ansett 

som for kostbart og ble ikke gjennomført. Det må minimum produsere opp mot 70 

porsjoner om dagen for å komme ut likt i kostnader for Nærkjøkken og re–oppvarmet 

(kok/kjøl). Dette vil også avhenge av bemanningsbehovet, som igjen påvirkes av 

hvordan den øvrige tjenesten og driften er innrettet med tanke på muligheter for 

samarbeid. Nærkjøkken krever også volum. 

Nærkjøkken både for Gimle sykehjem og Raufosstun helsehus vil begge steder føre 

til økte driftskostnader. Et nærkjøkken i et fremtidig nytt omsorgsbygg på Gimle kan 

eventuelt produsere middag også til de andre omsorgsboligene på området, for å 

komme opp i volum og kunne forsvares økonomisk, men samtidig vil det å frakte 

varm mat mellom byggene på Gimle være en løsning som krever ekstra ressurser og 

utstyr. I dag kjøres mat dit en gang i uken. Etableres nærkjøkken må man kjøre mat 

hver dag og utstyr som kan holde maten varm under frakten.  
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Bygger vi nye produksjonslokaler i Vestre Toten vil vi være svært avhengig av å ha et 

høyt volum for å kunne forsvare investering og driftskostnader. Det er også viktig å 

merke seg at det skjer en utvikling innenfor denne tjenesteleveransen, jfr OA 23. mai 

2019, og det gjelder å sette seg i stand til å møte utviklingen. En utbygging etter 

dagens standard kan fort bli utdatert.  Å etablere nærkjøkken er dyrere enn å ha 

postkjøkken og samtidig vil det redusere volumet vi er avhengig av for produksjon til 

re-oppvarming. Kostnadene øker på begge områdene. Rådmannen kan derfor ikke 

anbefale en slik løsning. 

I et samarbeid mellom Gjøvik og Vestre Toten om produksjon av mat til re–

oppvarming, vil også volumet gå ned ved etablering av nærkjøkken, men ikke like 

sårbart da totalvolumet er større.  For Vestre Toten vil det likevel øke 

driftskostnadene på grunn av bemanningsbehovet i nærkjøkkenet.  

 

Produsenter i markedet: 

Når det gjelder mat til re–oppvarming så spilles det inn forslag om å benytte 

ferdigmatprodusenter som i dag er i markedet. Det vil gjøre at kommunen kan unngå 

å bygge ut nytt produksjonskjøkken for mat til re-oppvarming. 

Det er flere leverandører i markedet pr i dag, men ikke alle leverer retter og 

næringstett mat som er tilpasset kommunens brukergruppe. Antall hjemmeboende 

som får middag levert hjem er pr. i dag ca.120 og vil bli enda flere i framtida, men i 

tillegg til disse leveres også mat til re–oppvarming til alle omsorgsboligene. Flere av 

disse får dette i store pakninger slik at de kan ha felles måltider.   

Matvarehuset på Voss nevnes som et alternativ og de har spesialisert seg på mat til 

sykehjem og hjemmeboende. Utfordringer som nevnes fra de som har vurderte 

denne løsningen (i en annen kommune) er logistikk og brukertilpasning. 

Responstiden ved endringer var ikke rask nok ut fra behovet for å kunne stoppe eller 

øke matlevering. Dette gjelder spesielt ved innleggelser eller utskrivelser fra sykehus 

eller institusjon i kommunen. Matvarehuset har ikke etablert seg her i distriktet. 

TID fra Tine neves også som alternativ. Så langt leverer de kun i Oslo og til private. 

De leverer næringstett mat. Dette er et nytt konsept som startet for ett år siden. Det 

kan hende de har potensiale til å bli en reell konkurrent i kommunale anbudsrunder i 

fremtiden, men legger pr. i dag ikke inn slike tilbud til kommunene.  

Rådmannen vil også minne om at kommunen er underlagt lov om offentlig 

anskaffelse. Det vil si at vi kan ikke selv velge aktører til å produsere mat til 

hjemmeboende, men må legge tjenesten ut på anbud. Hva de ulike aktørene kan 

levere i henhold til pris og kvalitet vet vi ikke før vi eventuelt har et tilbud.  

 

Konklusjon nærkjøkken:  
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Å produsere mat ved nærkjøkken krever volum for at det skal kunne forsvares 

økonomisk. Hverken Gimle sykehjem eller Raufosstun helsehus er store nok til å 

kunne forsvare driftskostnadene. Det som derimot er viktig er at kjøkkenet i et nytt 

omsorgsbygg på Gimle har kvalifisert kjøkkenpersonale som kan bidra med sin 

kompetanse til personalet og beboerne/pasientene. På Raufosstun helsehus er det 

god erfaring med dette etter etablering av postkjøkken. 

 

Samarbeid mellom Vestre Toten og Gjøvik 

Et kommunesamarbeid mellom Vestre Toten og Gjøvik er foreslått som alternativ til å 

bygge nytt storkjøkken i egen kommune. Å kjøpe tjenesten av private leverandører er 

mulig, men trolig ikke billigere enn ved å samarbeide med Gjøvik. Et 

kommunesamarbeid vil bedre ivareta nærhet til brukerne og lokale mattradisjoner. I 

tillegg vil man slippe å si opp de ansatte som produserer denne maten pr. i dag. 

 

I utredningen som er utarbeidet har man kommet frem til følgende enhetskostnader 

når det gjelder mat til hjemmeboende og mat til institusjonene(bulk): 

Vestre Toten:  Kostnad mat til Hjemmeboende pr. porsjon   kr 83 

    Kostnad mat til Institusjonene(bulk) pr. porsjon  kr 71 

Ved å samarbeide med Gjøvik om denne produksjonen er de samme kostnadene 

beregnet til:  

Gjøvik :  Kostnad mat til Hjemmeboende pr. porsjon   kr 66 

   Kostnad mat til Institusjonene(bulk) pr. porsjon  kr 58 

 

 

 Gjøvik Vestre Toten Samdrift(stip.) Besparelse pr. 
porsjon 
Gjøvik 

Besparelse  
pr. porsjon 
Vestre Toten 

Volum 
pr. år 
Gjøvik 

Volum pr. 
år 
Vestre 
Toten 

Bulk 61 71 58 3 13 109844 59852 

Hj. boende 72 83 66 6 17 51952 43368 

Stipulert potensiell besparelse ved samdrift Totalt 
Gjøvik Kommune. Differanse dagens kostnad bulk x volum + hj. Boende x volum pr. år.     630 000 
Vestre Toten Kommune. Differanse dagens kostnad bulk x volum + hj. Boende x volum pr. år. 1 500 000 
Vestre Toten Kommune. Sparte strømutgifter ved Gimle(Eiendomsavdelingen)    400 000 
Stipulerte besparelser pr år Vestre Toten Kommune. 1 900 000 

 

 

Rådmannens oppsummering og konklusjon 
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Rådmannen vil innledningsvis i sin oppsummering på nytt vise til vedlagte 

saksutredning og fagrapport. Vurderingene som ligger i disse dokumentene står 

fortsatt ved lag.  

Videre håper rådmannen at de utredninger som er gjort i denne saken belyser saken 

enda bredere og svarer opp innspillene som politisk har kommet om demenslandsby 

og alternativ modell for kjøkkendrift (fra Senterpartiet).  

For rådmannen er det i første rekke tre hensyn som er avgjørende viktige for en 

vurdering og konklusjon:  

 En framtidsrettet og optimal god utnyttelse av Gimleområdet til framtidig 

utbygd omsorgssenter, herunder i tråd med nasjonale føringer for utvikling av 

framtidige omsorgstilbud 

 Ivaretakelse og utvikling av et godt matomsorgstilbud, herunder et faglig godt 

miljø for de ansatte. I dette ligger også å velge løsninger som er framtidsrettet 

både i forhold til fag og økonomi 

 Økonomi i en tid da kommunens står foran vesentlige omstillingsutfordringer 

og løsninger som velges må være bærekraftige økonomisk 

 

Denne saken handler om å ta viktige valg for framtida og ikke minst gjøre noen 

avklaringer slik at vi kommer videre i planleggingen av Gimleområdet og at 

organisering og rammer for storkjøkken og vaskeri avklares. Det er uheldig for de 

ansatte og arbeidsmiljø at forhold om framtidig drift, lokalisering mv er uavklart.  

 

Det er en helhetlig vurdering knyttet til økonomi, faglighet og framtidige strategiske 

valg som gjør at rådmannen opprettholder sin innstilling i saken. For rådmannen er 

det viktig at det legges opp til valg og prosess som gjør at arealene på Gimleområdet 

blir optimalt utnyttet. I og med at det ikke foreligger avgjørende faglige argumenter for 

å lokalisere storkjøkkenet på området, er rådmannen tydelig på at det ikke bør 

prioriteres. Dersom kommunestyret mot rådmannens anbefaling skulle velge å 

opprettholde storkjøkken i egenregi i egen kommune, vil det derfor være riktig å 

plassere et slikt bygg på en annen tomt i kommunen. Likeledes mener rådmannen at 

løsningen for framtidige vaskeritjenester må utredes videre.  

 

Vedlagte rapport konkluderer med at det er økonomiske og faglige gode argumenter 

for å inngå et interkommunalt samarbeid med Gjøvik kommune om storkjøkkendrift. 

Dette vil også sikre de ansatte inn i et stort fagmiljø med de effekter det har for faglig 

utvikling, sårbarhet, kapasitet, utviklingsmuligheter mv.  

 

Økonomien i saken er naturligvis også svært viktig når det skal gjøres valg som 

binder opp ressurser i årtier framover. Her foreligger en mulighet for å kunne 

produsere tjenester til en langt lavere kostnad i et samarbeid med nabokommunen. 

Ved å ikke ta ut denne effekten, vil konsekvensen være at andre tjenester må 
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reduseres og / eller at investeringer må utsettes i tid, eksempelvis videre utbygging 

av omsorgstjenestene.    

 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Trine Kløvrud 
 omsorgssjef 
 

 



 

Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Trine Kløvrud Arkiv: 422  
Arkivsaksnr.: 17/3774    

 
 
UTREDNING AV FREMTIDIG LØSNING FOR STORKJØKKEN OG 
VASKERITJENESTER  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret tar framlagte rapport om drift av storkjøkken og vaskeri i Vestre 

Toten kommune til etterretning 
2. Kommunestyret ønsker å inngå et interkommunalt samarbeid med Gjøvik 

kommune om drift av storkjøkken og vaskeri. 
3. Rådmannen bes om å arbeide videre med å avklare mer detaljert praktiske, 

økonomiske, personalmessige og juridiske / avtalemessige forhold. Når dette er 
ferdig utredet fremmes saken på nytt til kommunestyret for endelig vedtak.   

 

 

 
Trykte vedlegg:  

1. Rapport om fremtidig drift av storkjøkken og vaskeri i Vestre Toten kommune 
2. Tilbakemelding fra de ansatte ved storkjøkkenet Gimle 
3. Tilbakemelding fra de ansatte ved vaskeriet på Gimle 
4. Vurdering innpass av vaskeri og storkjøkken i skisseprosjekt 2017 for Gimle 

sykehjem 
 
 
Fakta: 
 
Det er gjennomført en utredning av fremtidig løsning for drift av storkjøkken og 
vaskeritjenester i Vestre Toten kommune. Denne utredningen er gjort i samarbeid 
med Gjøvik kommune. Rådmennene i Gjøvik og Vestre Toten ga i november 2017 i 
oppdrag å utrede mulighetene for et samarbeid om storkjøkken og vaskeritjenester, 
og i tillegg se på konkurranseutsetting av vaskeri.  
Alle fem kommunen i Gjøvik regionen meldte sin interesse for en slik utredning, men 
på grunn av ulikt ståsted og behov ble det besluttet at kun Gjøvik og Vestre Toten 
kommune skulle gjennomføre utredningen.  
 
Formålet med utredningen 
Hensikten med utredingen er å få frem fakta som kan gi et beslutningsgrunnlag for 
en fremtidig løsning for storkjøkken og vaskeri i Vestre Toten kommune. For å 
komme videre i arbeidet med planer for omsorgsbygg på Gimleområdet så er det 
nødvendig å få avklaring om planer og innretning for storkjøkken og vaskeritjenester.  
 
Det ble gitt en orientering om rapporten i utvalg for velferd og opplæring 9.10.18 og 
formannskapet 17.10.18. Formannskapet ba om at det ble sett på ytterligere 2 
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alternativer. Det ene er samarbeid med Sykehuset Innlandet Reinsvoll om bruk av 
lokaler ved SI Reinsvoll og det andre er fordeler og ulemper ved inkludering av 
storkjøkken og vaskeri i et nytt omsorgsbygg på Gimle. Disse alternativene er 
beskrevet i saksfremlegget.  
 
 
Utviklingen i de kommunale tjenestene 
Kommunene har ansvar for utbygging, utforming og organisering av et forsvarlig og 
godt tjenestetilbud til den enkelte som har behov for tjenester. Helse og 
omsorgstjenestene forventes å øke betydelig i årene fremover. Vi blir flere, lever 
lengre, nye behandlingsmuligheter og økte forventninger. Kommunene skal ta ansvar 
for stadig flere oppgaver og det øker i omfang og kompleksitet. 
Samhandlingsreformen, som trådte i kraft fra 2012, er en sentral driver for denne 
utviklingen. 
Samfunnets evne til å finansiere den økte veksten er lavere enn veksten i behovene. 
Selv om vi kan komme et stykke på vei med å forbedre dagens drift, så vil vi også stå 
foran krevende veivalg.  
 
 
Prioriteringer i kommunale helse – og omsorgstjenester 
Den kommunale helse – og omsorgstjenesten skal ivareta et bredt sett av behov, og 
ressurser må fordels til ulike formål som forebygging, sykehjemsplasser, 
rehabilitering, osv. Det er en sammensatt virkelighet som utløser både ulike og 
vanskelige prioriteringer.  
 
For første gang ble det i 2017 nedsatt et utvalg, Blankholmutvalget, som fikk i 
oppdrag å se på prioriteringer i den kommunale helse - og omsorgstjenesten. I 
desember 2018 la utvalget frem sin utredning, NOU 2018:16, Det viktigste først.  
Bakteppet for utredningen er økning og tiltakende press i den kommunale helse – og 
omsorgstjenesten. Utvalget beskriver utfordringsbildet og belyser behovet for å 
prioritere, foreslår prinsipper for prioritering på ulike beslutningsnivåer og foreslår 
virkemidler for å understøtte prioriteringsbeslutninger både på faglig, administrativt 
og politisk nivå.  
 
Kriteriene nytte, ressurs og alvorlighet er lagt til grunn, og prinsipper for prioritering 
må forstås som beskrivelse og anvendelse av disse.  
 
På faglig nivå dreier prioriteringer seg om behovet for akutt hjelp, vurdering om 
tildeling av tjenester og vurdering om behandling, oppfølging og tiltak rettet mot den 
enkelte eller grupper. 
 
På administrativt og politisk nivå dreier prioriteringer seg om fordeling av ressurser 
innad i helse - og omsorgstjenesten og mellom helse og omsorgstjenesten og de 
øvrige sektorene kommunen har ansvar for.  
 
Det er ikke slik at nivåene er uavhengig av hverandre, men de må ses i 
sammenheng. Spesielt for den kommunale helse - og omsorgstjenesten er 
kommunens brede samfunnsoppdrag. Når beslutning om ressursfordeling skal tas 
eller vurdering av hvilke tiltak som skal prioriteres, må det tas hensyn til flere 
områder.  



  17/3774   

 
Kvalitetsreformen for eldre; «Leve hele livet» 
Meld.st. 15; «Leve hele livet, Kvalitetsreformen for eldre», trår i kraft fra 2019. 
Reformen skal bidra til flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, 
opplever god livskvalitet, at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de skal få 
helsehjelpen de trenger når de har behov for den. En av de 5 innsatsområdene i 
reformen er mat og måltider. Større matglede enten du bor hjemme, i sykehjem eller i 
sykehus. Det skal legges til rette for måltidsfellesskap og hyggelige rammer, 
tilpassende måltidsrytmer, systematisk ernæringsarbeid og kjøkken og kompetanse 
lokalt. I stortingsmeldingen fremholdes det at alle kommuner bør ha kjøkken og 
matfaglig kompetanse i helse – og omsorgstjenesten, uavhengig av hvor maten 
produseres.  
 
Regjeringen vil utrede utformingen av et eget tilskudd til renovering, etablering eller 
gjenetablering av lokalkjøkken i sykehjem.  
Denne tilskuddsordningen vil være aktuell å se på i forbindelse med et nybygg eller 
rehabilitering av Gimle sykehjem. Vi snakker da om tilskudd til nærkjøkken, 
postkjøkken og lignede i tråd med reformen. Det er ikke tilskudd til 
produksjonskjøkken slik som storkjøkkenet på Gimle. Et produksjonskjøkken 
produserer mat for re-oppvarming. 
 
