Vestre Toten kommune
MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 04.12.2019
Tid: 09:00 – ca.12:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 15 33 00 / post@vestre-toten.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE
Saksnr.
129/19

Arkivsaksnr.
Tittel
19/2789
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

130/19

19/2789
MELDINGER FRA ORDFØRER OG RÅDMANN

131/19

17/4017
BRANN OG REDNING - AVTALE OM BEREDSKAP - INDUSTRIVERN
FOR RAUFOSS INDUSTRIPARK

132/19

18/1087
NY POLITISK ORGANISERING - KONKRETISERING

133/19

19/2714
EIERSKAPSMELDING FOR 2018

 ÅPEN POST

Raufoss, 29. november 2019

Stian Olafsen
ordfører
Vegard Skogen
møtesekretær

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
19/2789

Arkiv: 021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 25.11.2019 godkjennes.

Trykte vedlegg:
Møteprotokoll - møte i formannskapet den 25.11.2019

Bjørn Fauchald
rådmann

Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested:
Møtedato:

Formannskapssalen
25.11.2019
Tid: 09:00 - 13:50

Innkalte:
Parti
AP
AP
AP
AP
AP
SV
SP
SP
H
H
FRP

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Stian Olafsen
Tonje Bergum Jahr
Stian Pettersbakken
Ingrid Tønseth Myhr
Ann Marit Sandsengen
Ahmed Haruun Ali
Arild N. Ødegaard
Kjersti Diesen Løken
Elin Synnøve Solberg
Arve Sørbo
Svein Erik Sørensen

Forfall Møtt for

Fra adm. (evt.
andre):

Rådmann Bjørn Fauchald, ass.rådmann Odd Arnvid
Bollingmo, barnevernleder Hanne Helgeland, omsorgssjef
Trine Kløvrud, driftsenhetsleder Dag Malmo, møtesekretær
Vegard Skogen

Fra/til saknr.:

116 – 128/19

Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Raufoss, 26. november 2019

Underskrifter:
Stian Olafsen
ordfører

Vegard Skogen
møtesekretær

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

116/19
19/2726
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

Vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 15.11.2019 godkjennes.

117/19
19/2726
REFERATER

Vedtak:
Referatet tas til orientering.

118/19
19/2726
MELDINGER FRA ORDFØRER OG RÅDMANN
Behandling:
Gjennomgang av sluttrapport fra Agenda Kaupang om barneverntjenesten i Vestre
Toten v/ barnevernleder Hanne Helgeland og rådmann Bjørn Fauchald.
Rådmann presenterte rapportens hoveddeler/innhold:
• Bakgrunn
• Metode
• Funn i rapporten
• Anbefalinger i rapporten
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Barnevernleder orienterte nærmere om oppfølgingstiltak av rapporten, herunder bl.a.:
• Fokus på rammeverk og lederstruktur i hht lover og regler
• Veiledning av fagledere og tydelig arbeidsfordeling
• Tiltak for å redusere sykefravær
• Definering av risikoområder
• Tverrsektorielt samarbeid
• Arbeidsprosesser og vurdering av meldinger og tiltak i hht lover og regler
• Informasjon og veiledning av kontaktpersoner i skoler og barnehage
• Plan for kompetanseheving
• Samarbeid med Østre Toten

Vedtak:
Meldingene tas til orientering.

119/19
19/2237
BRANN OG REDNING - GEBYRREGULATIV 2020

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».

Ass.rådmann Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis om gebyrområdene
(selvkost) samlet.
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120/19
19/2709
VANN OG AVLØPSGEBYRER 2020

Vedtak:
Reviderte gebyrer for vann og avløp for 2020 fastsettes til følgende satser:
Vann
- Forbruksgebyr: 13,7 kroner pr m3
- Abonnementsgebyr: 1 950 kroner
Avløp:
- Forbruksgebyr: 18 kroner pr m3 (uendret)
- Abonnementsgebyr: 1935 kroner (uendret)
Alle satsene er ekskl. mva.

121/19
19/2710
RENOVASJONSGEBYR 2020

Vedtak:
Avfallsgebyr i Vestre Toten kommune for 2020 fastsettes til 2400 kroner (redusert
med 1,2 %) pr standard abonnement, eksklusive merverdiavgift.

122/19
19/2711
SEPTIKRENOVASJONSGEBYR 2020
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Vedtak:
Gebyr for tvungen septikkrenovasjon for 2020 fastsettes til 730 kroner pr m³
eksklusive mva (uendret).

123/19
19/2713
TOTENBADET VESTRE TOTEN KF - BUDSJETT 2020
Behandling:

Vedtak:
Kommunestyret vedtar framlagte budsjettforslag for Totenbadet Vestre Toten KF for
2020.

124/19
19/1383
BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2020 - 2023
Behandling:
Ahmed Haruun Ali fremmet rådmannens budsjettforslag.
Ved votering fikk SV sitt forslag seks stemmer, - fem stemte for ordførerens
innstilling.
Vedtak:
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1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2020 med de rammer som framgår av
rådmannens budsjettutredning 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
rådmannens 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 rådmannens innstilling og styringsdokumentet. Planen skal
være retningsgivende for kommunens videre planlegging.
5. Kommunestyret vedtar økonomiplanens investeringsdel for perioden 2020 –
2023 slik den framkommer i rådmannens innstilling. Planen skal være
retningsgivende for kommunens videre planlegging.