 
Utredning av storkjøkken og vaskeritjenester 
Utredningsarbeidet har pågått gjennom store deler av 2018 og det har vært nært 
samarbeid mellom Vestre Toten og Gjøvik kommune. Det har blitt innhentet 
opplysninger fra utvalgte kommuner og også vært på bedriftsbesøk. 
Kostnadsberegninger for drift og investeringer er gjort i samarbeid med kommunens 
økonomiavdeling.  
Personalet ved storkjøkken og vaskeri har bidratt med sine faglige synspunkter og 
vurdering til utredningen. I tillegg til det som er innarbeidet i rapporten, så er et eget 
skriv fra personalet vedlagt saken.  
 
Rapporten beskriver fem alternative løsninger: 
 
1). VTK investerer i nytt Storkjøkken og Vaskeri.  
2). Interkommunalt samarbeid ved å etablere felles storkjøkken og vaskeri for VTK 
og Gjøvik i Gjøvik sitt anlegg på Kirkeby. 
3). Interkommunalt samarbeid med Gjøvik om storkjøkkenproduksjon på 
Gjøvik(Kirkeby). VTK konkurranseutsetter vaskeri. 
4). VTK og Gjøvik Kommune investerer i et nytt samlet Storkjøkken og vaskeri, i en 
av kommunene.  
5). Interkommunalt samarbeid med Gjøvik om storkjøkkenproduksjon i lokaler på 
Gjøvik(Kirkeby) og Interkommunalt samarbeid med Gjøvik om Vaskeri i lokaler i VTK. 
 
Det er gitt en redegjørelse for hvert alternativ og med de fordeler og ulemper det 
medfører samt politiske forhold.  Det er bestrebet å få til en så objektiv og faktabasert 
beskrivelse som mulig. 
 
Det må først og fremst tas stilling til om Vestre Toten skal samarbeide med Gjøvik 
kommune eller om Vestre Toten i årene fremover skal fortsette alene med drift og 
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investeringer for matproduksjon og vaskeritjenester. Alternativ 1 innebærer at det 
igangsettes arbeid med tomtevalg, prosjektering av nytt bygg og med tilhørende 
investeringer.  Med alternativ 2, interkommunalt samarbeid mellom Gjøvik og Vestre 
Toten, vil en slik løsning kunne tre i kraft tidligst om et halvt år. Selve flytteprosessen 
må planlegges og det må utarbeides samarbeidsavtale. Alternativ 3 med 
konkurranseutsetting av vaskeritjenester, vil kreve en prosess med avvikling av 
vaskeriet, endring i interne rutiner for tøy og transport og gjennomføring av 
anbudsprosess. Eventuelt kjøp av vaskeritjenester kan gjøres uavhengig av om 
matproduksjonen er felles for Vestre Toten og Gjøvik kommune eller om Vestre 
Toten skal drifte det alene. Når det gjelder alternativ 4 og 5 så vil det innebære felles 
investeringsprosjekter for kommunene som vil kreve en lagt mer omfattende prosess 
enn det denne rapporten tar for seg.  
 
I utredningsarbeidet har det vært viktig å være bevisst på hvordan produksjon av mat 
til hjemmeboende i Østre Toten skal hensyn tas i tallmaterialet. Østre Toten 
kommune kjøper i dag mat til hjemmeboende fra Vestre Toten kommune og avtalen 
opphører 31.5.2019. Hvor vidt Vestre Toten får en ny avtale med Østre Toten er 
uvisst. Tallene som er brukt i beregninger for Vestre Toten inneholder dagens 
produksjon til Østre Toten. Det samme gjør tallene som er brukt for et 
interkommunalt samarbeid. Østre Toten har ikke selv produksjon av mat til 
hjemmeboende og ved avtalens utløp med Vestre Toten vil det være snakk om en ny 
anskaffelse, eventuelt vil de også ha mulighet for å inngå i et samarbeid.  
 
Ny teknologi  
Digitalisering og nye teknologiske løsninger forventes i økende grad å gi endringer i 
oppgaver og arbeidsform. Hvordan dette vil utvikle seg innenfor matproduksjon og 
vaskeritjenester går ikke utredningen spesifikt inn på og det er også vanskelig å si 
noe om. Det bør likevel tas med i betraktningen at utvikling innenfor teknologi kan i 
løpet av ett tiår eller to endre hvordan matproduksjon og vaskeritjenester utføres. Det 
som kommer frem i utredningen er at investering i moderne og automatisert utstyr 
kan effektivisere driften. Samtidig er det nødvendig med et visst volum for at det skal 
lønne seg.  
 
 
Tilleggsalternativer 

1. Alternativ løsning med felles storkjøkken og vaskeri i et samarbeid med SI 

Reinsvoll  

Det ble avholdt et møte 30.10.18 mellom Vestre Toten kommune og Sykehuset 
Innlandet om mulig samarbeid. Ved SI Reinsvoll er det et kjøkken på 600 M2. 
Kjøkkenet er gammelt og utdatert med behov for investeringer i fryserom, kjølerom 
og utstyr. SI har storkjøkken på Lillehammer hvor det produseres mat til sykehusene. 
SI Reinsvoll har kun et mottakskjøkken for re-oppvarming og det vil ikke være noen 
fremtidig produksjon der.  
 
Et samarbeid med SI ville for VTK sin del blitt et overordnet samarbeid med 
Sykehuset innlandet og ikke med SI Reinsvoll isolert sett.  
Hvis Vestre Toten Kommune skulle leie arealer til storkjøkkendrift ved SI Reinsvoll 
måtte lokalene oppgraderes betydelig og dette anser SI som ikke lønnsomt. SI jobber 
for å få ned kostnadene ved å kvitte seg med bygningsmasse. 
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Samproduksjon med SI er ikke mulig, men de kan imidlertid selge mat til VTK hvis de 
finner å ha kapasitet til dette.  
SI Reinsvoll har ikke vaskeri, SI kjøper vaskeritjenester av Tekstilvask Innlandet.  
 
Et samarbeid med SI Reinsvoll i lokalene på Reinsvoll er dermed ikke mulig. 
 

2. Fordeler og ulemper ved investering i nytt storkjøkken og vaskeri på 

Gimletomten 

Det er laget en skisse for fremtidig omsorgsbygg på Gimleområdet. Et nytt bygg er 
foreslått plassert slik at den delen av sykehjemmet som er i bruk til 
sykehjemsbeboere i dag blir stående til et nytt bygg er på plass. Dette er vesentlig av 
hensyn til beboere og med tanke på mulige alternativer og kostnader. I tillegg er det 
tatt høyde for et eventuelt omsorgsbygg til på tomten.   
Spørsmålet om å innlemme storkjøkken og vaskeri i denne skissen ble derfor forelagt 
arkitekten.  
 
Fordeler: 
Ved å bygge vaskeri og/eller storkjøkken i en direkte forlengelse av bygningen vil 
man kunne oppnå «stordriftsfordeler» mtp. tomteerverv, planlegging, rigg og drift. Det 
er også generelt noe billigere å bygge etasjer i høyden enn alt på et plan. 
 
Ulemper: 
Det er ikke optimalt å legge produksjonslokaler (storkjøkkenkjøkken og vaskeri), i 
umiddelbar nærhet til omsorgsbyggene på Gimle. Dette vil medføre støy og trafikk av 
tunge kjøretøy som leverer/henter varer. Den planlagte nye adkomsten fra 
Bøverbrugata vil heller ikke være optimal med tanke på trafikkbelastningen fra tyngre 
kjøretøy. 
Lokaler beregnet for prosess/produksjon har behov for store ventilasjonsmengder og 
krav til stor kjølekapasitet 
Ekstra støyreduserende tiltak må påregnes for å håndtere støy fra disse prosessene. 
(Vifter, aggregater mm.) Dette gjelder både internt i bygget og til utvendige 
omgivelser.  
Ekstra brannforebyggende tiltak må også påregnes på bygningskropp for å forhindre 
brannsmitte mellom produksjonslokalene og omsorgsbygget. 
 
Et nytt vaskeri og storkjøkken bygd som et eget bygg på en egen egnet tomt vil 
kunne gi mulighet for en rasjonell bygningskropp av type industribygg. Det vil også 
kunne gi optimale muligheter for adkomst og logistikk for varelevering. 
Investeringskostnadene vil også sannsynligvis være lavere. 
 
 
Vurdering: 
For å møte utfordringene med flere oppgaver og færre ressurser må vi jobbe 
annerledes enn vi gjør i dag. Det vil handle om å gjøre strukturelle endringer, 
organisere arbeidskraften annerledes, endringer i oppgavefordeling og å ta i bruk 
teknologiske løsninger. Det vil handle om å prioritere og å ta valg.  
 
I utredningen fremkommer det at volum har betydning for produksjonskostnadene 
både for storkjøkken og vaskeri. Sett ut fra kostandene så vil et samarbeid utvilsomt 
lønn seg. Om Vestre Toten kommune går inn i et samarbeid med Gjøvik kommune 



  17/3774   

om produksjon av mat til re-oppvarming så vil vi ha behov for matfaglig kompetanse 
ved våre kjøkken i institusjonene. Det er også spesielt denne kjøkken - og matfaglige 
kompetansen som fremholdes i kvalitetsreformen «Leve hele livet».  
Ved Raufosstun helsehus er det nylig ferdigstilt postkjøkken og hvor dette bidrar til 
økt fleksibilitet for pasientene, tilrettelagt for fellesskap og gode måltider. Når planene 
for Gimle sykehjem skal legges så vil en kjøkkenløsningen tilpasset beboergruppen 
være en del av planleggingen.  
 
Hvordan vi innretter våre kjøkken i institusjonene er uavhengig av hvor produksjon av 
mat til re-oppvarming foregår. Hjemmeboende vil få mat levert på døren som i dag, 
også uavhengig av produksjonssted. God bruk av den matfaglige kompetansen er 
vesentlig.  
 
Den faglige kompetansen og engasjementet for faget blant personalet er stor. Dette 
kommer også frem av de to dokumentene som er vedlagt saken, henholdsvis fra 
personalet ved storkjøkkenet og ved vaskeriet.  
Personalet i storkjøkkenet har en kompetanse som er viktig for matkvalitet og god 
matomsorg. Vi vil trenge kompetanse på dette området i årene fremover enten vi skal 
samarbeide med Gjøvik kommune om produksjon, eller drifte og investere alene. 
Involvering av personalet og deres fagkompetanse for å finne gode løsninger 
innenfor våre rammebetingelser, vil være viktig i den videre prosessen, uavhengig av 
utfallet av saken.  
 
Omsorgstjenesten har vært gjennom mange krevende prosesser for å tilpasse driften 
til rammene, og som kjent også for 2019. Veksten i behov og overføring av oppgaver 
til kommunene vil fortsette. Økonomiske omstillinger er krevende i møte med en 
tjeneste i sterk vekst. Det medfører vanskelige prioritering av hvor ressursene skal 
settes inn.   
 
Faglig oppsummering fra omsorgssjefen: 
På grunnlag av de økonomiske fordelene et samarbeid har, så er omsorgssjefens 
konklusjon at Vestre Toten bør inngå et samarbeide med Gjøvik kommune om 
produksjon av mat og vaskeritjenester i lokalene på Kirkeby. 
Omsorgssjefen ser at dette vil medføre store endringer og omstilling for personalet 
ved vaskeriet og storkjøkkenet. Det må planlegges og gjennomføres en god prosess 
for denne endringen. Som det fremkommer i vurderingen ovenfor, så skal det fortsatt 
være kjøkken og matfagligkompetanse i tjenesteområdet omsorg. Det må jobbes 
med å videreutvikle dette i tråd med kvalitetsreformen, Leve hele livet.  
Omsorgssjefen forutsetter at matkvaliteten, fleksibilitet og servicegrad vil være like 
god i et interkommunalt samarbeid som den er i dag i Vestre Toten.  
 
 
Rådmannens konklusjon 

 
Gjennom denne saken ønsker rådmannen å avklare om Vestre Toten kommune skal 
inngå et interkommunalt samarbeid med Gjøvik kommune om drift av storkjøkken og 
vaskeri.  
 
Som det framgår av vedlagte utredning, vil Vestre Toten kommune spare om lag 3,8 
millioner kroner årlig på storkjøkkendrift ved å inngå et samarbeid med Gjøvik 
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kommune framfor å bygge nye lokaler og drifte i egenregi i framtida. Videre viser 
kalkylene at kostnadene for vaskeri blir litt høyere ved å inngå et samarbeid med 
Gjøvik sammenlignet med dagens virksomhet, men på det tidspunkt det må 
investeres i nye lokaler for vaskeriet, vil effekten åpenbart bli motsatt.  
 
Utredningen viser at det er store summer å spare på å inngå et interkommunalt 
samarbeid med Gjøvik kommune. Rådmannens klare anbefaling er derfor at 
kommunestyret vedtar å arbeide videre med å realisere et slikt samarbeid. 3,5 – 4,0 
millioner kroner i årlige besparelser er vesentlige beløp. Som det framgår av 
utredningen foran, vil det måtte prioriteres ytterligere innen omsorgstjenestene 
framover og behovene øker. Konkret for Vestre Toten kommune handler det også 
om å frigjøre midler til å kunne realisere utbyggingen på Gimle raskest mulig. Jfr 
vedtatt budsjett og økonomiplan og nylig igangsatt arbeid med «økonomisk 
omstilling», må kommunens virksomhet omstilles i betydelig grad. I en slik situasjon 
må kommunen – etter rådmannens oppfatning – ta vare på de vesentlige 
innsparingsmulighetene som avdekkes for å sikre nivå på tjenestetilbudet og 
opparbeide handlefrihet til å gjøre store og viktige investeringer innen 
omsorgsområdet som vil ha vesentlig vekst framover.  
 
Foran i utredningen er det fokusert på forskjellen mellom produksjonskjøkken og 
lokalkjøkken hvor beboerne bor og har sine matopplevelser. Denne forskjellen er det 
vesentlig å ha forståelse for i denne saken.  
 
Rådmannen har forståelse for at dette er en krevende sak for de ansatte ved kjøkken 
og vaskeri. Ansatte vil imidlertid ikke miste arbeid selv om det blir et interkommunalt 
samarbeid og vil kunne få interessante arbeidsoppgaver i et nytt fagmiljø som det 
forutsettes at leverer like gode varer og tjenester som dagens storkjøkken på Gimle. 
Nettopp å inngå interkommunale samarbeidsløsninger på ulike områder, vil være av 
de omstillingstiltak kommunen må gjennom i årene som kommer for å makte å 
opprettholde tjenestenivået. Noen ganger betyr det lokalisering i Vestre Toten 
kommune (eksempelvis nylig etablert skatt- og innfordringssamarbeid med Søndre 
Land) og noen ganger betyr det lokalisering i en av nabokommunene. 
 
Avslutningsvis vil rådmannen poengtere at intensjonen med denne saken er å 
avklare hvorvidt Vestre Toten kommune skal gå videre i et interkommunalt 
samarbeid med Gjøvik kommune. Dersom kommunestyret støtter rådmannens klare 
anbefaling, må det jobbes videre med både å kvalitetssikre alle sider ved et slikt 
samarbeid iht økonomi, personell, praktiske forhold mv og utarbeide avtaler og 
formelt grunnlag for øvrig før saken legges fram for endelig godkjenning i 
kommunestyret.  
Dersom kommunestyret mot formodning skulle avvise et slikt samarbeid, må saken 
etter rådmannens oppfatning utredes videre. Saken slik den er presentert gjennom 
utredning og saksutredning er ikke noe fullstendig grunnlag for valg av løsning om 
lokalisering av storkjøkken og vaskeri for framtida.   
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Trine Kløvrud 
 omsorgssjef 
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Sammendrag
På oppdrag fra Rådmennene i Gjøvik kommune og Vestre Toten kommune er det gjort en
utredning av mulighetene for et interkommunalt samarbeid om produksjonskjøkken og
vaskeritjenester. Hensikten med utredningen er å få frem fakta som kan gi et
beslutningsunderlag for om Vestre Toten skal stå alene om driften av Storkjøkken og Vaskeri
i egen kommune, eller om det kan være aktuelt med et interkommunalt samarbeid.

Rapporten baserer seg på o pplysninger hentet fra utvalgte kommuner, bedriftsbesøk, tidligere
utredninger og samarbeidsmøter med Gjøvik Kommune. Kostnadsberegninger er gjort ut i fra
enhetens regnskap i samarbeid med økonomiavdelingen i kommunen. Det er i forbindelse
med utredning a v vaskeri gjort et bedriftsbesøk til Sarpsborg Kommune med representanter
fra både Gjøvik og Vestre Toten. Vaskeriet i Sarpsborg ble valgt siden de har et relativt nytt
anlegg der vi også fikk anledning til å hente tall og erfaringer derfra.

Utredningen v iser at volum har stor betydning for produksjonskostnadene. Jo større volum
desto lavere kostnader pr produsert enhet. Dette gjelder både for matpr oduksjon og
vaskeritjenester. Fra et økonomisk perspektiv kan man ut i fra dette konkludere med at det vil
væ re lønnsomt for kommunene å gå sammen om produksjon av mat til hjemmeboende og
vaskeri.