125/19
17/3774
UTREDNING AV FREMTIDIG LØSNING FOR STORKJØKKEN OG VASKERI
Behandling:
Rådmann Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis.
Arild N. Ødegaard (SP) fremmet følgende alternative forslag:
«1A. formannskapet vedtar at framtidig løsning for kjøkkendrift som nærkjøkken i
egen regi på Gimle og Raufosstun omsorgssenter.
1B. Samtidig settes det i gang et internt arbeid med fokus på optimalisering av
prosesser også til hjemmeboende og at det vurderes investeringer i utstyr som kan
føre til et framtidsrettet moderne nærkjøkken.
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1C. Når planer/ prosjekter foreligger legges disse fram til behandling i
formannskapet.
2A. Formannskapet vedtar at det arbeides videre med å utrede følgende alternativer
for vaskeritjenester:
B. Egen regi
C. Interkommunalt
D. Eksternt kjøp.»
Ordfører Stian Olafsen fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende forslag:
1. Kommunestyret vedtar at fremtidig løsning for storkjøkken og vaskeri 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 ber rådmann i løpet av første kvartal 2020 legge fram
fremdriftsplan for utbygging av Gimle.
Ahmed Haruun Ali (SV) fremmet følgende forslag:
SV opprettholder rådmannens forslag om interkommunelat samarbeid med Gjøvik og
ber rådmann om å be kommunestyret inngå interkommunalt samarbeid med Gjøvik
kommune.»
Avstemning:
Forslaget fra Ødegaard fikk fem stemmer og falt.
Forslaget fra Haruun Ali ble satt opp mot AP sitt pkt. 1.
Ved votering ble forslaget fra SV vedtatt med seks stemmer mens fem stemte for AP
sitt forslag.
Forslaget fra Arbeiderpartiet pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Ahmed Haruun Ali
Vedtak:
1. SV opprettholder rådmannens forslag om interkommunalt samarbeid med
Gjøvik og ber rådmann om å be kommunestyret inngå interkommunalt
samarbeid med Gjøvik kommune.»
2. Kommunestyret ber rådmann i løpet av første kvartal 2020 legge fram
fremdriftsplan for utbygging av Gimle
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126/19
19/2133
DRIFTSTILSKUDD NAMMO STADION
Behandling:
Saksordfører: Kjersti Diesen Løken.
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 konsumprisindeksen.
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).

127/19
19/2629
INNLÅN STARTLÅN 2020
Behandling:
Saksordfører: Arve Sørbo.
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.
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128/19
19/2637
KJØP AV EIENDOM - KORTERUDSVINGEN 7, RAUFOSS
Behandling:

Vedtak:
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å framforhandle og undertegne endelig
kjøpekontrakt for kjøp av eiendommen Korterudsvingen 7 på Raufoss.

ÅPEN POST
Svein Erik Sørensen (FRP):

Anmodet ordføreren om å planlegge en studietur til
Stortinget.
Sørensen anmodet også ordføreren om å invitere
fylkesordføreren til en orientering om den nye
fylkeskommunen.
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Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
19/2789

Arkiv: 021

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

Fakta:
Rådmannen gir en orientering om følgende saker i møtet:
 Tverrsektorielt samarbeid, kartlegging og videre arbeid
 LEAN-arbeidet i Vestre Toten kommune
 Orientering om rådmannens engasjement og arbeid for KS regionalt og
nasjonalt

Bjørn Fauchald
rådmann

19/2789

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Sondra Kjelsrud
17/4017

Arkiv: 550.1

BRANN OG REDNING - AVTALE OM BEREDSKAP - INDUSTRIVERN FOR
RAUFOSS INDUSTRIPARK
Rådmannens forslag til vedtak:
Vestre Toten kommune inngår avtale med industrivernpliktige virksomheter i Raufoss
Industripark om beredskap industrivern.
Tjenesten leveres av Vestre Toten Brann og Redning til fastsatt pris i samsvar med
avtalen og dens tilhørende vedlegg, herunder tjenestebeskrivelse.
Avtalen tas opp til evaluering innen utgangen av 2022.
Avtalen trer i kraft 1. januar 2020.
Utrykte vedlegg:
 Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende
o Dimensjoneringsforskrift
o Internkontrollforskrift
 Sivilbeskyttelsesloven med tilhørende
o Industrivernforskrift
o Internkontrollforskrift
Trykte vedlegg:
 Avtale om Beredskap – Industrivern for Raufoss Industripark, med tilhørende
vedlegg:
o Underskrifter på vegne av Industrivernpliktige virksomheter
o Tjenestebeskrivelse. Beredskap – Industrivern
o Definisjoner
o Fordelingsnøkler
o Oversikt over virksomheter i Raufoss Industripark som viser fordeling
mellom industrivernpliktige virksomheter og øvrige virksomheter (denne
oppdateres pr. 1. januar 2020 og følger ikke med nå)
o Gjeldende gebyrregulativ for Vestre Toten Brann og Redning (dette
vedtas i egen sak i Kommunestyret og legges ved når vedtak er gjort)
o Endringer/revisjoner (ingen pr. d.d.)
 Oppsigelse av avtale mellom Vestre Toten kommune og Raufoss Beredskap
Fakta:
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Vestre Toten kommune (VTK) sa i desember 2017 opp sin avtale med Raufoss
Beredskap AS (RAB) om brann- og redningstjeneste og brannforebyggende
virksomhet. Oppsigelsestiden er to år og går ut 31.12.2019.
Samtidig sa Raufoss Næringspark ANS (RNP) opp sine respektive avtaler med RAB
om industrivern og serviceavtaler på vegne av Raufoss industriparks (RI) leietagere
(virksomheter), også med to års oppsigelsestid.
RAB og bedriftene i industriparken har inngått ny avtale om vakt- og sikring som skal
tre i kraft 1.1.2020. Det er imidlertid en forutsetning for at denne avtalen skal tre i
kraft, at kommunen og industriparkens industrivernpliktige virksomheter blir enige om
en avtale om beredskap – industrivern, dvs. avtalen som nå legges fram til
behandling.
Bakgrunnen for å si opp avtalene for alle parter var flerdelt og omfattet særlig
behovet for å se på forhold knyttet til:
 Ny brannstasjon
 Økonomi
 Organisering og dimensjonering
 Tjenesteinnhold og tjenesteomfang
 Organisasjonsform og eierskap
Mer om bakgrunnen finnes i vedlagte oppsigelse fra kommunen.
Ny brannstasjon er under planlegging og forventet byggestart 1. halvår 2020 med
ferdigstillelse ett år senere. Plassering er vedtatt (RA-løkka) og budsjett er vedtatt (kr.
52 mill. eks mva.).
Økonomien i avtalen er grundig utredet, gjennomgått og drøftet mellom partene og vil
bli tett fulgt opp i avtaleperioden med evaluering etter tre år (2020 – 2022).
fordelingsnøkler følger som vedlegg til avtalen.
Organisering og dimensjonering videreføres, som i dag, men med den forskjellen at
kommunen overtar «eierskapet» av alle beredskapstjenestene knyttet il brann- og
redning, samt tilsvarende del av industrivernet for RI. Selve overtagelsen
gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse av RABs avdeling; Raufoss Brann
og Redning; og omfatter personell, kjøretøy, utstyr og materiell, herunder utkjøp av
gjenstående tilhørende aktiva fra RAB. Virksomhetsoverdragelsen gjennomføres i
samsvar med Arbeidsmiljølovens bestemmelser og trer i kraft 1.1.2020.
Kommunen inngår samtidig midlertidig avtale med RNP om leie av tilhørende del av
dagens brannstasjon (bygning 313 i RI) fram til ny brannstasjon er ferdigstilt.
I oppsigelsestiden har kommunen i samarbeid med RNP og en del av virksomhetene
i RI gjennomført enkle risiko- og sårbarhetsanalyser for å få fram et bilde av hvordan
særlig virksomhetene selv betrakter sin risiko. I tillegg har virksomhetene blitt spurt
om hvordan de ser på industrivernet i dag, hvilke krav og forventinger de har til
industrivernet, både i dag og litt inn i framtiden. Resultatene og tilbakemeldingene
tilsier en videreføring av industrivernet, i stor grad som i dag, men det er høyst
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aktuelt å ha løpende fokus på utviklingen, både i samfunnet generelt og i
industriparken spesielt, for å sikre utviklingen av både brannvesenet og industrivernet
slik at de er i stand til å ivareta sine oppgaver i samsvar med både krav, risikobilder
og forventninger.
Basert på bl.a. dette, er det utarbeidet en tjenestebeskrivelse som følger som
vedlegg til avtalen.
Forhold rundt organisasjonsform og eierskap tok kommunen opp med KS og
innhentet bistand fra KS’ advokater ved at de laget en utredning rundt alternative
driftsformer og ga anbefalinger knyttet til alternativene (etat, kommunalt foretak og
aksjeselskap). Basert på utredningen, anbefalingene og de faktiske forhold,
konkluderte rådmannen med at «etat», dvs. tjenesteområde, samlet sett er den beste
løsningen. Dette innebærer at ovennevnte virksomhetsoverdragelse innlemmes
kommunens brannvernavdeling, slik at dette tjenesteområdet vil utgjøre kommunens
samlede – kommunale – brannvesen, inkludert tjenesten «Beredskap – Industrivern»
fra nyttår. Tjenesteområdet endrer navn til Brann og Redning og selve brannvesenet
vil hete Vestre Toten Brann og Redning.
Partene har hele veien hatt som både intensjon og målsetting om at det gode
samarbeidet om beredskap mellom kommunen og industrien på Raufoss skal
videreføres, noe alt nå ligger til rette for.