Det er i denne utredningen sett på 5 alternative løsninger, men det kan godt finnes flere måter
å løse fremtidens produksjonskjøkken og vaskeridrift på. Alle alterna tiver krever politisk
behandling og det er denne prosessen som blir styrende for videre prosess.

Hvis man beslutter samarbeid må man finne løsninger for å opprettholde dagens kvalitet,
servicegrad og fleksibilitet ovenfor våre innbyggere som benytter seg av tilbudet.
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Innledning
Rådmennene i Gjøvik regionen har bedt om en utreding av mulighet for et interkommunalt
samarbeid om produksjonskjøkken og vaskeritjenester samt vurdere konkurranseutsetting av
vaskeritjenester.

Det viste seg tidlig at de 5 kommunen har ulike ståsteder og behov som gjorde det svært
omfattende og tidkrevende å utrede i fellesskap. Det ble derfor besluttet at Vestre Tote n og
Gjøvik gjennomfører utredningen da de har mest sammenfallende interesser . Representantene
fra hver kommu ne svarer på mandatet i hver sin rapport til egen kommune siden man også
står ovenfor alternativer som kun berører egen kommune. Denne rapporten besvarer dermed
mandatet ut i fra det perspektivet VTK står ovenfor pr. i dag.

Det er bestrebet å få til en så objektiv og faktabasert beskrivelse av alternativene som mulig.
Da gjennom å beskrive de fordeler, ulemper og noen politiske forhold man kan se for seg i
hvert enkelt alternativ .

Det som denne utredningen ser på er et mulig samarbeid om produksjon av mat etter kok –
kjøl metoden, dvs levering av kjølt mat som reoppvarmes før servering. Dette gjelder både
mat til hjemmeboende og mat til institusjoner og omsorgsboliger . Storkjøkkenet på Gimle
produserer i dag kun mat til reoppvarming. Alternativet til re - opp varmet mat i institusjonene
er nærkjøkken, dvs kok/ server metoden. M aten til institusjonen blir da laget i eget kjøkken på
institusjonen. Mat til hjemmeboende må uansett produseres etter kok kjøl prinsippet for seg
selv. Nærkjøkken har vi ikke i Vestre To ten pr. i dag.

Om det for Gimle sykehjem er ønskelig med en annen kjøkkenløsning enn den som er basert
på reoppvarming, så er det mulighet for å planlegge det i forbindelse med et eventuelt nytt
omsorgsbygg på Gimle. Dette vil være uavhengig av hvor produ ksjonen av mat etter kok - kjøl
metoden foregår.

Storkjøkkenet ved Gimle og felleskjøkkenet i Gjøvik kommune produserer begge i dag etter
metoden kok – kjøl. Begge kjøkken følger kosthåndbokens anbefalinger om porsjon og
næringsinnhold , og har varierte meny er. Det er felles innkjøps ordninger i regionen så flere av
produktene som benyttes er sammenfallende.

Man leter kontinuerlig etter metoder og løsninger for å holde kostnadene nede, og i kjølvannet
av dette og den teknologiske utviklingen så vet vi sannsyn ligvis ikke hvordan løsningen for
matproduksjon en vil se ut i årene fremover . De avgjørelsene man tar i dag må ta hensyn til
alle disse elementene. Skal man imøtekomme fremtidens krav innen matomsorgen må man
gjøre seg i stand til kontinuerlig omstilling, både i forhold til mangfold, kvalitet og effektiv
produksjon.

Stortingsmeld ingen «leve hele livet»(2017 - 2018) peker på behovet for større mangfold og
valgfrihet i måltidet for de eldre. Andelen h jemmeboende forventes å øke. Det er derfor viktig
å være i stand til å levere mer mat med riktig kvalitet også i tiden som kommer. Det e r viktig
å ha en følelse med tid og trend for å få en fremtidsrettet løsning på plass når man nå går inn
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og skal beslutte fremtidens løsning for å kunne levere god matomsorg til kommunens
innbyggere.

Begreper:
Følgende begreper kan det lønne seg å være kj ent med:

*Kok/ kjøl(sous vide)
Dagens produksjonsmetode på Storkjøkkenet ved Gimle der maten blir produsert og raskt
pakket og kjølt ned for å oppnå lang holdbarhet.

*Bulk
Kok/ kjøl mat pakkes i kasser og leveres til institusjoner og omsorgsboliger. Kan inneholde
både middag levert i poser eller skåler for reoppvarming i tillegg til desserter, kaker, brødmat
og pålegg.

*Mat til hjemmeboende
Middag levert i porsjonsskål for reoppvarming. Kan også inkludere desserter. Alt etter ønske
fra de hjemmeboende.

* Mottakskjøkken
kjøkken i institusjonene der kok/ kjøl maten blir reoppvarmet.

* Postkjøkken
Små kjøkken ute i avdelingene der maten blir servert . Her kan beboere ofte også hente seg
mat når de selv ønsker å spise.

*Kok/ Server(Nærkjøkken)
Kjøkken der alle varmret ter blir produsert i institusjonene.

Den politiske debatten de senere årene er om man ønsker mottakskjøkken eller nærkjøkken i
sine institusjoner.



5

Beskrivelse av organisering og drift av Storkjøkken og Vaskeri VTK

Storkjøkken og vaskeri Gimle :

Storkjøkken og vaskeri i Vestre Toten har lokaler på Gimle, i samme bygg som Gimle
sykehjem. Storkjøkkenet produsere r mat til hjemmeboende og til institusjoner og
omsorgsboliger. Vaskeriet vasker tøy for hjemmeboende og til institusjoner sa mt Unicare
Steffensrud, legetjenesten og Raufoss beredska p.

Dagens arbeidsplasser i enheten .

Årsverk , Storkjøkken og V askeri , Vestre Toten Kommune
Adm. Storkj.

Gimle
Transp./
Vaktm.

Mottakskj.
Gimle

Mottakskj.
Raufosstun

Kulturhuset Vaskeri Totalt

2 * 5,45 1,6 2 2 1 3 17,05
*I tillegg benyttes 0,5 årsverk til merkantile oppgaver som ikke er medberegnet bemanning en ved Storkjøkken
og Vaskeri.

Storkjøkken og vaskeri har pr. i dag 17.05 årsverk til disposisjon for driften. Sammenliknet
med kommunene rund t oss drives enheten godt både kvalitets og kostnadsmessig. Noen små
enheter som transporttjenesten og vaskeriet er sårbare, men med personell som kan løse flere
oppgaver har man vært i stand til å drive dette på en forsvarlig måte.

Storkjøkken og vaskeri har felles administrasjon. Selv om disse tjenestene rent faglig sett ikke
har noe med hverandre å gjøre, så er det administrative og bemanningsmessige fordeler med
denne løsningen.

Storkjøkken:
Storkjøkkenet er et produksjonskjøkken som produsert mat etter kok - kjøl metoden siden
1992. De leverer middagsmat i bulk(store forpakninger) til mottakskjøkken ved institusjoner
og omsorgsboliger, og mat i porsjonspakninger til hjemmeboende. All mat i VTK produseres
etter ko k – kjøl metoden.

Det blir i snitt produsert 120 single porsjoner middagsmat hver dag til hjemmeboende, og ca.
165 porsjoner hver dag levert i bulk til institusjonene. Kokkene produserer også spesialkost i
forskjellige former. Noen skal ha spesialtilpasse de dietter, vegetarkost, laktosefri, glutenfri,
diabetesk ost eller mosemat . Det produseres også næringstette supper som tilbud til de som
s liter med underernæring .

En kokk som lager mat etter kok/ kjøl prinsippet kan også lage mat etter Kok/ server
prinsi ppet, men ikke motsatt. Kok/ kjøl krever ytterligere kunnskap om hygienekrav, bruk av
produksjonsutstyr, nedkjølingsrutiner, lagrin g, prøvetaking og loggføring.

Rekruttering av nødvendig kompetanse er en utfordring, men kompetansen ved
produksjonskjøkken et ved Gimle er godt ivaretatt slik det fremstår i dag. Man innehar ikke
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bare kokkekompetanse, men man har også en meget god ernæringskompetanse blant kokkene.
De innehar også et høyt engasjement og stolthet for faget.

Samarbeidet med ressurssykepleier: D et er etablert et samarbeid der helsepersonell
samarbeider med kokk i forhold til ernæring og kosthold for alvorlig syke. Dårlig kosthold gir
flere liggedøgn i institusjon, lengre sårheling, og lavere energinivå for pasienten. Man gir
rådgivning til celleg iftpasienter med dårlig matlyst, personer med organsvikt som da har
behov for spesialkost. Man har i dette samarbeidet gitt underernæring og feilernæring ekstra
oppmerksomhet. Man har gjennom dette samarbeidet satt fokus på mat som medisin/
virkemiddel, i rehabilitering og livskvalitet for pasienten.

Matkvalitet og matsikkerhet er godt etablert og ivaretatt. HACCP matsikkerhetsystem er
implementert. Dette er viktig når man har en sårbar brukergruppe som ofte er både
underernært, feilernært og med nedsatt i mmunforsvar. Man har god kompetanse hos kokker
og nøkkelpersonell i produksjonen. Det er innarbeidet gode rutiner som sørger for minimalt
matsvinn. LEAN er innført for å sikre kvalitet og kontinuerlig forbedringsarbeid.

Matomsorg og ernæring: Feilernæring er et generelt samfunnsproblem og nyere forskning
viser at man har mye å hente på systematisk matomsorg. Underernæring blir antydet å gjelde
for halvparten av de eldre og en bety delig høyere andel av de dementsyke . Nyere forskning
viser at underernæring fø rer til tap av både fysisk helse og kognitive funksjoner. Riktig
ernæring er et meget viktig element i medisinen som del av rehabilitering og livskvalitet for
de det gjelder. Forebygging av kostholdsrelaterte sykdommer er også et viktig
satsningsområde i d agens samfunn. Et usunt kosthold er blant de viktigste risikofaktorene for
sykdom og tidlig død både i Norge og resten av verden. Forebygging er derfor viktig.

Vaskeri:
Vaskeriet ved Gimle er et Barrierevaskeri. Det vil si at det er et fysisk skille mellom uren og
ren sone i vaskeriet. Dette på grunn av smittefare fra urent tøy. For å sikre at bakterier ikke får
kultivere seg , blir urent tøy ved inntak satt inn på kjølerom. Barrierevaskemaskiner fungerer
på den måten at urent tøy legges inn fra den en e siden av maskinen og tas ut på den andre. Det
er altså bygget en vegg midt over maskinen der ene siden står på uren sone, og der man tar ut
rent tøy står i ren. På den måten får ikke rent tøy kontakt med urent.

Vaskeri og transporttjenesten innebefatter også ufaglært arbeidskraft og muligheter for å tilby
arbeidstreningsplasser. Det er viktig med tilbud til de som står utenfor arbeidslivet, og skal
bygges opp til å komme ut igjen. Man har her også en mulig arena for omplassering og
tilrettelegging intern t i forhold til kommunens IA - Arbeid. Kommunene har et særlig ansvar i
samfunnet for å kunne tilby slike plasser.

Vaskeriet har noe salg og dermed inntjening i form av vask til private institusjoner, legesenter
og privatpersoner som er med å holde kostnade ne nede.
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Storkjøkken og Vaskeri, Gjøvik Kommune:
Gjøvik kommune har siden 1999 hatt et felleskjøkken og vaskeri for produksjon av mat og
vask av tekstiler til omsorgssentrene i kommunen . Felleskjøkkenet leverer ca. 450 porsjoner
mat pr . dag og vaskeriet v asker i overkant av 180 tonn tekstiler pr år. Tjenesten har utviklet et
tilbud som møter innbyggernes krav , samtidig som kostnaden ikke er høy sammenlignet med
andre k ommuner med tilsvarende drift.

Gjøvik har lokalisert sin drift i leid e lokaler på Kirkeb y . De disponerer ca. 1400 M 2 der antall
kvadrat er jevnt fordelt mellom kjøkken og vaskeri. Både kjøkken og vaskeri drives relativt
likt som Vestre Toten. Kjøkkenet produserer kok kjøl mat og leverer bulk til sine institusjoner
og omsorgsboliger, og mat ti l hjemmeboende i porsjonsskål.

Storkjøkkenet på Gjøvik har god kapasitet, mens vaskeriet har mer begrenset med plass til sin
drift. For å øke kapasiteten ved vaskeriet må man utvide arbeidstiden.
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Alternativene:
Det er utredet 5 alternative løsningsforslag.

1). VTK investerer i nytt Storkjøkken og Vaskeri.

2 ). Interkommunalt sam arbeid om S to rkjøkken og Vaskeri ved Gjøviks anlegg på Kirkeby.

3 ). Interkommunalt samarbeid med Gjøvik om storkjøkkenproduksjon på Gjøvik(Kirkeby).
V TK konkurranseutsetter vaskeri.

4 ). VTK og Gjøvik Kommune investerer i et nytt samlet Storkjøkken og vaskeri, i en av
kommunene.

5 ). Interkommunalt samarbeid med Gjøvik om storkjøkkenproduksjon på Gjøvik(Kirkeby) og
Interkommunalt samarbeid med Gjøvik om Vaskeri i VTK.

1). VTK investerer i nytt Storkjøkken og Vaskeri.
Det er behov for andre lokaler til storkjøkken og vaskeri da dagens lokaler er forventet revet
og ikke rehabilitert . Ved å bygge nytt storkjøkken og vaskeri vil Vestre Toten få et
hensiktsmessig, moderne og kostnadseffektivt anlegg med lokaler til pa sset driften . De ansatte
får lokaler og ventilasjon som sikrer forsvarlig arbeidsmiljø , noe som ikke er tilfredsstillende
hverken på storkjøkkenet eller vaskeriet pr. i dag. Et nytt og mo derne anlegg gir en
fremtidsrettet og langsiktig løsning. Man bevarer arbeidsplassene i kommunen som i dag.
Man kan levere lik matkvalitet og beholder dagens kompetanse og struktur. Man kan også
anta at produksjonskostnadene blir omtrent de samme som i dag . Det kan hende man kan
effektivisere noe, men dett e er vanskelig å si noe sikkert om .

En samlokasjon av Storkjøkken og Vaskeri er en fordel selv om de ikke faglig sett har noe
med hverandre å gjøre. Man kan godt ha samme administrasjon, transport og
vaktmestertjeneste. I tillegg kan man veksle på noe personell. Dette er fordeler man nyter godt
av pr. i dag.

Produksjonskostnader:
Beregninger viser at v olum har betydning for kostnadene. Høyere produksjonsvolum gir
lavere kostnader pr. produsert enhet. Dette innebærer at man må leve med høyere
produksjonskostnader ved å stå alene kontra interkommunalt samarbei d. Med de kostnadene
man har i dag subsidierer kommunen middagsporsjoner til hjemmeboende . For å dekke
faktiske produksjonskostnader , må enten pris pr. enhet for forbruker økes, eller volumet økes.
Man er med høye kostnader mindre konkurransedyktige på salg til andre kommuner. I
Gjøvikregionen er det kun Østre Toten som ikke produserer mat til hjemmeboende selv. Pr i
dag produseres dette i Vestre Toten.

Hvis storkjøkken og vaskeri etableres i eget bygg må man fortsatt ha et mottakskjøkken for
Gimles beboere. Her benyttes 2 årsverk pr. i dag.
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Produksjonskostnader Storkjøkken:
Denne kalkylen inkl uderer ikke utgifter til driftskostnader bygg og strøm, da dette tilfaller
eiendomsavdelingen. Dette er også kostnader som er vanskelig å skille ut siden man her har
en totalkostnad for drift av hele Gimlebygget. Man vet ikke eksakt kostnad for vaskeri,
storkjøkken og øvrig drift til sykehjem og dags enter, men det er rimelig å anta at
strømutgiftene for storkjøkkenet ligger på ca kr 400’ pr. år. Dagens driftskostnader for hele
Gimle bygget er 3 mill. der 1,3 mill er strømutgifter.

Det er noe usikkerhet i forhold til fordelingen mellom kostnader for b ulkmat og mat til
hjemmeboende, men man mener nå å ha en såpass god oversikt på dette, slik at det det vil
være marginale avvik dette gjelder. Totalkostnaden vil være den samme uansett fordeling.

Produksjonskostnader Vestre Toten Storkjøkken

Kostnader pr. År Grunnproduksjon
Kostnader Bulk
pr. porsj.

Kostnader mat
Hj. Boende

Salgspris
Hjemmeboende

Kommunal
subsidiering

Utregnet Kostnad
pr. porsjon 51 71 * 83 ** 66 *** 17

*Mat levert til institusjonene og omsorgsboligene for re - oppvarming.
**Levert i skål for oppvarming i hjemmet.
***Pris fastsatt etter politisk vedtak.

Kostnad grunnproduksjon er kostnaden det medfører å lage maten, pakke i poser og kjøle den
ned. Med ompakking og transport bulk påløper en kostnad på kr 20 , - pr. porsjon, og
ompakking og transport til singelporsjoner(i hovedsak mat til hjemmeboe nde) påløper en
kostnad på kr 32 , - . De hjemmeboende betaler pr. i dag kr 66. - pluss MVA(76, - ). Kommunen
subsidierer kr 17 , - pr porsjon.