Bjørn Fauchald
rådmann

Bjørn Sondra Kjelsrud
brannsjef
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Avtale om Beredskap - Industrivern for
Raufoss Industripark
Mellom Vestre Toten kommune og «Industrivernpliktige virksomheter»

Foto fra Raufoss Industripark
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1. Innledning, bakgrunn
Vestre Toten kommune (VTK) og industrimiljøet på Raufoss har lange tradisjoner med offentlig-privat
samarbeid på flere områder, herunder innen brann- og redningsberedskap. Kommunens brann- og
redningsberedskap har sitt utspring i industrimiljøet og dette har blitt ivaretatt og levert derfra fram
til i dag.
Nå tar kommunen selv over eierskap og drift av brann- og redningsberedskapen og knytter den til det
kommunale brannvesenet for øvrig. Samtidig tar kommunen over levering av tilsvarende del av
industrivernet til Raufoss Industripark (RI): Beredskap – Industrivern (BI).
BI utgjør en integrert del av VTKs brannvesen – Vestre Toten Brann og Redning (VTBR).
VTK og virksomheter i Raufoss Industripark, i samsvar med vedlagt oversikt, har inngått denne
avtalen om Beredskap – Industrivern.

2. Formål
Formålet med denne avtalen er å videreføre samarbeidet på beredskapsområdet med gode og
effektive tjenester for både kommunen og industriparken i sin helhet.
Videre er formålet med avtalen å sikre en samlet ivaretagelse av gjeldende bestemmelser for brannog redningsvesen for kommunen og industrivern for industriparken.
Avtalen skal sikre koordinerte og kostnadseffektive tjenester for partene.

3. Omfang
Avtalen omfatter levering av tjenester, som en del av industrivernet i RI, i samsvar med gjeldende
bestemmelser, herunder:




Sivilbeskyttelsesloven § 23 og § 24, med tilhørende
o Industrivernforskrift
o Internkontrollforskrift
Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende
o Dimensjoneringsforskrift
o Internkontrollforskrift

Tjenestene leveres av VTBR på vegne av VTK.

4. Ansvar
Partene er sammen ansvarlig for å gjennomføre og oppfylle denne avtalen til beste for
tjenestemottagerne, samt å søke et tillitsfullt og konstruktivt samarbeid.

5. Tjenester
Denne avtalen omfatter basistjenester og tilleggstjenester som beskrevet i vedlegg:
Beredskap - Industrivern. Tjenestebeskrivelse.
Levering av tjenestene skal skje i samsvar med denne avtalen og tilhørende tjenestebeskrivelse.
Tjenestebeskrivelsen kan endres uten at denne avtalen må sies opp eller revideres, med mindre
endringene har direkte betydning for bestemmelsene i denne avtalen. Endringer av direkte
betydning for denne avtalen håndteres i samsvar med pkt. 10.