Produksjonskostnader Vaskeri:
VTK

Volum kg pr år 126 500
Kostnad pr kg 16,67
Total kostnad pr år 2 109 174
Arbeidstøy. Pr sett= 0,7 KG
(48932 sett pr. år/ 48 % av volumet)

11,70

For vaskeri så har også volum mye å si for fordelingen av de faste kostnadene. Vaskeriet ved
Gimle har noen salgsinntekter av vask, f. eks til Steffensrud, legekontor og privattøy som er
med på å holde kostnadene nede. Dette salget forutsettes videreført. Vaskeriet har
driftskostnader på ca . 2,1 mill inkludert salgsinntekter. Salgsinntektene er ca . 33 0 000, - pr år.
D riftskostnader for bygg og strøm er ikke tatt med . Ved investering i nytt bygg vil det
til komme årlige kapitalkostnader.
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Investeringskostnader:
Beregninger eiendomsavdelingen ved V TK har gjort , tar utgangspunkt i en kostnad på kr
24 000, - pr. m 2 ved nybygg. De t e r beregn et et arealbehov på 1300 m 2 ved etablering av nytt
Storkjøkken og Vasker i. Denne beregningen viser et investeringsbehov på 31,2 mill. eks .
mv a. De årlige kapitalkostnadene for bygningsmassen er anslått til ca . 1,6 mill pr . år.
Beregningsgrunnlaget er 3 % rente over 40 år.

Kostnad for i nventar og utstyr Storkjøkken vil komme på ca. 3,5 mill. Man kan ta med seg
noe av dagens utstyr ved Gimle, men f. eks. kjøle og fryseanlegg vil trolig være lite lønnsomt
å demontere og reetablere i nye lokaler.

Samlede kapitalkostnader for reetablering av Storkjøkken v il da komm e på 1,7 mill. pr år.
Kostnad for inventar og utstyr til vaskeriet medfører ytterligere kapitalkostnader, men er som
beskrevet ikke beregnet.

Kostnad for investerin g og utstyr v askeri er ikke beregnet, men innkjøp av noen maskiner,
utstyr og ventilering t ilkommer. Det må gjøres en grundigere prosjektering i sammenheng
med et nytt bygg for å få et anslag om investering s kostnad.

Matrisen viser kostnader for storkjøkken og vaskeri i felles bygg ut i fra foreløpig beregnet
arealbehov . Inventar og utstyr kommer i tillegg.

Arealbehov Investeringskostnad Årlig kapitalkostnad.
13 00 m2 31,2 mill. 1,6 mill.

2 ). Interkom munalt samarbeid om Storkjøkken og Vaskeri ved Gjøviks anlegg på
Kirkeby.
Dette a lternativet innebærer i praksis å flytte all storkjøkkenproduksjon og vaskeritjenester
som utføres ved Gimle i dag til Gjøvik . Dette berører 12 ,0 5 årsverk i forhold til dagens drift i
VTK . Man står da igjen med totalt 5 årsverk s om fordeler seg mellom Giml e, Raufosstun
Helsehus og kulturhuset.

Alternativet krever politisk beslutning av selskapsform/ samarbeidsform. Det er i denne
utredningen forutsatt at kommunene går inn i et likeverdig samarbeid der ev. kutt i årsverk
deles mellom kommunene, og in nebærer i så fall et kutt på 2,1 årsverk i hver av kommunene.
For Vestre Toten kan dette løses med naturlig avgang.

Felleskjøkkenet i Gjø vik kommune og Gimle Storkjøkken produserer i dag etter metoden kok/
kjøl, dvs de leverer kjølt mat til avdelinger og hjemmeb oende. Begge kjøkken følger
kosthåndbokens anbefalinger om porsjon og næringsinnhold, og har varierte menyer. Det er
felles innkjøps ordninger i regionen så flere av produktene som benyttes er sammenfallende.

Man har gjennom prosessen i utredningsarbeidet kommet frem til at det ikke er problematisk
å slå sammen volumet Vestre Toten produserer i dag med Gjøvik sitt volum . Volumet for
Vestre Toten er inkludert mat til hjemmeboende som i dag leveres til Østre Toten.
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For vaskeriets del har man kommet frem til at man må utvide arbeidstiden hvis man skal ta til
seg det volumet som VTK leverer av tøyvask pr. i dag, og man tenker dette vil la seg gjøre
med en 12 timers produksjonsdag.

B emanning og kostnader ved samproduksjon:
I tabellene nedenfor er det , for både S torkjøkken og vaskeri, stipulert bemanningen man vil ha
behov for ved produksjon av det samlede volumet som produseres ved Vestre Toten og
Gjøvik pr i dag. Deretter er kostnader og besparelser stipulert.

Bemanning:
Matrisen v iser et beregnet nedtrekk av 2,1 årsverk tilknyttet Storkjøkkenproduksjonen i hver
kommune. Vaskeriet vil ha behov for alle dagens årsverk ved et eventuelt samarbeid.

Stipulert behov, årsverk ved interkommunalt samarbeid
ADM Storkjøkken Transp Vaskeri Totalt

Årverk VTK 2 5,45 1,6 3 12,0 5
Årsverk Gjøvik 1 6,25 1 4,5 12,75
Totalt, VTK og Gjøvik 3 11,7 2,6 7,5 24,8
Årsverk ved samarbeid 2 8,5 2,6 7,5 20,6
Samlet nedtrekk årsverk Storkjøkken Gjøvik og Vestre Toten 4,2
Samlet nedtrekk Vaskeri 0
Samlet nedtrekk årsverk Storkjøkken i hver kommune 2,1

Kostnader Storkjøkken :

Storkjøkken
Vestre Toten Gjøvik Stipulerte

kostnader ved
samarbeid

Besparelse i KR
VTK og Stipulerte
kostnader

Bulk pr. Porsjon 71 61 58 13
Singelpakket pr.
porsjon

83 72 66 17

Man skal her være oppmerksom på at driftskostnader bygg og strøm ikke inngår i
kostnadsberegningen for Vestre Toten sin del. Gjøvik leier lokaler der utgiftene til husleie og
strøm inngår i porsjonskostnaden . I de stipulerte produksjonskostnadene ved samarbeid
inngår også disse.

T abellen viser stipulerte besparelser ved samdrift på Kirkeby.

Gjøvik Vestre Toten Samdrift(stip.) Besparelse
pr. porsjon
Gjøvik

Besparelse
pr. porsjon
Vestre Toten

Volum
pr. år
Gjøvik

Volum
pr. år
Vestre
Toten

Bulk 61 71 58 3 13 109844 59852
Hj. boende 72 83 66 6 17 51952 43368

Stipulert p otensiell besparelse ved samdrift Totalt
Gjøvik Kommune. Differanse dagens kostnad bulk x volum + hj. Boende x volum pr. år. 630 000
Vestre Toten Kommune. Differanse dagens kostnad bulk x volum + hj. Boende x volum pr. år. 1 500 000
Vestre Toten Kommune. Sparte strømutgifter ved Gimle(Eiendomsavdelingen) 400 000
Stipulerte besparelser pr år Vestre Toten Kommune. 1 900 000
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Potensiell innsparing for V estre Toten kommune pr. år ut i fra por sjonsprisen kommer på ca . 1,9 mill.
pr. år. Potensiell innsparing for Gjøvik er på ca . 600 tusen pr. år.

Kostnader Vaskeri:
Tabellen viser dagens kostnader i Vestre Toten pr. i dag sammenliknet med andre:

Vaskeri
Vestre Toten Gjøvik Sarpsborg

Kostnader pr. kg
tøy.

16,67 20,69 15,40

Vestre Toten har relativt lave kostnader til sin drift sammenliknet med andre kommuner. Noe
av dette kan tilskrives salg av vask til pri vate. Gjøvik har høyere produksjonskostnader. Noe
av det kan skyldes at de ikke har salg til andre private virksomheter.

Tabellen viser stipulerte besparelser ved samdrift på Kirkeby.

Gjøvik Vestre Toten Samdrift(stip.) Besparelse
pr. porsjon
Gjøvik

Besparelse
pr. porsjon
Vestre Toten

Volum
pr. år
Gjøvik

Volum
pr. år
Vestre
Toten

Kostnader
tøy pr kilo

20,69 16,67 19 1,69 - 2,33 181 000 126 500

Stipulert p otensiell besparelse ved samdrift Totalt
Gjøvik Kommune. Differanse dagens kostnad pr. kilo x volum pr. år. 300 000
Vestre Toten Kommune. Differanse dagens kostnad pr. kilo x volum pr. år. - 294 000

Som det kommer frem av denne beregningen vil samdrift medføre økte kostnader på ca. 300
tusen for Vestre Totens del. Det er i dag et strømforbruk på ca. 45 0 000 pr år i vaskeriet på
Gimle. Det er ikke tatt inn i beregning en av besparelser fordi en utvidelse av driftstiden ved
Kirkeby vil medføre økte strømutgifter. Hvor mye dette vil øke avhenger av hvor mye man
må utvide driftstiden, noe man ikke vet før man har planlagt og prøvd ut kapasiteten. Man vil
trolig ikke øke strømutgiftene med de 450’ ma n forbruker på Gimle i dag, så det er en
forventet innsparing, men man vet ikke hvor mye, og dette er derfor ikke tatt med i
beregningen. Det kan også hende man kan effektivisere mer enn det man har lagt opp til , men
man har i beregningen valgt å legge inn en forsi ktig effekt av samdrift, både i forhold til
effektivisering og strømforbruk.

Ved investeringer i nytt anlegg tilpasset dette volumet vil effektiviseringspotensialet være
mye høyere. Det er ikke aktuelt for kommunen i flere år å drive vaskeri i de eksisterende
lokalene. Vi vil derfor få en alternativ kostnad på grunn av behov for nytt vaskeri.

3 ). Interkommunalt samarbeid med Gjøvik om storkjøkkenproduksjon på
Gjøvik(Kirkeby). VTK konkurranseutsetter vaskeri.
Dette alternativet gjelder først og fremst konkurranseutsetting av vaskeri. Et alternativ for
storkjøkken kan da være interkommunalt samarbeid med Gjøvik. Man vil med dette
alternativet for storkjøkken få stordriftsfordelene som er anslått i sammenl ikning smatrisen i
alternativ 2, samdrift på Kirkeby . VTK konkurranseutsetter vaskeri.
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Et sa marbeid med Gjøvik om vaskeri antas rimeligere enn å leie tjenesten, men hvis man ikke
kommer frem til annen løsning kan vaskeritjenestene konkurranseutsettes . Man mister da de
tilhørende arbeidsplassene. Pr. i dag innebærer dette 3 ,6 årsverk inkludert sjåfør.

Ved å kjøpe tjenesten vil man være avhengig av den til enhver tid konkurransesituasjon i
bransjen. Dette både i forhold til pris og kvalitet. Pr. nå er det to aktuel le kommersielle
aktører på markedet rundt oss. Ved å ha egen drift vil man selv ha kontroll og forutsigbarhet.
Det er viktig å ha fleksibilitet og kapasitet ved for eksempel epidemier. Private aktører har
nødvendigvis ikke dette. Det er en stor fordel ved slike tilfeller å kunne prioritere selv slik at
man da ikke plutselig står helt uten tøy.

Man vet at prissettingen ved anbud har lavest kostnader på arbeidstøy til helse og
omsorgspersonell. Vask av tøy til kokkene koster for eksempel dobbelt så mye som
a rbeidstøyet det går mest av. Det samme gjelder ikke minst branntøy som krever særskilt
behandling som for eksempel impregnering. Alt spesialtøy er dyrt å leie. Ved å ha eget
vaskeri vil man ha større mulighet for differensierte løsninger.

Ved å kjøpe vask eritjenester vil det ikke bli behov for investering i bygg og innkjøp av tøy.
Alt tøy leies.

Kostnadsmatrise Vaskeri (driftkostnader pr. i dag) :

Vaskeridrift
VTK Private aktører

Volum kg pr år 126 500
Kostnad pr kg 16,67 22
Total kostnad pr år 2 109 174
Arbeidstøy. Pr sett= 0,7 KG
(48932 sett pr. år/ 48 % av volumet)

11,70 11,80

Man har pr i dag ikke tall på hvor mye man vasker av hver artikkel men har beregnet at ca.
50% av alt tøy som vaskes er arbeidstøy. Man vet at Vestre Toten har en totalkostnad på 2,1
mill. pr. år for vask av tøy. Østre Toten opplyser at de har en totalkostnad på ca. 2 mill. på sitt
leietøy.

Det er ikke mulig å komme frem til nøyaktige tall for kjøp av vaskeritjenester da dette må
anbu dsutsettes først. Hvis det er ønskelig å konkurranseutsette vask bør det gjøres noen
forundersøkelse blant aktører i markedet.

4 ). VTK og Gjøvik Kommune investerer i et nytt samlet Storkjøkken og vaskeri, i en av
kommunene.
Gjøvik og Vestre Toten gå r sammen om å investere i nytt Storkjøkken og V askeri. Man får et
moderne og kostnadseffek tivt anlegg, med lokaler og m oderne maskiner som kan
effektiviserer driften. Høy ere volum gir lavere kostnader blant annet på grunn av fordeling av
faste kostnader på d rift og administ rasjon.
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For produksjon av mat så vil det være tilsvarende effekt som i alternativ 2, samproduksjon på
Kirkeby.

For vaskeriet vil det gi et betydelig potensiale for ytterligere effektivisering med moderne og
tilpassede lokaler og maskiner. Eksemplet fra Sarpsborg Kommune viser dette. De har
utviklet et nytt, moderne og kostnadseffektivt anlegg med et volum tilsvaren de Gjøvik , Vestre
og Østre Toten til sammen. Et tilsvarende anlegg i en av vår e kommuner vil kunne være
hensiktsmessig for alle kommuner som deltar i et slikt samarbeid . Selv om det pr. i dag kun er
Gjøvik og Vestre Toten som utreder samarbeid, vil også Øs tre kunne tre inn i dette på et
senere tidspunkt.

Dette alternativet medfører investerings kostnader. Investeringskostnadene for Vestre Toten
vil bli mindre enn å bygge alene da det kan deles på to kommuner. Gjøvik disponerer på
Kirkeby ca . 1400 m2, og opplyser at storkjøkkenet og vaskeriet har omtrent en halvpart hver.

Et nytt bygg for Storkjøkken og Vas keri kan anslås til mellom 1400 - 1600 m2 . Man vet at ved
investering av brettemaskin og t rallevasker(erfaringsmessig fra Sarpsborg) , kan man halv ere
be hovet for antall traller, og dermed halvere behovet for areal til dette. Sarpsborg har nå et
areal på 64 0m2.

Investeringskostnad en vil da komme på mellom 33 og 38 mill. eks mva. De årlige
kapitalkostnadene vil komme på mellom 1,7 og 2 mill. Beregningsgrunnlaget er 3 % rente
over 40 år.

Matrisen viser eksempel på kostnader ut i fra arealbehov:

Arealbehov Investeringskostnad Årlig kapitalkostnad.
1400 m2 33 mill. 1,7 mill.
1600 m2 38 mill. 1,9 mill.

Kostnadene ved investering må ses opp mot dagens driftskostnad/leiekostnad for bygg.

Med dette alternativet vil man få en mer krevende politisk prosess, hvor begge kommunene
må bli enig om investering og beslutte hvor anlegget skal lokaliseres.

5 ). Interkommunalt samarbeid med Gjøvik om storkjøkkenproduksjon på
Gjøvik(Kirkeby) og Interkommunalt samarbeid med Gjøvik om Vaskeri i VTK.
Lokalene til storkjøkkenproduksjon på Kirkeby egner seg godt og har god kapasitet for
volumet man må produsere ved e t interkommunalt samarbeid. For Storkjøkken vil man få de
samdriftsfordeler beregnet i alternativ 2, samdrift med storkjøkken på Kirkeby.

Nytt vaskeri kan alternativt bygges i Vestre Toten. Dette vil være e t politisk bytte som vil
sikre videre kommunal vaskeridrift i VTK, gi bedre arbeidsvilkår enn i dagens vaskeri på
Gimle og muligheter for mer effektiv og fremtidsrettet drift av vaskeriet for Gjøviks del.
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Vaskeriet har en god del å hente i potensiell drift smessig innsparing ved å etablere seg i nye
lokaler , med moderne utstyr og gode planløsninger.

Dette krever imidlertid at m an finner løsning for vaskerilokaler, e nten investere i nytt anlegg
eller leie i egnede lokaler. Pr i dag kjenner man ikke til ledige lokaler i Vestre Toten som kan
egne seg for vaskeridrift. Vestre Toten har derimot aktuelle tomter til formålet.

Sarpsborg bygget for noen år siden eget vaskeri på 640 m 2, og med en samlet investering på
18,5 mill. ink l mva. Sarpsborg har innbyggertall tilsvarende Gjøvik, Øst re og Vestre Toten til
sammen. De har investert i brettemaskin(bretter og sorterer tøy) og trallevasker(fører til
mindre volum, mindre kjøring, og fremmer smittevern), som ha r effektivisert driften og
bidratt til lave re driftskostnad er. De har brukt pro sjekteringsfirmaet Tema Consult , som har
gjort beregninger av kapasitet, investeringer og dr iftskostnader og dette har gitt store
besparinger i drift.