5.1 Ressurser; organisering, bemanning, utrustning
VTBRs samlede ressurser, herunder BI, dvs. organisering, bemanning og utrustning, skal være i
samsvar med gjeldende bestemmelser.
Ressursene skal være tilstrekkelige slik at akutte hendelser håndteres på en tilfredsstillende og
forsvarlig måte.

5.2 Rekrutering
Ved rekruttering av deltidspersonell til tjeneste i VTBR, herunder BI, som har sin hovedarbeidsplass
hos en annen virksomhet innen, eller i tilknytning til RI, må hovedarbeidsgiver avse personellet til
tjeneste i VTBR ved akutte hendelser både i RI, i kommunen for øvrig og ved anmodning om bistand
til andre kommuner.

5.3 kompetanse
VTK plikter å sørge for at alt personell i VTBR får nødvendig kurs, opplæring og øvelse i samsvar med
de til enhver tid gjeldende bestemmelser for ivaretagelse av alle oppgaver etter denne avtalen.

5.4 Alarmering, varsling, aksjonssamband
Alle nødmeldinger og automatiske alarmer om akutte hendelser skal gå til den 110-sentralen VTK til
enhver tid er tilknyttet. Slike meldinger og alarmer kan formidles via lokal alarmsentral i samsvar
med pkt. 5.4.1.
All utvarsling (Call Out) av VTBR, herunder BI, skal skje fra 110-sentralen via offentlig aksjonssamband
(Nødnett) på tilhørende varslingsutstyr og i samsvar med til enhver tid gjeldende varslingsplaner.
VTBR, herunder BI, benytter Nødnett ved alle aksjoner.
All kommunikasjon på Nødnett skal følge det til enhver tid gjeldende sambandsreglement.
Dersom det avdekkes svakheter eller manglende dekning på Nødnett i områder, anlegg eller
bygninger i RI hvor slik svakhet eller mangel kan medføre uønskede konsekvenser ved akutte
hendelser for skadelidte og/eller innsatspersonell, kan VTK gjøre en vurdering om utbedring i samråd
med eier.
Alle parter som er tilknyttet offentlig aksjonssamband er underlagt taushetsplikt.

5.4.1 Lokal alarm- og vaktsentral i RI
Lokal alarm- og vaktsentral for RI hvor nødmeldinger og automatiske alarmer fra RIs virksomheter
mottas skal videreføres. Alarm- og vaktsentralen skal sørge for videre varsling til 110-sentralen raskt
og effektivt uten ugrunnet opphold slik at 110-sentralen kan varsle VTBR, herunder BI, i samsvar med
pkt. 5.4.

5.5 Håndtering av hendelser, aksjoner i RI
VTBR, herunder BI, rykker ut og aksjonerer på grunnlag av mottatt alarm (Call Out) og tilhørende
melding om akutt hendelse i samsvar med den til enhver tid gjeldende varslingsplan.
RNP og virksomhetene plikter å gi nødvendig adgang til områder, anlegg og bygninger for nødetatene
og andre aktører i forbindelse med aksjoner i RI. Adganger gis i den utstrekning som er nødvendig for
rask, effektiv og målrettet aksjon.
Ledelse av aksjoner skal skje i samsvar med tjenestebeskrivelse Beredskap - Industrivern, gjeldende
bestemmelser og retningslinjer, varslings- og beredskapsplaner, objektplaner, rutiner og prosedyrer.
5.5.1 Kjøreveier, adkomster og oppstillingsplasser
Eier, i samråd med den som disponerer områder, anlegg og bygninger i RI, skal sørge for at
kjøreveier, adkomster og oppstillingsplasser for utrykningskjøretøy er dimensjonert, vedlikeholdt og
tilgjengelig for rask og effektiv aksjon til enhver tid.
5.5.2 Vannforsyning, uttak for slokkevann
Eier av anlegg og bygninger i RI skal sørge for lett tilgjengelige uttak for slokkevann med tilstrekkelig
kapasitet.
Alle uttak for slokkevann, både utendørs og innendørs, skal være tydelig merket og dokumentert.

5.6 Industrivernleder og øvrige industriverntjenester
De industrivernpliktige virksomhetene skal sørge for ordning med industrivernleder for RI, samt
tilhørende organisering, bemanning og vaktordninger for orden og sikring i samsvar med gjeldende
bestemmelser.
Industrivernleder og øvrige industriverntjenester kan knyttes til Nødnett på linje med intern alarmog vaktsentral i samsvar med pkt. 5.4 og 5. 4.1.

6. Miljø
Partene skal i forbindelse med sine aktiviteter og anskaffelser i medhold av denne avtalen velge
miljøvennlige alternativer og løsninger i den utstrekning det er formålstjenlig for ivaretakelse av
avtalens oppgaver og HMS.
I forbindelse med anskaffelser av materiell skal partene etterspørre miljøvennlige og energieffektive
alternativer og velge disse dersom de ellers oppfyller de kravspesifikasjoner og dekker de behov
partene har.
Ved gjennomføring av planlagte aktiviteter, slik som opplæring, øvelser og demonstrasjoner som
medfører utslipp som kan påvirke miljøet negativt, skal aktiviteten vurderes opp mot alternative og
mer miljøvennlige muligheter før gjennomføring.