Kostnadsmatrise Vaskeri (drift s kostnader pr. i dag) :

VTK Gjøvik Sarpsborg
Volum kg pr år 126 500 181 090 45 8270
Kostnad pr kg 16,67 20,69 15,40
Total kostnad pr år 2 109 174
Arbeidstøy. Pr sett= 0,7 KG
(48932 sett pr. år/ 48 % av
volumet)

11,70 * 10,80

*Ikke beregnet.

Matrisen viser beregninger ut fra produksjon en i Vestre Toten og Gjøvik Kommune i dag
sammenlignet med Sarpsborg . Grunnen til å vise tabellen er for å vise at Sarpsborg drifter til
laver e kostand enn VTK og Gjøvik, men at man ved samarbeid k an oppnå kostnader på nivå
med Sarpsborg i nye lokale r. Det te på grunn av volumøkning og effe ktiviseringspotensialet
man får i nye lokaler.

Dette alternativet gjør at det oppnås stordriftsfordeler både for Storkjøkken og Vaskeri, men
mister fordelen med samlokalisering av Storkjøkken og Vaskeri.
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Oppsummering/ Konklusjon
Hovedkonklusjonen fra utredningen er at volum har mye å bety for produksjonskostnadene
både ved Storkjøkken og Vaskeri. Ser man på kostnadene alene vil interkommunalt samarbeid
utvilsomt lønne seg. Dette kommer klart frem av rappor ten.

Et samarbeid med Gjøvik om samproduksjon i dagens l okaler ved Kirkeby vil bli ca. 3.8 mill.
rimeligere , enn å bygge og drifte selv i egen kommune. Dette inkluderer årlig innsparing drift
på ca. kr 1,9 mill . og å rlige kapitalkostnader på kr 1,9 mill .

Potensielle innsparinger gjelder Storkjøkkenet. For vaskeri vil de årlige kostnadene øke noe ut
i fra beregningene som er gjort. D et kan hende man kan effektivisere og få noe større
stordriftsfordeler v ed sammensl åing enn den som er beregnet .

Man kan oppnå besparelser på vaskeri hvis kommunene sammen bygger nytt.

Kalkylen for besparelser forutsetter at dagens volum i de respektive kommunene
opprettholdes. Hvis en eller begge kommuner bestemmer seg for å etablere nærkjøkken på
flere av dagens in stitusjoner vil dette føre til at vol umet ved storkjøkkenet minker.

Ved å investere i nytt Storkjøkken og Vaskeri i Vestre Toten Kommune vil
produksjonskostnaden fo r maten bli omtrent som i dag, men faste kostnader forbundet med
investering av nytt anlegg tilkommer. Det bør forventes at et nytt og mer kostnadseffektivt
anlegg vil gi noe effekt i forhold til logistikk og bemanning.

Ved beslutning om investering i nyt t anlegg, alene eller i samarbeid med Gjøvik, har man
mulighet til å flytte både matproduksjon og vaskeridrift til Gjøvik i en mell omperiode i
påvente av beh andling, planlegging av bygg og ev. påvente av byggeprosess. Man forutsetter
uansett et likeverdig sama rbeid i for hold til matkvalitet, meny og ev. reduksjon av antall
ansatte.

Rapporten baserer seg på generelle beregninger med de usikkerhetsmomenter det medfører.
Innsparinger ved et samarbeid er tydelig. En detaljert kostnadsberegning for de ulike
alt ernativene må gjennomføres hvis det besluttes å jobbe videre med noen av disse .

Det skal nå besluttes løsninger som skal gjelde for vår kommune . Det er vanskelig å se
hvordan ny teknologi vil påvirke fremtidige produksjonsmetoder og løsninger. Teknologien er
i rivende utvikling , og det er ikke sikkert dagens metoder og løsninger vil være gjeldende i
mange år fremover. Dette er et moment man bør ta med i betraktning for videre beslutninger.
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Tilbakemelding fra de ansatte ved Storkjøkkenet Gimle.   08.10.18  

 

Ansatte i Vestre Toten storkjøkken er bekymret for hvordan tilbudet til våre brukere vil bli 

ivaretatt dersom vi mister Vestre Toten storkjøkken. Vi er også bekymret for å miste jobbene 

våre, noe som påvirker arbeidsmiljøet.  

Bygget på Gimletomta er i så dårlig forfatning at det er mest forsvarlig å rive og bygge nytt. 

Dette er nå under planlegging, det er laget plantegninger av hvordan dette bygget skal se ut. 

For å starte bygging må kjøkken og vaskeri først rives. Spørsmålet er om det da skal bygges et 

nytt bygg til storkjøkken et annet sted, om det skal konkurranseutsettes, eller om det skal 

skapes et samarbeid med andre kommuner. 

Vi ønsker med dette brevet at dere skal få god greie på hva vi driver med i dag, og hva VTK 

kan miste ved en eventuell konkurranseutsetting.    

 

Storkjøkkenet i Vestre Toten har en tradisjon for å være opptatt av og bygge et godt fagmiljø 

med ansatte som setter brukere i sentrum og tilpasser etter behov. 

Vi utvikler tjenester i takt med innbyggerens behov og for å tilpasse tilbud til nye 

brukergrupper. Vi har brukerundersøkelser en gang i året for å undersøke om våre brukere er 

fornøyd og for å kunne tilpasse meny og oppskrifter etter ønske fra de vi produserer til. 

Storkjøkkenet har også vært en foregangsbedrift i Norge i arbeidet med å etablere HACCP-

system (matsikkerhet), dette er viktig i forhold til matsikkerhet til en sårbar brukergruppe, de 

med blant annet nedsatt immunforsvar. Mattilsynes har brukt oss som et forbilde for andre 

virksomheter.  

 

Kommunen skal rigge gode tjenester for mer komplekse brukergrupper i fremtiden. Eldre med 

utfordringer knyttet til ernæringsstatus, yngre som er ferdigbehandlet i spesialhelsetjenesten, 

rus- og psykiatri osv.  

Ernæring er en viktig del av behandlingstilbudet for mange forskjellige brukergrupper, som 

for eksempel folk med annen kulturell bakgrunn som kan ha behov for ett annet kosthold og 

dietter en det vi er vant med. 

Dette er noe kommunen bør være veldig bevisste på, og jobbe mot å stoppe utviklingen av 

kostholdsrelaterte sykdommer.  Detter er noe vi ser mer og mer av i Norge og i verden. 

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har utpekt kostholdsrelaterte sykdommer som en av de 

største truslene mot folkehelsen i det 21. århundre. Det er politisk forankret å jobbe med dette. 

Risikofaktorene høyt blodtrykk, høyt kolesterol, overvekt og lavt frukt- og grønnsaksinntak 

står for ca. 1/3 av sykdomsbyrden i industrialiserte land. Dette kan vi bidra til å gjøre noe med 

gjennom vår kunnskap og erfaring, ved å eventuelt satse på samarbeid mellom storkjøkken og 

skole, barnehage, helse/helsestasjoner for å sikre god ernæring i alle ledd.  

 

Undersøkelser viser at 40-60 % av de eldre sliter med underernæring, og mange dør av dette 

og ikke av sykdom. Det er svært vanskelig å behandle denne diagnosen, og derfor er det 

viktig å komme i gang tidlig med forebygging. Dette kan gjøres med godt tverrfaglig 

samarbeid i kommunen, der kjøkken har sentral rolle. Underernæring er kostbart for 

kommuner da behovene i omsorgstrappen øker raskt. Så her må vi på banen lenge før enn det 

vi er i dag. 

Kommunens matfagkompetanse er svært viktig i arbeidet med å forebygge og behandle feil- 

og undernæring. 

Dette kommer til å bli en utfordring hvis det blir besluttet å legge storkjøkkenet vekk fra egen 

kommune, da vi blir lengre vekk fra brukerne og det tverrfaglige samarbeidet blir vanskelig å 

opprettholde. Spesielt da med tanke på hjemmetjenesten.   



 

Dette er noe av det storkjøkkenet tilbyr våre brukere i dag: 

Vi lager for eksempel hjemmebrygget øl, småkaker og sylte til jul og andre høytider, vi 

produserer kaker selv (hverdags og fest/høytidskaker), kaker til diverse møter i VTK, 

diettkaker til de som må ha annet enn hverdagskost for eksempel laktosefri, diabetes og 

glutenfri.  

Vi baker glutenfritt brød til våre brukere, og brødet kan kjøpes i våre kantiner.  

Vi lager næringstette supper som er ett godt tilbud til brukere som sliter med å få i seg mat. 

E+ tilbys våre brukere i institusjonene, og de hjemmeboende kan kjøpe drikken gjennom oss. 

Dette er et produkt utviklet av Tine meieri og St. Olavs sykehus. Produktet er veldig 

energiberiket, og selges ikke i butikker.  

Vi lager smoothie til institusjonene og omsorgsboliger. Smoothien er energi og proteinberiket, 

inneholder fiber, noe som er gunstig for tarmfunksjonen.  

Vi produserer alle typer dietter som f.eks. glutenfri, laktosefri, lettkost til de med 

tarmsykdommer, samt melkefri diett for å nevne noen. Vi strekker oss langt for å møte 

brukerens behov. 

Vi produserer kveldssupper og energi og proteinrike supper, som kan bestilles. Suppen blir 

brukt til senkvelds, kveldsmat og når noen trenger litt ekstra ved dårlig matlyst. Vi produserer 

protein-beriket vaffelrøre som er et godt alternativ til brødmåltidet. 

Vi viderefordeler fallvilt som vi bruker i produksjon. Vi lager hjemmelagde karbonader, 

elghakk, viltgryte og elgstek av råvaren og koker kraft fra ben som vi bruker i sauser og 

supper. Vi har en veldig god avtale med viltnemda som gjør at kiloprisen blir lav i forhold til 

utsalgsprisen. Å få helt kjøtt inn til vårt produksjonskjøkken, er veldig viktig, fordi vi har 

lærlinger og at alle kan holde kunnskapen vedlike. Lærlingeplasser er viktige for kommunen, 

og sikrer at kompetansen blir videreført. De fleste kjøkken i dag, tar ikke inn helt kjøtt lenger.  

Vi leverer ut mat til pårørende som sitter og våker til avdelinger i institusjonene. 

Rådhuskantinen får hjemmeboende-porsjoner til salg, noe som er veldig populært til kundene 

der. I tilegg får de flere retter i bulk som serveres i kantinen. Vi produserer mat til 

arrangement i kulturhus. 

Alle avdelinger, omsorgsboliger og Bøverbru barnehage kjøper alle sine kolonialvarer 

gjennom oss, noe som er tidsbesparende og mest økonomisk for dem.  

Eina dagsenter har hver mandag kjøpt middag, suppe/dessert fra oss gjennom mange år. Dette 

er et viktig tiltak for de som bor hjemme og kan møtes å ha ett hyggelig spisemiljø.  

 

Vi lager retter fra bunnen av, med egenutviklede oppskrifter, tradisjonsretter og tilpasset våre 

brukeres behov. Vår produksjon er etter krav/retningslinjer fra helsedirektoratet og 

mattilsynet. Det kommer frem i rapporten at det er felles innkjøpsordninger i regionen så flere 

av produktene er sammenfallende. Det er riktig at vi har felles innkjøpsavtaler, men måten vi 

fremlegger menyene på, samt oppskriftene og produksjonen er ulik. 

Storkjøkkenet har 14,05 årsverk. Vi produserer til 7 omsorgsboliger, 1 sykehjem med 2 

avdelinger, 1 helsehus med korttids avdeling middag til hjemmeboende i Vestre og Østre 

Toten og suppe/dessert. Overskudd av hjemmeboende mat selges i våre kantiner. 

Vi leverer mat til hjemmeboende på døra/i kjøleskap en dag hver uke, samtidig kjører vi 

bulkmat (storproduksjon) til omsorgsboliger og sykehjem.  

 

Vi har et moderne produksjonskjøkken med nytt og moderne utstyr. Vi produserer med 

hotfill, kok, kjøl og sous vide. Sous vide er en produksjon der alle steker, koteletter og noen 

fiskeretter får en perfekt kvalitet og mørhetsgrad. Dette er noe vi gjennom flere år har jobbet 

med å få så god kvalitet som mulig. Dette gir oss en trygghet på at produktene holder lik 

kvalitet og er den samme hvor du havner i kommunen, om det er en omsorgsbolig på 



Raufosstun, inne på Gimle sykehjem eller mottar hjemmeboende-mat. Sous vide produksjon 

er en skånsom metode der du bevarer vitaminer og mineraler. Svinnet blir med dette 

minimalt. Her får vi masse god kraft som vi bruker i våre sauser og supper i dagens 

produksjon eller i en senere meny. Sous vide produksjon er økonomisk, trygg matsikkerhet, 

sikrer god og lik kvalitet ut til alle brukere.  

Der vi får lov, i henhold til innkjøpsavtaler med Gjøvik regionen, så bruker vi lokale 

leverandører (kortreist mat), og vi får gode rabatter på varer vi kjøper inn. 

 

 

En annen viktig oppgave er kostråd til kreftpasienter. Vi vet at behandlingen kan påvirke 

matlyst, smak og fordøyelse. Vi i Storkjøkkenet samarbeider med ressurssykepleier i 

kommunen, har hjemmebesøk og er med på å veilede i forhold til kosthold. Vi gjør også 

hjemmebesøk til mennesker med spesielle behov som slagpasienter, Parkinson, 

underernæring, feilernæring, ALS pasienter, MS og kostrelaterte sykdommer.  

Vi samarbeider med hjemmetjenesten og mestringsteam. Dette er med på å styrke tilbudet til 

våre brukere, og bidrar til at mennesker kan være hjemmeboende lengst mulig. Det 

tverrfaglige samarbeidet er essensielt for og klare og møte brukers helhetlige behov. 

 

Vi har et samarbeid med Frisklivsentralen med Bra Mat kurs til personer som er ute fra 

arbeidslivet og som skal inn i jobb igjen, drop-out ungdom fra videregående med psykiske 

plager, har en diagnose/sykdom som gjør at dem er arbeidsufør og eldre som har blitt 

pensjonist og som har fått utfordringer med kosten, med mer. Bra Mat er et kurs for de som 

trenger en livsstils endring og da kostholdsendring. Disse kursene er viktige sett i 

sammenheng med at fedme, hjerte og kar sykdom, diabetes type 2 og kreft er en av de største 

livsstilssykdommene i Norge. Kommunen har også et ansvar for den generelle folkehelsen, så 

dette samarbeidet med Frisklivsentralen er viktig for å lykkes med å få redusert 

livsstilsykdommer (ikke smittsomme sykdommer). 

 

Det er etablert et samarbeidsforum som involverer fysio/ergo, omsorgsavdelingen, 

frivillighetssentralen og storkjøkkenet med informasjonsmøter til 78 åringene i kommunen. 

Der vi får holde foredrag om kosthold, berikning i forhold til underernæring mm. De kan 

kjøpe middag, suppe/dessert gjennom oss. Dette er viktig da vi vet at eldrebølgen kommer 

raskt.  

  

Vi i har også begynt med formkost til brukergrupper som har behov for flytende eller moset 

mat. Dette er de med tygge- og svelgevansker. Det gjelder for eksempel pasienter med en 

sykdomstilstand som gir redusert funksjon, smerte eller lammelser i munnhule og svelget, 

innsnevringer i spiserøret eller ved kjevelås. Denne målgruppen bør følges nøye opp så de får 

i seg nok næring og ikke havner i fare for underernæring. Vi fikk midler fra Gimles- og 

Raufosstuns venner til å skaffe oss termomiksere. Denne maskinen gjør det mulig å produsere 

moset mat på en mer delikat og bedre måte for de som trenger det. Maten får da en fast form, 

noe som gjør at maten blir mer lik en vanlig hverdagskost og brukeren får en god 

matopplevelse. Når brukeren får denne maten i munn vil den smelte og den kan svelges uten 

problemer. Vi er de eneste i Gjøvikregion som lager denne formkosten. 

 

Produksjon jobber ut i fra et kostadministrativt styrings verktøy som heter Nutshell. Inne i 

systemet ligger alle oppskrifter, mengder, ingrediensmerking, leverandør, priser, menyer, 

allergener, dietter med mer på alle våre retter, og alt er etter retningslinjene fra 

helsedirektoratet og krav fra mattilsynet. Fra Nutshell bestiller også omsorgsboliger, 



avdelinger på huset og en barnehage sine kolonialvarer. Avdelinger og omsorgsboliger legger 

inn dietter, dette kommer da ut på etikett til diettkjøkkenet.  

Dette er mest effektive, økonomiske og ressurssparende for disse enhetene. 

Nutshell har bidratt til at matsvinnet har gått betraktelig ned, detter er noe vi jobber 

kontinuerlig med. 

 

Storkjøkkenet har også etablert ett godt LEAN-system og har vi har gjennomført VSA snart i 

alle ledd i driften. Dette gjør produksjonen mer effektivt på grunn av bedre flyt i hverdagen. 

Vi har også tatt i bruk gjøremålskort i alle ledd noe som sikrer at driften glir lettere og rutiner 

blir holdt. Har også gjennomført 5 ganger hvorfor når det har oppstår ting i systemet som vi 

må ta tak i, noe som har fungert veldig bra. Vi jobber systematisk og det er en vesentlig del 

for å få driften til og fungere best mulig.    

 

Ved at det bygges nytt produksjons/sentral kjøkken i Vestre Toten kommune, så er vi rustet til 

å greie å ta imot eldrebølgen som kommer raskt, tilby barnehager og skole mat fra oss. Vi må 

tenke langsiktig og da vet vi at dette vil komme, og hvem andre enn oss er aktuelle da? 

Alle kommuner bør ha en egen mat og måltidspolitikk for og sikre kommunens innbyggere en 

god matomsorg. Dette ivaretas best ved å beholde og utvikle mat fag kompetansen i egen 

kommune. Denne unike kompetansen finnes nå i vår kommune. Vi ber om at den blir, og 

videreutvikles der. 

 

Vår bekymring i forhold til denne utredningen og rapporten er at fokuset kun er på økonomi. 

Den sier ikke noe om hva kommunen mister i forhold til fagkompetanse inn mot bruker eller 

fleksibilitet, tilrettelegging, service og brukertetthet hvis det blir besluttet å legge driften av 

storkjøkken ut av kommunen. Den viktige jobben vi utgjør i forhold til forebygging og 

veiledning ut mot brukere og avdelinger kommer ikke fram i rapporten.  Hvor mye det sparer 

kommunen på å jobbe forebyggende, samt alle solskinnshistoriene som er kommet frem ved 

et tett samarbeid med avdelingene og nøkkelpersoner i kommunen som f.eks. resurssykepleier 

og hjemmetjenesten.    

I dag strekker vi oss langt for å nå våre brukere, vi kaster oss rundt og ordner til noe så fort 

det lar seg gjøre, i forhold til avdelinger og til hjemmeboende. 

I 2012 var det omtrent 56 millioner mennesker i verden som døde. 620 000 av dem døde som 

følge av menneskelig vold (krig og kriminelle handlinger), 800 000 mennesker begikk 

selvmord. 1,5 millioner av disse døde av diabetes. Feil mat er blitt farligere enn krutt.     

  

 

 

 



Tilbakemelding fra de ansatte ved vaskeriet.     08.10.18 

 

VI ER STOLTE AV ARBEIDSPLASSEN VÅR! 

 

Ved flytting til Gjøvik blir det større avstand for sjåfør/ vaktmester. Det fører til mer kjøring 

og mindre tid til vaktmesteroppgaver. Det vil bli mer jobb for omsorgsavdelingene ved 

mottak og levering. Vi mister oversikt over hvor mye tøy som leveres.  

Man mister dagens gode samarbeid og planlegging mellom vaskeriet og avdelingene i 

kommunen når det gjelder gardinvask og privatvask.  

Man får dårligere kvalitet ved å ha et større vaskeri. Det kan være utfordrende å forholde seg 

til mange ansatte.  

Ved sammenslåing vil det være flere meninger man må forholde seg til. Man vil også miste 

oversikt på en del ting, f. eks privat tøy som skal leveres på forskjellige avdelinger.  

Vi tror ikke det holder med 12 timers dag hvis vi slås sammen med Gjøvik. Det må i så fall 

organiseres med 2 skift ordning på grunn av kapasiteten på maskinene.  

Vi ønsker oss et nytt vaskeri på Gimletomta, og dialog med flere aktører i nærheten vi kan 

selge til. For eksempel Østre Toten og Blå Kors på Eina.  

Om det ikke blir bygget nytt vaskeri på Gimletomta, ønsker vi uansett et eget vaskeri i Vestre 

Toten uten samarbeid med Gjøvik. Det er best for alle parter at vi er en egen enhet. Da klarer 

vi å levere den kvaliteten vi har i dag. Vi har bare fornøyde «kunder» i dag og ønsker at det 

skal bli slik også i årene fremover.  





 

Fra: Arild Nikolai Ødegaard <arildnodegaard@gmail.com> 

Til: Bjørn Fauchald <bjoern.fauchald@vestre-toten.kommune.no>, 

            Ordføreren <ordfoereren@vestre-toten.kommune.no> 

Cc: Aage Midtbu <Aage.Midtbu@vestre-toten.kommune.no>, Synnøve 

            Mjølnerød <Synnoeve.Mjoelneroed@vestre-toten.kommune.no>, 

            SISSEL SKIAKER <sissski@online.no> 

Dato: 08.05.2019 15:06 

Emne: Fwd: Kjøkken Gimle 

 

 

 

Da saken om kjøkken på Gimle var oppe i formannskapet lansert jeg fra Sp 

nærkjøkken i V.Toten. 

Jeg ble utfordret av ordfører å utdype dette nærmere. 

Oversender derfor dette som vårt innspill i saken. 

Når det gjelder vaskeri ,mener vi dette nødvendigvis ikke behøver å 

knyttes 

opp mot Gimle, men på et ellers velegnet sted i V.Toten. 

 

Vennlig hilsen 

Arild Nikolai Ødegaard 

 

 

tlf: 950 38 844 

e-post: arildnodegaard@gmail.com 

(See attached file: Kjøkken Gimle 2.docx) 

 

 

 

 

 

 



Den daglige maten er viktig for alle. 

Nytt nærkjøkken på Gimle og Raufoss Helsetun. 

Når det skal bygges nytt sykehjem på Gimle må det bli bygget med eget kjøkken.  Likeledes bør det 

bygges eget kjøkken på Raufoss Helsetun.                                                                                                            

” Nærkjøkken ” må prioriteres ved begge institusjonene.                                                                                 

Et  ” nærkjøkken ” er et kjøkken hvor all maten til institusjonens beboere blir laget daglig.  

Vestre Toten Senterpartiet ønsker  to slike kjøkken i kommunen. Et på Gimle sykehjem og et på 

Raufoss Helsetun. 

Nærkjøkkenet skal lage middagsmat hver dag, og levere varm mat ut til postkjøkken/ anretnings-

kjøkken  på hvert foretak eller avdeling. Kjøkkenet skal lage god og tradisjonell mat, med sunne 

lokale råvarer.  

Maten skal tilpasses hver enkelt beboer. Det skal være enkelt å bytte ut eller forandre maten utfra 

ønsker og behov. Eldre er som oss alle, de har ulike bakgrunn og preferanser.  

Vi mener det er avgjørende for appetitten og næringsinntaket at maten lages fra bunnen av hver dag. 

Lukten av matlaging og skramling fra kjøkkenet skaper trivsel og fellesskap. Erfaringer viser at  

beboerne får større matlyst og oppleves som mer fornøyde.  Atmosfæren i avdelingene blir roligere . 

Beboerne  gir uttrykk for større opplevelse av trygghet. Bedre søvnmønster og mindre medisinbruk 

hos mange viser seg å være et positivt resultat av god ernæring.  God ernæring  kan gi  bedre fysisk 

og psykisk helse. Mat er god medisin.  

Beboerne må ha tilrettelagte spiseplasser i en atmosfære av et godt fellesskap. Det må tilrettelegges 

med koselig interiør,  tilpasset spisebestikk og servise,  hyggelige duker, servietter og  med  blomster  

i flotte farger  på bordet. Dette sammen med lukten av mat gir både beboer , ansatte og pårørende 

en god felles opplevelse.  

VI mener flere kvalifiserte fagpersoner vil søke seg til denne typen kjøkken.  Det er attraktivt å 

tilberede mat ved mindre kjøkken.  Kokken tilpasser maten  til hver enkelt utfra sine kunnskaper, 

erfaring og omtanke.  Senterpartiet vil gi  et større  tilbud til de mange unge lærlinger som ønsker 

utfordringer gjennom opplæring i et nærkjøkkenet. 

Mat til hjemmeboende og små boenheter . 

Varm mat fra nærkjøkkenet , daglig levert  på døra, vil være det ideelle. 

Pr i dag er det ca. 120 hjemmeboende i Vestre Toten som mottar ferdig middagsmat fra Gimle. 

Dette antallet må en forutse vil stige med forventet økende andel eldre og at vi vil bo hjemme ca. 10 

år lengere enn tidligere.  

Å bygge nytt produksjonskjøkken for kjøl og frys, ( sous vide), slik det er i dag  vil bli dyrt for Vestre  

Toten kommune. 

Det er pr. i dag mange ferdigmat produsenter på markedet. De mest kjente er Toro, Fjordland og 

Tine. Disse lager god , næringsriktig og variert mat.  Porsjonene er tilrettelagt i oppdelt emballasje  

for de ulike bestanddelene og som varmes felles i microovn. Maten spises rett fra tilpasset 

emballasje. 

Vestre Toten Senterparti  mener slike alternativer kan være en god erstatning for bygging av et nytt 

produksjonskjøkken som skulle serve levering av mat til hjemmeboende. 



Her er et par alternativer: 

1.Matvarephuset.no i Voss leverer til mange sykehjem og hjemmeboende i hele Østlandsområdet. 

Menyene her er næringsberegnet og tilpasset brukers behov. Som standardkost leveres energi og 

nærings -rett kost, i henhold til Helsedirektoratets anbefalinger. Matvarehuset .no har en rik og 

variert  års meny , med tradisjonell ”husmannskost”. De leverer også ønskekost, for de med ekstra 

dårlig appetitt.  

Spesialkost med tanke på religion og livssyn, leveres også etter behov. 

Mat fra Mathuset.no  leveres pakket slik som maten fra Gimle i dag. 

 

2.TID fra Tine har startet med hjemme levering av næringsrike middager og mellommåltider tilpasset 

eldre. Hver uke tilbyr TID nye retter levert på døra. 

De leverer alternativer for de med allergier, eller en kan  selv bytte ut enkelt måltider hvis det er noe 

på menyen som ikke faller i smak. Måltidene pakkes ferske og de gir bistand til å sette maten inn i 

kjøleskapet.  Mellommåltider kan også levers. 

TID er en type abonnement men  har ingen bindingstid, en kan når som helst endre antall middager. 

 

Er du eldre ,syk og hjemmeboende med et behov for ferdig tilberedt mat er et godt velfungerende 

tilbud  nødvendig.  I dagens samfunn med økende antall eldre må vi se for oss et mangfold med ulike 

behov. Framtidens eldre vil ha andre krav til å få dekket sine behov, det være seg transport, 

boformer, aktiviteter og tilrettelegging  med hjelpetiltak for å kunne bo lengst mulig i egen bolig. 

Vestre Toten  Senterparti  mener kommunen må tenke i nye baner  og utradisjonelt med tanke på 

den kommende eldrebølgen og generelt økende omsorgsbehov. 

 

Det er viktig å legge merke til at regjeringen også legger opp til  at ved bygging av nærkjøkken  

betaler staten halvparten av regninga i  tillegg til momskompensasjon. 

 

 

Vestre Toten SP vil at vårt innspill blir tatt  med videre i utredningen av nytt kjøkken Gimle. 

  



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Geir Sollie Arkiv: 105  
Arkivsaksnr.: 19/2133    
 
 
DRIFTSTILSKUDD NAMMO STADION  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Vestre Toten kommune yter et årlig driftstilskudd til Nammo stadion på 300.000 

kroner med virkning fra 2020. Beløpet justeres årlig i henhold til konsum-
prisindeksen.  

2. Tilskuddet er å anse som en årlig budsjettbevilgning fra Vestre Toten kommune. 
Av hensyn til forutsigbarhet for Raufoss Fotball sin driftsøkonomi, plikter Vestre 
Toten kommune seg til å varsle om endring i driftstilskuddet senest seks måneder 
før nytt driftsår, (dvs 30. juni).  

 
 
Utrykte vedlegg: 
 
Rådmannen viser til tidligere behandling av relevante saker: 

 Kommunestyrets vedtak i sak 47/18 i møte 24.05.2018 
 Kommunestyrets vedtak i sak 54/19 i møte 20.06.2019 

 
 
Trykte vedlegg:  
 
Søknad fra Raufoss Fotball om driftsstøtte til Nammo stadion 
 
 
Fakta: 
 
Kommunal støtte idrett 
 
Vestre Toten kommune fordeler aktivitetsmidler, anleggsmidler og skiløypetilskudd til 
idrettslagene i kommunen en gang pr. år etter søknad. Idrettsrådet er høringsinstans 
og lager forslag til fordeling som legges fram for politisk behandling. Følgende beløp 
ble fordelt i 2019: 
 
Tilskudd til aktivitet   kr.   507.000 
Tilskudd til anlegg   kr.   436.000 
Tilskudd til løypepreparering kr.     57.000 
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_____________________________________  
Totalt      kr. 1.000.000 
 
I tillegg er det avsatt midler i kommunens driftsbudsjett til følgende anlegg og som 
ikke omfattes av fordelingen. 
 
Årlig driftstilskudd til Raufoss Storhall  kr.  283.000 (2019) 
Driftstilskudd Nammo stadion   kr.  500.000 (2019) 
Årlig driftstilskudd Reinsvoll idrettspark  kr.    90.000 (2019) 
 
Reinsvoll idrettspark er et kommunalt eid idrettsanlegg. Reinsvoll Idrettsforening har i 
mange år driftet anlegget på vegne av Vestre Toten kommune. Idrettsforeningen 
mottar et årlig driftstilskudd for dette. 
 
Raufoss storhall og Nammo stadion eies og driftes av Raufoss Fotball. I henhold til et 
tidligere kommunestyrevedtak er det avsatt et årlig driftstilskudd til storhallen og som 
justeres i henhold til konsumprisindeksen. Overtrykkshallen (plastbobla) ble revet 
våren 2019 og det jobbes fra Raufoss Fotball sin side for å få realisert en ny hall i 
2020 med fast konstruksjon og fullverdig 11’er bane. 
 
Raufoss Fotball driftet Raufoss stadion på vegne av Vestre Toten kommune fram til 
sommeren 2018, da kommunen med virkning fra 01.07.2018 tok tilbake driften av 
anlegget. Etter den tid har eiendomsavdelingen driftet Raufoss stadion. I forbindelse 
med oppsigelse av avtalen vedtok også kommunestyret i sak 47/18, driftsstøtte til 
Nammo stadion. Følgende ble vedtatt. 
 
Punkt 3. 
 
«For 2018 og 2019 utbetales et driftstilskudd til Nammo stadion på henholdsvis 
300.000 kroner og 500.000 kroner.» 
 
Driftstilskuddene til storhallen og Nammo stadion er budsjettert på egne kontoer i 
kommunebudsjettet. I tillegg til å være betydelige breddeidrettsanlegg brukes disse 
anleggene også til toppfotball. Disse anleggene har særskilte krav utover det som er 
vanlig, herunder spesifikke krav fra Norges Fotballforbund. Idrettsrådet er enig i 
gjeldende praksis for håndtering av driftstilskudd til disse to anleggene. 
 
Nammo stadion består i dag av en kunstgressbane med undervarme, flomlysanlegg, 
tribuneanlegg, speaker- / mediafasiliteter, kiosk og klubbhus / servicebygg. Stadion 
ble brukt ca. 27 uker med totalt 2600 aktivitetstimer i 2018. 90 % av dette er 
breddeaktivitet og 10 % toppfotball. For 2019 vil dette være enda høyere, da en ikke 
har innendørs fotballtilbud denne høsten. Anlegget har en driftskostnad på ca. 1 
million kroner årlig. 
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Vurdering: 
Denne saken handler om årlig kommunalt driftstilskudd til Nammo stadion og en 
eventuell videreføring av tilskudd gitt for 2018 og 2019.  
 
Driftstilskudd til Nammo stadion må ses i sammenheng med planene om bygging av 
ny og permanent Raufoss storhall. I forbindelse med behandlingen av ny storhall, 
vedtok kommunestyret i sak 54/19 følgende foreløpige signaler på kommunal 
finansieringsmedvirkning. 
 
Punkt 2., kulepunkt 3. 
 
«Vestre Toten kommune yter et langsiktig årlig tilskudd på i størrelsesorden 1,0 
million kroner til direkte betjening av det langsiktige lånet. Med langsiktig menes en 
garantert bevilgningsperiode på om lag 20 år. I denne summen ligger eksisterende 
tilskudd til dagens storhall med i underkant av 0,3 millioner kroner og en 
«overflytting» 0,2 million kroner av driftstilskuddet på Nammo stadion som justeres til 
0,3 million kroner årlig.» 
 
Rådmannen er av den oppfatning at driftstilskudd til Raufoss Fotball sine anlegg må 
ses i sammenheng og helhetlig. Vestre Toten kommune har signalisert en betydelig 
«finansieringspakke» til bygging av ny Raufoss storhall. Overtrykkshallen er revet og 
Raufoss Fotball vil ikke kommende vinter ha samme driftskostnader på dette 
anlegget som tidligere. De vil få noen tilleggskostnader på leie av baner i distriktet og 
haller i kommunen fram til ny storhall står klar.  
 