7. Økonomi
Dette punktet omfatter de økonomiske forhold knyttet til tjenesten Beredskap – Industrivern, som
en del av VTBRs og VTKs tjenesteportefølje. Tjenesten omfatter basistjenester og tilleggstjenester.
VTK er ansvarlig for å utarbeide budsjett og styringsdokument, føre regnskap og gjennomføre
rapportering på tjenesten i samsvar med kommunens rutiner.
VTK gjennomfører rekruttering av personell og nødvendig tilføring, vedlikehold og utvikling av
kompetanse i samsvar med kommunens rutiner og i samsvar med gjeldende bestemmelser.
VTK forestår og gjennomfører alle anskaffelser av kjøretøy, utstyr og materiell knyttet til tjenesten.
VTK er ansvarlig for all drift og vedlikehold, herunder nødvendige utskiftinger og fornying av kjøretøy,
utstyr og materiell slik at tjenesten ikke forringes.
VTK er ansvarlig for investeringer, drift og vedlikehold av ny brannstasjon. Ny brannstasjon omfattes
av denne avtalen fra og med 2023.
«Industrivernpliktige virksomheter» vil dekke et årlig beløp for basistjenestene på Kr. 2 300 000,eks. mva. for tre-årsperioden 2020 – 2022.
Avtalebeløpet er rabattert med kr. 100 000 i forhold til underliggende beregninger og
fordelingsnøkler. Alle kostnader fordeles i samsvar med fordelingsnøkler. Fordelingsnøkler følger
som vedlegg til denne avtalen.
Det årlige beløpet reguleres ikke i avtaleperioden.
Ved utgangen av tre-årsperioden tas avtalen opp til evaluering uten å sies opp.
Ved evalueringen gjennomgås regnskap for perioden og videre regulering av økonomien bestemmes.
Gjennomgangen skal omfatte faktisk fordeling av variable kostnader knyttet til utrykninger, vurdering
av andre variable kostnader, kostnadsutvikling, samt prinsippene for levering av tjenesten og
tilhørende regulering av økonomien (fordelingsnøkler).
Basert på evalueringen for tre-årsperioden 2020 – 2022 fastsettes en ny fastpris hvor drift- og
finansieringskostnader for ny brannstasjon implementeres, samtidig som kostnader ved dagens
brannstasjon tas ut.
Dersom kostnadsrammene må endres utover de ovennevnte reguleringer etter tre-årsperiodene,
som for eksempel som følge av nye bestemmelser og krav i gjeldende lovgivning, vesentlige
endringer i risikobildet eller andre store strukturelle endringer, må dette legges fram for partene,
herunder Operativt Forum, i forbindelse med kommunens budsjettprosess. Det samme gjelder for
investeringer i for eksempel nye kjøretøy.
Basistjenestene faktureres av VTK kvartalsvis i løpet av kalenderåret med en ¼ av årsbeløpet,
inkludert framskrivning, med forfall medio inneværende kvartal.
Tilleggstjenester avtales, gjennomføres og faktureres direkte mellom VTK og den enkelte
oppdragsgiver. Det kan sendes samlefaktura for tilleggstjenester etter nærmere avtale, dog minst en

gang pr. kalenderår. Priser for tilleggstjenester fastsettes og vedtas årlig av VTK, som en del av VTBRs
pris- og gebyrregulativ.
Dersom avtalen sies opp eller opphører i samsvar med pkt. 12, skal avregning foretas på opphørsdato
og sluttoppgjør foretas senest innen 3 måneder etter opphørsdato.
VTK utarbeider dokumentasjon i form av budsjett, regnskap og årsrapport i samsvar med
kommunens rutiner. Dokumentene er offentlige.
VTBR skal sammen med industrivernleder rapportere til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) i
samsvar med deres krav og til Operativt Forum (OF) angående økonomi og avtalte kontroll- og
målepunkter (KPI).

8. Utvikling
Partene forplikter seg sammen til å utvikle tjenestene nevnt i avtalens pkt. 6 og i samsvar med den
vedlagte tjenestebeskrivelsen nevnt i samme pkt.
Tiltak som er besluttet gjennomført skal føres opp i aktuelle handlingsplaner og legges inn i
tilhørende drift- og investeringsbudsjetter.
Partene forplikter seg til å dekke tilhørende kostnader knyttet til dette punkt i samsvar med denne
avtalens pkt. 7.

9. Informasjonssikkerhet
Partene forplikter seg til å beskytte egen og andres informasjon som er konfidensiell og/eller unntatt
offentlighet. Partene er ansvarlig for å informere tydelig om hvilke forhold som er konfidensielle
og/eller unntatt offentlighet og sammen håndtere disse deretter.
All skriftlig dokumentasjon som er konfidensiell og/eller unntatt offentlighet skal være tydelig merket
i samsvar med gjeldende bestemmelser for dette.
Dersom dokumenter og annen informasjon knyttet til denne avtalen og gjennomføringen av den er
konfidensiell og/eller unntatt offentlighet, skal skriftlig aksept fra VTK og RNP/OF innhentes og
foreligge før innsyn for tredjepart kan gis for innholdet eller deler av innholdet.

10. Endringer
Dersom partene er enige om det, kan avtalen og dens vedlegg endres eller revideres uten at den sies
opp, ref. pkt. 12.
Slike endringer eller revisjoner av selve avtalen skal være datert og signert av partene og følge som
vedlegg til denne avtalen.
Endrede eller reviderte vedlegg skal være datert med siste endrings- eller revisjonsdato.

Dersom det skjer endringer utenfor partenes kontroll som påvirker denne avtalen, skal endringene
tas opp til vurdering, og dersom det anses nødvendig, skal avtalen endres i samsvar med dette punkt.
Eventuelle økonomiske endringer skal ivaretas i samsvar med pkt. 7.

11. Tvist
Dersom det oppstår tvist i forbindelse med denne avtalen, skal tvisten forsøkes løst ved
forhandlinger. Fører forhandlingene ikke fram skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler. At en
tvist er brakt for retten fritar ikke partene fra å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen. Gjøvik
tingrett skal være verneting.

12. Varighet og oppsigelse
Denne avtalen trer i kraft 1. januar 2020 og gjelder i 5 år til 31.12.24 uten mulighet for oppsigelse.
Deretter kan avtalen sies opp av partene med 2 års gjensidig oppsigelsesfrist.

13. Underskrift
Vestre Toten kommune
den

/

-

Stian Olafsen
ordfører
Operativt Forum anbefaler «Industrivernpliktige virksomheter» å signere avtalen med Vestre Toten
kommune. Signaturer følger som vedlegg til denne avtalen.