Med bakgrunn i signaler gitt av kommunestyret og etter en helhetlig vurdering 
foreslår rådmannen at Vestre Toten kommune yter et årlig driftstilskudd til Nammo 
stadion på kroner 300.000 kroner med virkning fra 2020. Tilskuddet justeres årlig i 
henhold til konsumprisindeksen, slik som tilskudd til storhallen. Tilskudd til Raufoss 
Storhall videreføres på samme nivå inntil nytt hallprosjekt er realisert. 
 
Driftstilskuddet til Nammo stadion er å betrakte som en budsjettbevilgning og ingen 
langsiktig avtale / forpliktelse. For klubben er imidlertid forutsigbarhet viktig og 
rådmannen finner det rimelig at Vestre Toten kommune forplikter seg til å meddele 
endring av driftstilskudd senest 6 måneder før nytt driftsår (dvs innen 30. juni).  
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Elisabeth Lund 
 kultursjef 
 



Fra: Bjørn Fauchald <bjoern.fauchald@vestre-toten.kommune.no> 

Sendt: 2019-09-03 

Til: Bent Dalby <bent@raufossfotball.no> 

Kopi til: postkasse k2000 <k2000@vestre-toten.kommune.no>; Geir Sollie 

<geir.sollie@vestre-toten.kommune.no>; Elisabeth Lund 

<elisabeth.lund@vestre-toten.kommune.no> 

Emne: SV: Driftstilskudd Nammo Stadion 

 

Mottatt! 

 

Dette er en sak vi uansett skal behandle i år. Jeg må se den inn i en 

budsjettsammenheng og den vil neppe bli behandlet før senere på høsten. 

 

VI behandler den som en enkeltsak da jeg tolker det som kommunestyrets 

ønske / forutsetning. 

 

Geir S: Kan du skrive saken?  Postføres på deg 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Bjørn Fauchald 

Rådmann 

 

Vestre Toten Kommune 

Postboks 84, 2831 Raufoss 

Telefon/mobil: +47 95 97 22 87 

E-post: bjoern.fauchald@vestre-

toten.kommune.no<mailto:hans.hansen@vestre-toten.kommune.no> 

Hjemmeside: http://www.vestre-toten.kommune.no<http://www.vestre-

toten.kommune.no/> 

Kommunebrosjyre: http://tinyurl.com/jgm7g9e 

 

Fra: Bent Dalby <bent@raufossfotball.no> 

Sendt: tirsdag 3. september 2019 16:02 

Til: Bjørn Fauchald <bjoern.fauchald@vestre-toten.kommune.no> 

Emne: Driftstilskudd Nammo Stadion 

 

Hei Bjørn ! 

 

 

Viser til beslutningen i 2018 på driftstilskudd Nammo Stadion. 

Vi har forstått det slik at driftstilskuddet som ble besluttet da gjaldt 

for deler av 2018 og for 2019. 

Raufoss Fotball mottok 500 000 (utbetalt i januar) for 2019. 

 

Raufoss Fotball søker herved om nytt driftstilskudd fra og med 2020. 

 

Nammo stadion har til nå vært en stadion hvor vi siden oppstarten i 2015 

har hatt innfyll av kork istedenfor gummi. 

Dette for å ha et mest mulig miljøvennlig underdekke. 

 

Vi står nå ovenfor en relativ betydelig anskaffelse av innfyll for å 

holde banen myk nok gjennom høsten og vinteren. 

Dette er svært viktig for oss da vi går inn i et halvår med høst/vinter 

uten noe hall å spille i og planen er at Nammo Stadion skal brukes av 

hele klubben (topp og bredde) så langt klimaet til vinteren tillater 

dette. 



Dette i forhold til både snømengder og kulde. 

 

Problemet med korkinnfyll er at prisene har steget til værs. Vi snakker 

om en økning på 50-70% siden vi startet å bruke kork i 2015. 

Det er pr i dag et veldig sprik i pris mellom kork og gummi. 

I tillegg trenger banen mere oppvarming av strøm for å holde en noenlunde 

myk kvalitet hvis man bruker kork istedenfor gummi. 

Totalt sett er det da et stor gap av kostnader på disse alternativene. 

 

Ut ifra alt dette mener Raufoss Fotball det vil være naturlig at et 

driftstilskudd økes for 2020 satt opp imot det som ble besluttet og som 

vi har fått for 2019. 

Derfor søker vi nå om et driftstilskudd på 600 000 for 2020. 

 

Ut ifra budsjettering for 2020 ønsker vi at dette kan komme på plass så 

snart det er mulig. Vi ser for oss å gjøre budsjetteringen i løpet av 

november måned. 

 

 

Håper på en positiv behandling. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen/Best Regards 

 

Bent Dalby 

Daglig Leder, Raufoss Fotball 

Tlf: +47 611 98700 | +47 911 82666 

 

www.raufossfotball.no<http://www.raufossfotball.no/> 
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Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Knut Rødningsby Arkiv: 142  
Arkivsaksnr.: 19/2629    
 
 
INNLÅN STARTLÅN 2020  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Vestre Toten kommune vedtar en innlånsramme for startlån i 2019 med inntil  
65 millioner kroner.  
 
Husbankens forskrift, retningslinjer og veileder, sammen med kommunale 
bestemmelser (revidert i KST 20.10.2016) legges til grunn ved videretildeling.  
 
 
Utrykte vedlegg: 
 
 
Trykte vedlegg:  
Utfyllende kommunale bestemmelser for Startlån og boligtilskudd i Vestre Toten. 
 
Fakta: 
 
Vestre Toten kommune tok opp kr. 55 millioner til videre utlån for 2019. Ved 
utgangen av november har kommunen ca. kr. 4. millioner av årets tildeling, hvorav 
aktive forhåndstilsagn utgjør ca. kr.7. millioner. Alle forhåndstilsagn forventes ikke å 
bli utbetalt før 2020.  
 
Antall innregistrerte søknader vedrørende Startlån og boligtilskudd for 2019 utgjør pr. 
skrivende stund 105 saker. Antall innvilgede lån er 37, hvorav 5. er forhåndstilsagn. 
Saker som er ubehandlet (nylig innkommet) utgjør 13. 
 
Fra 2018 ble det overført ca. kr. 6. millioner til 2019. Det tilsier at det totale utlånet for 
2019 kommer på kr. 61. millioner. Samtidig er det færre låntakere i 2019 
sammenlignet med 2018. Dette kan i hovedsak forklares med at boligprisene stadig 
blir høyere. 
 
Fra 2020 er boligtilskudd en del av den sentrale statlige rammeoverføringen. Det er 
forespeilet en vesentlig reduksjon sammenlignet med tidligere år. For å opprettholde 
dagens nivå på utlån, må det påregnes å benytte seg av lengre nedbetalingstid og 
mer bruk av avdragsfrihet for å gi forsvarlig nedbetaling/bokostnad. Alternativet er at 
de mest vanskeligstilte ikke får innvilget finansiering.  
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Generelt: 
 
Private banker innvilger i liten grad boligkreditt til lavinntektsgrupper og 
trygdemottakere. Dette medfører stor etterspørsel og behov for fullfinansiering med 
Startlån. Med økte boligpriser og dermed økt belåning, er det av stor betydning å 
kunne finansiere et boligkjøp slik Husbanken og startlånordningen tilbyr. 
Finansieringsmulighetene er inntil 50 års nedbetalingstid, gode langsiktige 
fastrenteavtaler, og i særskilte tilfeller også boligtilskudd til etablering- og 
tilrettelegging. De gode lånebetingelsene gjør at et boligkjøp som i utgangspunktet 
ikke ser ut til å la seg realisere, likevel kan gjennomføres. Likviditeten bedres 
betraktelig ved bruk av Husbankens virkemidler. Gode nedbetalingsvilkår medvirker 
til at et boligkjøp ikke kan dokumenteres å bli vesentlig dyrere enn ved leie. Totale 
bokostnader ved leie kontra eie er en vesentlig faktor som vektlegges ved tildeling. 
Dette medvirker til en høyere belåning per startlånsak. 
 
Fordelen for kommunen med fullfinansiering er en økt styring i hvert enkelt prosjekt, 
og kan også ha en effekt dersom tap skulle oppstå. Kommunens fokus på 
pantesikkerhet medfører at det imidlertid er lite tap på Startlån.  
Startlån er hovedsakelig ikke underlagt finansavtaleloven. Det legges ikke opp til økt 
aktivitet fra 2019.  
Det jobbes aktivt med å få kommunale leietakere over i eid bolig. Det er viktig å ha 
god sirkulasjon i kommunens utleieboliger. Det å eie sin egen bolig og få mulighet til 
å kjøpe med Startlån, er et godt sosialpolitisk virkemiddel.  
For å oppfylle nasjonale krav, om at alle skal kunne bo trygt og godt, bør kommunen 
tilby god tilgang på Startlån. Startlån og boligtilskudd for tilrettelegging er også et 
viktig virkemiddel for å bistå innbyggere med å kunne bli boende lenger i hjemmene 
sine. Startlån til refinansiering og utbedring bistår også i vesentlig grad til at 
innbyggere kan beholde bolig. 
 
 
Vurdering: 
 
Husbankens virkemidler viser å være et godt verktøy. Både kommunens 
utleieboliger, Startlån og boligtilskudd er sammen viktige virkemidler, som bidrar til å 
bedre levekår og minske kostnader hos alle involverte parter.  
At alle skal kunne bo trygt og godt er en nasjonal overordnet målsetting. Gode 
boforhold for alle kommunens innbyggere forenkler også samhandlingen mellom de 
forskjellige avdelinger i kommunen. Dette gir gode tjenester, er rasjonelt og en 
bedring i økonomien for alle.  
Med utgangspunkt i opplysninger som er gitt, anbefales det at kommunen har god 
tilgang på startlån, og at rammen må økes ytterligere sammenlignet med tidligere år.  
 
Vedtak som foreslått bør innvilges. 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Monica Skjellen-Larsen 
 NAV-leder 
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UTFYLLENDE KOMMUNALE BESTEMMELSER FOR STARTLÅN OG 
BOLIGTILSKUDD I VESTRE TOTEN 

1. Husbankens lov, forskrift og veileder benyttes i saksbehandlingen, i tillegg til disse 
lokale bestemmelser. 

2. Årlige innlån og overordnede bestemmelser vedtas av KST. 
3. Kommunen benytter Husbankens søknad og saksbehandlingsverktøyet Startskudd..  

eget søknadsskjema som ajourholdes ved boligkontoret. Alternativt kan Husbankens 
søknadsskjema, også det elektroniske, benyttes. Etter behov innhentes 
tilleggsopplysninger.   

4. Vedtak om Startlån og boligtilskudd fattes i administrasjonen, hovedsakelig to ganger 
per måned.  

5. Kommunens bygningskyndig skal hovedsakelig vurdere / godkjenne boliger før kjøp. 
Dette for å ivareta pantesikring og gode varige boforhold for låntaker / 
tilskuddsmottaker.  

6. Etter behov innhentes tverrfaglig opplysninger. Opplysninger fra gjeldsregister i Every 
CreditInform / Experian (eventuelt tilsvarende firma) innhentes i alle saker.  

7. Det benyttes pt ekstern låneforvalter, Lindorff låneadministrasjon AS. 
8. Det benyttes pt privatbank ved opprettelse av sperret konto til bruk for lån og tilskudd 

gitt i saker med utbedring / tilrettelegging / refinansiering.  
9. Husbankens fleksible tilbud for rente og avdragsvilkår gjelder, rentetilbud med påslag 

0,25 %, for å dekke administrative kostnader gjelder.  
10. Saksbehandlingsgebyr for å dekke administrative kostnader vedtas i KST. Gebyr 

belastes kun ved utbetaling av Startlån. Gebyret kan legges til lånesum.  
11. Avdragsfri periode kan innvilges uavhengig av hvor en er i nedbetalingsperioden. 

innenfor 8 års avdragsfrihet og 30 års nedbetaling. I særskilt tilfelle kan 
lånebetingelsene nedbetalingsbestemmelser omgjøres, det bør innhentes 
opplysninger tverrfaglig.     

12. Lån under gjeldsordning innvilges hovedsakelig ikke. Det bør i tillegg vurderes ett års 
karantenetid etter at gjeldsordning er avsluttet.  

13. Lån til kjøp av lavinnskuddsboliger med fastrenteavtale bør hovedsakelig ikke 
innvilges på grunn av liten fleksibilitet i nedbetalingsvilkårene.  

14. Det beregnes ikke over eller under kurs ved innfrielse av fastrentekredittsalg uten full 
dekning. Ved brudd på fastrenteavtale i rentebindingsperioden vil over/underkurs bli 
beregnet, det samme gjelder ved ekstraordinær nedbetaling på lån/kreditt.  

15. Autogiro og månedlige nedbetalinger benyttes.  
16. For boligtilskudd til etablering/refinansiering vil innbyggere med minimum 2 års botid i 

kommunen bli prioritert.   
17. Lån og tilskudd til etablering/refinansiering innvilges hovedsakelig en gang. Ved 

fravikelse skal vedtak forankres tverrfaglig. 
18.  Delegeringsbestemmelser for saksbehandlere utarbeides 
19.  Fullfinansiering med Startlån innvilges hovedsakelig til personer med 2 års botid eller 

mer i Vestre Toten kommune.  

Vedtatt i KST 23.09.10. 

Revidert i KST 25.10.12 og 20.10.16. Forslag til ny revidering ca desember 2019, se kursiv og overstrykning.  

Arkiv: H:husbank/diverse overordnet/ lokale bestemmelser Startlån og boligtilskudd



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Ola Langedal Arkiv: 130.1  
Arkivsaksnr.: 19/2637    
 
 
KJØP AV EIENDOM - KORTERUDSVINGEN 7, RAUFOSS  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å framforhandle og undertegne endelig 
kjøpekontrakt for kjøp av eiendommen Korterudsvingen 7 på Raufoss.  
 
 
Trykte vedlegg:  
 
Som vedlegg til saken, følger: 

 Verditakst for eiendommen Korterudsvingen 7, Raufoss 
 Kartutsnitt 

 
 
Fakta: 
 
Korterudsvingen 7 på Raufoss er nærmeste nabo til Greina Borettslag i sør. 
Eiendommen er på ca 1.000 kvm. Eiendommen er bebygd med murbygning i to 
etasjer. Byggeår antas ca 1960. Markedsverdi er av takstmann satt til NOK 2,4 mill. 
Eier har fraflyttet eiendommen og flyttet inn i kommunal bolig. 
 
Under og i etterkant av utbygging av boligblokka i Greina borettslag, ble det 
utfordrende med overvannshandtering på og rundt eiendommen i Korterudsvingen 7. 
Eier mener at problemene nå er løst.  
 
Etter at Greina ble tilflyttet har beboerne her gjentatte ganger gjort henvendelse til 
kommunen og vært kritiske til trafikkavviklingen fra Greina/«Meieritunet» og ut i 
Østvollvegen. Det hevdes at det ofte oppstår trafikkfarlige situasjoner pga av dårlig 
sikt i krysset. Kryssløsninger og trafikkavvikling er behandlet i forbindelse med 
reguleringsplanprosessen før utbygging av Greina, og det kom ikke merknader fra 
SVV som påpekte uforsvarlige frisiktsoner mm. i dette området. Slik situasjonen står 
er det svært vanskelig å utbedre forholdene, uten at det gjennomføres riving av 
eksisterende boligmasse tilhørende Meieritunet. 
  
Ut fra totalvurdering for videre utvikling av området - spesielt med tanke på en 
omlegging av Korterudsvingen for å endre dagens kjøremønster inn og ut av 
Meieritunet - og videre fortetting av boliger i området mellom Østvollvegen, 
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Gjøvikbanen, Severin Olsens veg og Sagatunet, ble det avsatt NOK 3 mill i 
inneværende års investeringsbudsjett med tanke på å kjøpe Korterudsvingen 7. 
Kommunen har etter det avtalt forkjøpsrett til markedsmessig pris. Siden eier nå har 
fraflyttet eiendommen ønsker hun at kommunen skal kjøpe å ta over eiendommen. 
 
 
Vurdering: 
 
Korterudsvingen 7 har sentral beliggenhet med tanke på videre utvikling av området 
sørover fra Greina borettslag, i korridoren mellom Gjøvikbanen og Severin Olsens 
veg. Kommunen eier også naboeiendom på andre siden av vegen av 
Korterudsvingen 7, mot Severin Olsens veg. Området er sentrumsnært og det er 
nærliggende at det her vil bli ytterligere fortetting med boliger i framtida, samtidig som 
behovet for gode og trafikksikre løsninger tilpasses dagens og framtidig trafikkbilde i 
området.  
 
Rådmannen konkluderer derfor med at det er riktig å benytte seg av forkjøpsretten å 
erverve eiendommen til takst på NOK 2,4 mill. Saken fremmes for Formannskapet for 
politisk beslutning fordi kommunens økonomireglement tilsier at investeringsbeløp 
utover NOK 2 mill skal godkjennes politisk. 
 