14. Vedlegg









Underskrifter på vegne av «lndustrivernpliktige virksomheter»
Tjenestebeskrivelse. Beredskap – Industrivern
Definisjoner til denne avtalen og tjenestebeskrivelsen
Fordelingsnøkler
Oversikt over virksomheter i Raufoss Industripark som viser fordeling mellom
industrivernpliktige virksomheter og øvrige virksomheter, herunder hvilke virksomheter som
er med og betaler for tjenesten og ikke.
Gjeldende gebyrregulativ for VTBR (vedtas av Kommunestyret i f.m. budsjett i desember
hvert år.)
Endringer/revisjoner, ref. pkt. 9

Vedlegg

AVTALE OM BEREDSKAP –
INDUSTRIVERN FOR RAUFOSS INDUSTRIPARK
Underskrifter på vegne av leietakerne i Raufoss Industripark
Leietakerne i Raufoss Industripark og Vestre Toten kommune har blitt enige vedr. en avtale
om beredskap -industrivern.
Avtalen er fremforhandlet i et avtaleutvalg nedsatt av operativt forum.
Operativt forum anbefaler leietakerne i Raufoss Industripark som omfattes av avtalen å
signere avtalen med Vestre Toten kommune.

Raufoss Industripark, den

/

-

På vegne av leietakerne i Raufoss Industripark:

Per Olav Moen

Morten Aass

Nammo Raufoss AS

Benteler Automotive Raufoss AS

Hans Petter Kristiansen

Svein Rønning

Raufoss Technology AS

Hexagon Ragasco AS

Stein Thore Hansen

Tore Skoglund

Kongsberg Automotive AS

Hydal Aluminium Profiler AS

Bjørn Sondra Kjelsrud

John Einar Jørgensen

Vestre Toten kommune

Raufoss Næringspark ANS

Beredskap - Industrivern
Tjenestebeskrivelse

Foto fra Raufoss Industripark
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1. Innledning
Tjenestebeskrivelsen omfatter de tjenester knyttet til Beredskap - Industrivern, som Vestre Toten
kommune skal levere til virksomheter i Raufoss Industripark i samsvar med oversikt vedlagt avtalen
mellom kommunen og industriparken.

2. Omfang
Tjenestebeskrivelsen følger som vedlegg til Avtale om Beredskap - Industrivern mellom Vestre Toten
kommune og «Industrivernpliktige virksomheter» i Raufoss Industripark.
Beskrivelsen omfatter:







Ansvarsforhold
Hvilke områder basistjenestene skal dekke (tjenesteområder)
De konkrete tjenestene og nivået på disse
Aktuelle kontroll- og målepunkter på tjenestene (KPI)
Rapportering
Tilleggstjenester

3. Ansvar
Avtalepartene har felles ansvar for utarbeidelse av tjenestebeskrivelsen og dens innhold.
Ved revisjon eller endring av tjenestebeskrivelsen skal avtalepartene legge fram beskrivelsen og de
aktuelle endringene for Operativt Forum og industrivernleder.
Endringer som får økonomiske konsekvenser skal legges fram for Operativt Forum og kommunen til
behandling og vedtak.
Ansvar knyttet til gjennomføring av den enkelte deltjeneste er beskrevet sammen med tjenesten.

4. Tjenester
Tjenestene dekker følgende områder:











Gjeldende bestemmelser
Risikostyring
Ressurser
HMS
Beredskapsforberedende tiltak
Håndtering av hendelser
Evaluering
Myndighetskontakt
Tilleggstjenester
Utvikling
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Tjenestene er delt inn i to hovedkategorier, i samsvar med inngått avtale:



Basistjenester
o Disse er beskrevet for den enkelte deltjeneste i kap. 4.1 – 4.8, samt kap. 4.10.
Tilleggstjenester
o Disse er beskrevet i kap. 4.9 med henvisning til den enkelte deltjeneste der hvor det
er aktuelt

I tillegg er beskrivelser og oversikter som er av mer felles karakter og omfatter flere deltjenester
samlet, slik:



Kontroll- og målepunkter (KPI) (kap. 5)
Rapportering og møtestruktur (kap. 6)

4.1 Tjeneste: Gjeldende bestemmelser
Beredskap - Industrivern (leverandøren) skal tilfredsstille gjeldende bestemmelser i:


Sivilbeskyttelsesloven § 23 og § 24, herunder
o Industrivernforskriften
o Internkontrollforskriften

Tilsvarende skal «industrivernpliktige virksomheter» tilfredsstille gjeldende bestemmelser for sin del i
samme lovgivning. I tillegg gjelder bestemmelser i brann og eksplosjonsvernloven kap. 4 i den
utstrekning de er aktuelle.
Brann og eksplosjonsvernloven, herunder dimensjoneringsforskriften og internkontrollforskriften,
kommer til anvendelse for leverandøren, særlig knyttet til påhvilende krav til leverandørens:





ROS-analyse
Beredskapsanalyse
HMS
Samlede organisering, bemanning og utrustning av beredskapen

Det er nødvendig å se begge sett med lovgivning i sammenheng for at tjenesten etter denne
beskrivelsen skal kunne organiseres, etableres og driftes som en del av det avtalte samarbeidet om
industrivern og brann- og redningsberedskap mellom industriparken og kommunen.
4.1.1 Målsetting
Tilfredsstille gjeldende bestemmelser.
4.1.2 Tiltak for å nå målene






Ha oversikt over gjeldende bestemmelser.
Dialog med overordnede myndigheter, herunder nødvendig rapportering
Dialog med industriparkens eier og dens virksomheter
Dialog med industrivernleder
Nødvendige ressurser for å lukke eventuelle avvik.
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4.1.3 Ansvar
Ansvaret er plassert hos partene i samsvar med de gjeldende bestemmelsene.

4.2 Tjeneste: Risikostyring
I tillegg til å tilfredsstille gjeldende bestemmelser (ref. kap.4.1), skal gjeldende risiko for
industriparken ivaretas i på et akseptabelt nivå.
Med akseptabelt nivå menes:


Gjeldende risiko dokumenteres å være akseptabel, dvs. at akseptkriterier er oppnådd
gjennom nødvendige forebyggende og/eller skadebegrensende tiltak.

Hva som er akseptabel risiko må være tydelig definert gjennom klare akseptkriterier for alle de
verdier (konsekvensområder) som skal inngå i en ROS-analyse. Dette omfatter som et minimum:




Liv og helse
Miljø
Materielle verdier

Leverandøren skal, sammen med industrivernleder, Operativt Forum og HMS Forum være pådrivere
overfor virksomhetene i forbindelse med gjennomføring av ROS-analyser, risikokartlegginger og
risikovurderinger.
Det skal gjennomføres minst ett møte pr. år med leverandør, Operativt Forum og industrivernleder
hvor risiko og status gjennomgås. Resultatene, herunder status for gjeldende risiko for
industriparken, presenteres for HMS-Forum.
4.2.1 Målsetting
Gjeldende risiko skal overvåkes, kontrolleres og styres slik at den holdes på et akseptabelt nivå
(risikostyring).
4.2.2 Tiltak for å nå målene
Alle ROS-analyser knyttet til denne tjenesten skal gjennomføres etter samme mal og struktur, slik at
resultatene kan sammenstilles og også brukes som grunnlag for framstilling av samlede og helhetlige
risikobilder for industriparken. Grovanalyser anses som best egnet i denne forbindelse.
Ved avdekkede risikoavvik, skal nødvendige tiltak identifiseres og gjennomføres i samsvar med
utarbeidet handlingsplan som omfatter tiltak, ansvar, frist for gjennomføring av eier av risikoen.
Ved høy og ikke akseptabel risiko (rød) skal tiltak gjennomføres og gjennomføring skal skje snarest
mulig, uten unødvendig opphold og evt. iht. avtale.
Ved middels risiko, i grenselandet mellom ikke akseptabel og akseptabel (over akseptkriterier, gul),
skal tiltak vurderes (kost/nytte) og eventuelt gjennomføres innen rimelig tid. Dersom tiltak ikke
gjennomføres, må det foretas nødvendige risikovurderinger for å avgjøre om restrisikoen likevel er
akseptabel.
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Ved akseptabel risiko (grønn) skal det gjennomføres nødvendig risikostyring, herunder drifte og
vedlikeholde nødvendige tiltak, som skal sikre at risikoen holdes på dette nivået.
Akseptkriterier skal settes slik at de gjenspeiler det faktiske risikonivået industriparken aksepterer.
Akseptkriteriene skal stå i et rimelig forhold til nasjonale, regionale og kommunale ROS-analyser og
ikke være i strid med disse og eventuelt tilhørende krav og føringer. Dette omfatter også
gjennomføring av eventuelle aktuelle tiltak beskrevet i disse analysene.
Risikoanalyser, kartlegginger og vurderinger skal revideres så ofte som det anses nødvendig, ved
vesentlige endringer og minst en gang hvert 4. år.
4.2.3 Ansvar
Den som «eier» risikoen, både hos leverandør og mottagere, har ansvaret for å kartlegge, analysere
og vurdere den aktuelle risiko, samt gjennomføre nødvendige risikoreduserende tiltak i samsvar med
handlingsplaner.

4.3 Tjeneste: Ressurser
Leverandøren skal sørge for ressurser i det omfang som er tilstrekkelig for å levere tjenester etter
denne tjenestebeskrivelsen, i samsvar med gjeldende bestemmelser (ref. kap. 4.1), gjeldende risiko
(ref. kap. 4.2) og gjeldende beredskapsanalyse.
Med ressurser her menes:




Organisering; struktur, vaktordninger
Bemanning; personell, ledelse, kompetanse
Utrustning; lokaler, kjøretøy, utstyr, materiell

Leverandørens ressurser er nærmere beskrevet i kommunens dokumentasjon av brannvesenet
(brannordningsdokumentet).
«Industrivernpliktige virksomheter» må tilsvarende sørge for tilstrekkelige ressurser for å kunne
gjennomføre sine beredskapsforberedende tiltak ref. kap. 4.4.
4.3.1 Målsetting
Ressursene skal være i et omfang som omfatter tilstrekkelig:



Antall, mengde
Kvalitet, nivå, standard

- slik at alle tjenestene kan leveres i samsvar med denne tjenestebeskrivelsen for øvrig.
4.3.2 Tiltak for å nå målene



Ha oversikt over gjeldende bestemmelser.
Samordnet dialog med
o Overordnede myndigheter, herunder nødvendig rapportering
o Industriparkens eier og dens virksomheter
o Industrivernleder
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Nødvendige ressurser for å lukke eventuelle avvik.

Ved behov for tilføring av ressurser som utløser behov for:



Endring (rammeøkning) i drifts- og investeringsbudsjett
Investeringer (innmelding til investeringsplan)

Alle ressurser skal ivaretas, driftes og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelser, avtaler og rutiner
slik at de ikke svekkes eller forringes utover det som ellers må anses som normalt.
Utarbeidelse av leverandørens årlige budsjett og økonomiplaner skal følge kommunens
bestemmelser og rutiner for dette. Forslag legges fram for vurdering, som en del av denne prosessen.
Rekruttering - utfyllende bestemmelser til pkt. 5.2 i avtalen
Hovedarbeidsgiver må avse rekruttert personell ved andre påkrevde behov, herunder lovpålagt
utdanning, kurs, opplæring og øvelser for den enkelte.
Ved fratreden fra hovedarbeidsgiver knyttet til ovennevnte anledninger godtgjøres deltidspersonellet
av VTK i samsvar med inngåtte avtaler med personellet.
Kompetanse - utfyllende bestemmelser til pkt. 5.3 i avtalen
Kompetanseplikten gjelder tilsvarende for annet personell som utfører oppgaver eller yter tjenester
som har betydning for ivaretagelse av avtalens plikter og oppgaver.
VTK kan inngå avtale om bindingstid med personell som omfattes av denne avtalen etter
gjennomført lovpålagt opplæring som dekkes økonomisk av avtalepartene. Varigheten av slik
bindingstid fastsettes særskilt i hvert enkelt tilfelle.
Personell som blir berørt av endringer ved sin hovedarbeidsplass, herunder slutter, får ny
arbeidsgiver eller virksomheten flytter, skal kunne beholde sin stilling i VTBR dersom endringene
knyttet til jobbsituasjonen ikke er til hinder for dette.
4.3.3 Ansvar
Anskaffelse, ivaretagelse, drift og vedlikehold av selve ressursene: Ressursens eier
Økonomi: Avtalepartene (fordelingsnøkler)