  
Bjørn Fauchald  
rådmann Ola Langedal 
 Næringsrådgiver  
 



SITUASJONSKART

Eiendom:
Gnr: 14 Bnr: 13 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Korterudsvingen 7, 2830 RAUFOSS

Hj.haver/Fester:
BERNTZEN BJØRG, GRIMÅSVEGEN 18 D, 2835
RAUFOSS

VESTRE
TOTEN

KOMMUNE

Dato: 8/11-2019 Sign: Målestokk
1:1000

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler,
kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Page 1 of 1Utskrift
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Matrikkel: Gnr 14: Bnr 13 Takstgruppen AS

Kommune: 0529 VESTRE TOTEN KOMMUNE Strandgata 13C, 2815 GJØVIK

Adresse: Korterudsvingen 7, 2830 RAUFOSS Telefon: 459 03 839

VERDI- OG LÅNETAKST
Matrikkel: Gnr 14: Bnr 13

Kommune: 0529 VESTRE TOTEN KOMMUNE

Betegnelse: Enebolig

Adresse: Korterudsvingen 7, 2830 RAUFOSS

MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR 2 400 000
LÅNEVERDI:

KR 1 900 000

BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Enebolig: 264 m² 158 m²

Garasje: 26 m² 0 m²

 M.fl.

Utskriftsdato: 06.06.2019 Oppdragsnr. 20190717

Dato befaring: 27.05.2019 Referansenr. ea1ebd2

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst

Takstgruppen AS

Strandgata 13C, 2815 GJØVIK

Telefon: 459 03 839

Organisasjonsnr: 995 705 400

Sertifisert takstmann:

Alf Bjørnerud

Telefon: 918 20 930

E-post: alf@takstgruppen.as
Rolle: Uavhengig takstmann

ea1ebd2
Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund



Takstgruppen AS har utført denne rapporten

Takstgruppen AS jobber med byggelånsoppfølging, boligtaksering,
næringstaksering, landbrukstaksering, skadetaksering, naturskadetaksering,
skjønn, reklamasjon ved eierskifte og uavhengig kontroll.

Vi er 11 ansatte i firmaetsamtidig som vi samarbeider med 12 frittstående
firmaer. Hovedkontoret vårt ligger i Strandgata 13c, 2815 Gjøvik.

Vi har bakgrunn fra byggebransjen innen byggeledelse, prosjektering,
kalkulasjon og som utførende, både i næring og privatmarked, nybygg,
rehabilitering og skadeutbedring.

Vårt hovedfokus er tillit, trygghet og troverdighet. Vi jobber i store deler av
Oppland, Hedmark og Akershus. Takstgruppen AS har utført til sammen over
12 000takster i disse områdene.

Håper på å høre fra dere/deg ved evt. andre tjenester vi kan utføre!

www.takstgruppen.as

Bestilling@takstgruppen.as

TLF: 45 90 38 39
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Takstmannens rolle

Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken
et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Personvern

Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For
personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne
gjøre dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine
data ved å gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/ea1ebd2

Forutsetninger

Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3940:2012 og 'Takstbransjens retningslinjer for arealmåling'. Det bemerkes at rommenes bruk
kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS 3940. Se forøvrig under Arealer i rapporten. Taksten er kun
basert på en enkel visuell befaring uten inngrep i byggverket. Det er ikke foretatt stikktakinger eller annen form for enkle målinger. Det er
ikke flyttet på møbler, tepper, badekar/dusjkabinett, hvitevarer eller andre gjenstander. Rapporten er en ren verditakst og må ikke
forveksles med en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Dette kan medføre at det kan være skader/mangler ved
eiendommen som ikke fremkommer i taksten. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som ikke
kunne oppdages etter å ha undersøkt takstobjektet som beskrevet ovenfor. Takstkonklusjonen baserer seg på objektets tilstand, slik det
fremsto befaringsdagen. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes
feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.

En verdi- og lånetakst er ingen tilstandsrapport. Norsk takst anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes en Boligsalgsrapport
med verditakst.

Arealberegning for boenheter:

Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i
forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for
arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring
av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom
disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet
tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i
etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart
gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.

Egne forutsetninger

Det bemerkes at opplysninger om årstall, utskiftninger/fornyelser av rom og bygningsdeler, samt forhold knyttet til vann og
avløp, adkomstvei m.m. er i henhold til opplysninger gitt av rekvirent/eier/tilstedeværende, med mindre annet fremgår. Der
årstall ikke er oppgitt på bygningsdeler er utgangspunktet i rapporten byggeåret. Takstmannen tar forbehold om skjulte feil og
mangler og forutsetter at bygget er godkjent slik det fremsto på befaringsdagen, byggesøknader og godkjenninger er ikke
undersøkt. Grunnbokutskrift er ikke innhentet, det er derfor ikke kjent om denne inneholder opplysninger om forhold som har
betydning for taksten. Takstmann er ikke VVS/EL fagmann, derfor anbefales det på generelt grunnlag kontroll av fagkyndig på
disse punktene. Dokumentet er bare ment brukt i forbindelse med lån/finansiering/regnskap og frarådes ved salg.

Det anbefales TILSTANDSRAPPORT ved omsetning av bolig, dette er kun en verditakst og ingen teknisk kontroll av boligen.
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Konklusjon og markedsvurdering

Konklusjon

Markedsverdi (normal salgsverdi) kr 2 400 000

Anbefalt låneverdi kr 1 900 000

Markedsvurdering

Markedsverdien (normal salgsverdi) er eiendommens salgsverdi på takseringsdagen basert på et frivillig salg mellom
aktsomme og opplyste parter etter en normal markedsføringsperiode.
Markedsverdien er satt ut i fra det som etter takstmannens skjønn kan forventes i dagens marked slik den fremstår på
befaringstidspunktet: beliggenhet, standard, størrelse og tilstand tatt i betraktning.

Det gjøres oppmerksom på at teknisk verdi nederst i denne rapporten ikke er markedsverdi og at differansen mellom disse
kan variere ut fra områder.

Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Bjørg Berntzen

Takstmann: Alf Bjørnerud

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 27.05.2019.
 - Alf Bjørnerud.  Takstfullmektig.  Tlf. 918 20 930
 - Bjørg Berntzen.  Rekvirent.

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: Enebolig

Beliggenhet: Eiendommen har en solrik og sentrumsnær beliggenhet. Kort avstand til sentrum
med fasiliteter, buss og togavganger. Gangavstand til barneskole og barnehage.
Ca 1,5 km til undoms- og videregående skole.

Bebyggelsen: Bolig med primær areal på 156 m² over to etasjer og kjeller. Generasjonsbolig med kjøkken i begge
etasjer.
Terrasse mot sør.
Inntilbygget garasje med 2 biloppstillingsplasser.

Standard: Boligen er fra 1960.
Grei standard og god planløsning.
Oppvarming består av vedfyring, olje og strøm.
Ventilasjon består av naturlig og mekanisk ventilasjon.
El-anlegg med automatsikringer, i hovedsak åpent anlegg.

Om tomten: Eiet tomt på 1061,3 m² som er flat og opparbeidet med plen og beplantning. Asfaltert gårdsplass.

Tilknytning vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig vann, via privat vannledning fra tomtegrense.

Tilknytning avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp, via privat avløpsledning fra tomtegrense.

Andre forhold: (Kartgrunnlag for regulering, areal og kommuneplan: ©GEOVEKST (Statens kartverk) og Norsk
institutt for skog og landskap. Det tas forbehold om feil og mangler i kartet)

Adkomstvei Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, via privat adkomst fra tomtegrense.

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 0529 VESTRE TOTEN Gnr: 14 Bnr: 13

Eiet/festet: Eiet

Areal: 1 061,3 m² Arealkilde: Statens kartverk.

Hjemmelshaver: Bjørg Berntzen
Korterudsvingen 7
2830 RAUFOSS
1/1 Hjemmelshaver.

Adresse: Korterudsvingen 7, 2830 RAUFOSS

Kommentar: Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.
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Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Samsvarserklæringer Ikke
fremvist

Dokumentasjon på bad Ikke
fremvist

Eiendomsverdi.no og
Statens kartverk.

04.06.2019 Innhentet

Rekvirent 27.05.2019 Innhentet

Situasjonskart 27.05.2019 Innhentet

Bygninger på eiendommen

Enebolig

Bygningsdata

Byggeår: 1960  Kilde: I følge tidligere takst

Anvendelse: Enebolig

(Bildet viser situasjonskart av eiendommen på befaringen)

Kommentar

Standard: (Se beskrivelse under befaring- og eiendomsopplysninger lenger frem i taksten)

Vedlikehold: Rapporten er en ren verditakst og må ikke forveksles med en TILSTANDSRAPPORT, som beskriver
byggverkets tekniske tilstand. Dette medfører at det er skader/mangler ved eiendommen som ikke
fremkommer i taksten. Det anbefales på generelt grunnlag nærmere undersøkelser.

VEDLIKEHOLD/PÅKOSTNINGER:(Opplyst av kilde)
År: 2018. 2 nye inngangsdør. Utført av firma.
År: 2018. 1. stk. nytt vindu i gang. Utført av firma.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

Loftsetasje 20 19 7 12 Bod, soverom

2. etasje 78 71 71 Bad, kjøkken, stue, 2 soverom

1. etasje 116 106 80 26 Kjøkken 2, stue, gang, garasjerom,
wc

Kjeller 75 68 68 3 boder, teknisk rom, vaskekjeller.

Sum bygning: 289 264 158 106

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.
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Kommentar areal

Oppmålt med laser. Arealer er beregnet ut fra innvendig oppmåling på stedet iht. "Takstbransjens retningslinjer for
arealmåling". Arealene er beregnet iht rommenes faktiske bruk, selv om rommene kan være i strid med byggeforskrifter. Bta
er skjønnsmessig beregnet. Soverom på loft er muligens ikke omsøkt.

Romfordeling

Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

Loftsetasje Soverom Bod

2. etasje Bad, kjøkken, stue, 2 soverom

1. etasje Kjøkken 1, stue, gang, wc Garasjerom

Kjeller Bod 1, bod 2, bod 3, teknisk rom, annet rom med
sluk

Konstruksjoner og innvendige forhold - Enebolig

Bygning, generelt

Gulv støpt på grunn. Grunnmur i murte blokker. Yttervegg i murte blokker. Mønet skråtak i trekonstruksjon. Undertaksbord.
Liggende og stående utvendig trekledning. Taktekking med metallplater. Takrenner og utvendige beslag i metall. Trevinduer
med 2-lags isolerglass. Ytterdør/balkongdør i tre med 2-lags isolerglass. Pipe.

Drenering

Fuktsikringens utførelse og materiale er ikke kjent under terreng. Takvann ført ut på terreng.

Gulv på grunn

Støpt gulv på grunn.

Vegger mot grunn

Grunnmur i blokker av porebetong. Grunnmur i sparesteinsbetong.

Frittbærende dekker

Etasjeskiller i betong mellom kjeller og første etg. Etasjeskiller i trekonstruksjoner mellom øvrige etasjer.

Yttervegger

Yttervegg i murte blokker. Yttervegger i porebetong.

Takkonstruksjoner

Mønet skråtak i tre. Plassbygde Taksperrer i tre. Undertaksbord. Kombinert kaldt loft og skråhimling. Luftespalter ved raft.
Lufteventiler i gavl. Adkomst til loft via egen trapp.

Utvendig komplettering, vegg

Grunnmur pusset over terreng. Utvendig fasade er sementpusset

Taktekking og membraner

Profilerte metallplater.

Vinduer

Trevinduer med 2-lags isolerglass. Alder på isolerglass er i hovedsak: 1991. Ett vindu er byttet i 2018.

Ytterdører og porter

Ytterdør i tre med 2-lags isolerglass fra 2018.
Balkongdør i tre med 2-lags isolerglass fra 1991.

Innvendige dører

Lette/glatte innerdører fra byggeår.

Overflater på innvendige gulv

I hovedsak preget av: Parkett. Belegg. Teppe.
Kjeller: Betong.

Overflater på innvendige vegger

I hovedsak preget av: Malte plater. Panel.

Overflater på innvendig himling

I hovedsak preget av: Malte plater.

Trapper og ramper

Tretrapp mellom underetasje og 1.etasje.
Tretrapp mellom 1.- og 2.etasje.
Tretrapp mellom 2. etasje og loft.
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Balkonger, terrasser ol.

Terrasse mot sør: Tresøyler med betongfundament. Konstruksjoner, overflater, rekkverk og håndlist i treverk.

Altan mot sør: Konstruksjoner, overflater, rekkverk og håndlist i treverk. Platetekket på gulv.

Terrasse mot vest: Fundamentering er ikke synlig. Konstruksjoner, overflater, rekkverk og håndlist i treverk.

Piper, plassbygde ildsteder m.v.

Teglpipe.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner

Synlige avløpsrør i: Plast. Støpejern.
Synlige vannrør i: Kobber.
Stoppekran i kjeller.

Utstyr for sanitærinstallasjoner

Varmtvann fra fyr, som er bygget om fra olje til el. Innvendig stoppekran er plasser i bod i kjeller. Opplegg og kran for
vaskemaskin i vaskekjeller.

Varme, generelt

Oppvarming består av: Strøm. Sentralfyr med radiatorer. Panelovner.

Luftbehandling, generelt

Ventilasjonen består av naturlig ventilasjon. Frisk tilluft blir tilført gjennom ventil i yttervegg, ventiler i vindu eller gjennom aktiv
lufting med vinduer. Brukt luft trekkes ut uten bruk av vifter. Mekanisk avtrekk fra bad og kjøkken.

Elkraft, generelt

El-anlegg med automatsikringer. Inntak med automatsikringer. I hovedsak åpent ledningsnett.

El-skap for 1. etasje plassert i
gang.

El skap for 2. etasje plassert i
gang.

Garasje

Bygningsdata

Byggeår: 1960  Kilde: I følge tidligere takst

Anvendelse: Garasje med 2 oppstillingsplasser.

Kommentar

Vedlikehold: (Verditakst, se tekst under vedlikehold bolig)

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

1. etasje 28 26 26 Garasjerom

Sum bygning: 28 26 0 26

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.

Kommentar areal

Oppmålt med laser. Arealer er beregnet ut fra innvendig oppmåling på stedet ihht. "Takstbransjens retningslinjer for
arealmåling". Arealene er beregnet iht rommenes faktiske bruk, selv om rommene kan være i strid med byggeforskrifter.
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Romfordeling

Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje Garasjerom

Konstruksjoner og innvendige forhold - Garasje

Bygning, generelt

Gulv støpt på grunn. Yttervegg i murte blokker. Mønet skråtak i trekonstruksjon. Undertaksbord. Taktekking med metallplater.
Takrenner og utvendige beslag i metall. Leddport.

Uthus

Bygningsdata

Byggeår: 1980  Kilde: Antatt av takstmannen

Anvendelse: bod

Kommentar

Standard: Enkel standard.

Vedlikehold: (Verditakst, se tekst under vedlikehold bolig)

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

1. etasje 4 3 3 utebod

Sum bygning: 4 3 0 3

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.

Kommentar areal

Oppmålt med laser. Arealer er beregnet ut fra innvendig oppmåling på stedet ihht. "Takstbransjens retningslinjer for
arealmåling". Arealene er beregnet iht rommenes faktiske bruk, selv om rommene kan være i strid med byggeforskrifter.

Romfordeling

Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje Bod

Konstruksjoner og innvendige forhold - Uthus

Bygning, generelt

Uthus oppsatt på enkel fundamentering i bindingsverk. Utvendig kledd med malt treapanel. Mønet saltak tekket med
stålplater.
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Beregninger

Årlige kostnader

Vedlikeholdskostnader, estimert (pr. mnd. kr 2 000) kr 24 000

Forsikring, estimert (pr. mnd. kr 417) kr 5 000

Off. avgifter og ev. eiendomsskatt, estimert på https://www.huseierne.no/sjekk-hvor-mye-det-koster-
abo- i-din-kommune/ (pr. mnd. kr 2 500)

kr 30 000

Felleskostnader, estimert

Utover det som er nevnt over påløper kostnader til bla. strøm, fyring/brensel, nett, innbo forsikring,
drift m.m. Sum årlige kostnader er kun ett estimat og vil variere.

Sum årlige kostnader kr 59 000

Teknisk verdi bygninger

Enebolig

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) kr 4 500 000

    Fradrag  (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
     tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

kr - 2 000 000

    Sum teknisk verdi – Enebolig kr 2 500 000

Garasje

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) kr 130 000

    Fradrag  (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
     tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

kr - 80 000

    Sum teknisk verdi – Garasje kr 50 000

Uthus

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) kr 15 000

    Fradrag  (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
     tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

kr - 10 000

    Sum teknisk verdi – Uthus kr 5 000

Sum teknisk verdi bygninger kr 2 555 000

Tomteverdi

Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal
tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk
verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc.
Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet.

Tomteverdi: kr 800 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet: kr 3 355 000

GJØVIK, 06.06.2019

Alf Bjørnerud
Takstfullmektig

Telefon: 922 95 218
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