4.4 Tjeneste: HMS
Leverandøren og «Industrivernpliktige virksomheter» skal utarbeide, gjennomføre og vedlikeholde
sine egne HMS-systemer i samsvar med gjeldende bestemmelser (ref. kap. 4.1) knyttet til denne
tjenestebeskrivelsen og gjennomføring av dens innhold.
4.4.1 Målsetting
HMS-systemene skal driftes og vedlikeholdes i samsvar med gjeldende bestemmelser og egne
rutiner.
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4.4.2 Tiltak for å nå målene
Ha et fungerende system for avvikshåndtering, herunder:




Rutiner for avvikshåndtering
Handlingsplan
Rapportering (se kap. 6)

Leverandøren skal delta i HMS-forum 4 ganger i året hvor sentrale temaer og saker tas opp.
4.4.3 Ansvar
Alle virksomheter som omfattes av internkontrollforskriften.

4.5 Tjeneste: Beredskapsforberedende tiltak
Leverandøren skal sørge for at ressursene (ref. kap. 4.3) er forberedte og operative for
gjennomføring i samsvar med denne tjenestebeskrivelsen.
«Industrivernpliktige virksomheter» skal tilsvarende gjennomføre nødvendige
beredskapsforberedende tiltak for sin virksomhet, evt. i samarbeid med nabovirksomheter og
industrivernleder, i den utstrekning som er nødvendig for, gjennom egeninnsats, å kunne ivareta og
håndtere uønskede og akutte hendelser på en tilfredsstillende måte inntil Beredskap Industrivern
ankommer og iverksetter sin innsats.
Leietagerne gjennom avtale med Raufoss Beredskap AS, skal sørge for øvrige industriverntjenester
som ikke omfattes av avtalen, herunder vakttjenester, ordens- og sikringstjenester for RI i samsvar
med gjeldende bestemmelser.
Leverandøren skal, i samarbeid med «Industrivernpliktige virksomheter», og industrivernleder
utarbeide objektplaner for de virksomhetene og objektene/bygningene (eller deler av disse) hvor
risikoen tilsier et behov for dette.
Leverandøren skal kunne gjennomføre nødvendige befaringer/kjentmannsrunder hos
«Industrivernpliktige virksomheter» med sitt personell etter behov og nærmere avtale med den
enkelte virksomhet.
Leverandøren skal i samarbeid med «Industrivernpliktige virksomheter» og industrivernleder
gjennomføre minst en industrivernøvelse i året som er spesielt rettet mot aktuelle risikoforhold i
industriparken.
Leverandøren/brannvesenet skal kunne gjennomføre andre relevante øvelser etter behov inne i
industriparken i samarbeid med eksterne aktører (f.eks. nabobrannvesen, nødetatene for øvrig,
Sivilforsvaret, m.fl.) i samsvar med egne øvingsplaner. Gjennomføringen skal skje i samråd med den
enkelte virksomhet og industrivernleder.
Leverandøren deltar i HMS-forum 4 ganger i året hvor sentrale temaer og tiltak tas opp.
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4.5.1 Målsetting
Leverandøren og mottagerne skal identifisere, etablere og vedlikeholde sine
beredskapsforberedende tiltak slik at de fungerer som forutsatt ved uønskede akutte hendelser.
4.5.2 Tiltak for å nå målene
Ha oversikt over gjeldende bestemmelser (minimumskrav), gjeldende risiko (skal ivaretas), gjeldende
beredskapsanalyse (spesielt for leverandøren) og sørge for at nødvendige beredskapsforberedende
tiltak er forberedte og operative i forhold til dette.
Tiltakene må samordnes, driftes og vedlikeholdes i nødvendig utstrekning.
Tiltakene må tilpasses endrede krav, endret risiko og i samsvar med revidert beredskapsanalyse (det
siste spesielt for leverandøren).
4.5.3 Ansvar
Leverandøren har ansvar for Beredskap - Industrivern og alle tilhørende tjenester og tiltak som skal
leveres i samsvar med denne tjenestebeskrivelsen.
«Industrivernpliktige virksomheter» har ansvar for beredskapsforberedende tiltak for sin virksomhet
i samsvar med denne tjenestebeskrivelsen.
«Industrivernpliktige virksomheters» beredskapsforberedende tiltak skal videre være samordnet og
koordinert med nabovirksomhetene i den grad dette er nødvendig, samt være i samsvar med
industriparkens gjeldende fellesbestemmelser for øvrig.
Leverandøren og «Industrivernpliktige virksomheter» har felles ansvar for å samordne sine
beredskapsforebyggende tiltak i nødvendig utstrekning.

4.6 Tjeneste: Håndtering av hendelser, aksjoner
Både leverandøren og «Industrivernpliktige virksomheter» skal iverksette alle nødvendige og
relevante beredskapsforberedende til tak (ref. kap. 4.5) og sammen sørge for at uønskede og akutte
(tidskritiske) hendelser håndteres raskt, effektivt og målrettet i den hensikt å begrense og minimere
konsekvensene av hendelsene mest mulig (samvirke).
Samvirke skal skje i samsvar med gjeldende (offentlige) bestemmelser og retningslinjer, gjeldende
beredskapsplaner, rutiner og prosedyrer.
Samvirke omfatter i tillegg industrivernet for øvrig, herunder industrivernleder lokal alarmsentral,
hovedvaktvakt, orden og sikring, og videre nødetatene og andre aktører som settes til å håndtere
uønskede akutte hendelser i industriparken.
Basert på gjennomførte ROS-analyser i industriparken og tilhørende oppsummeringer, er følgende
akutte (tidskritiske) hendelsestyper sentrale å kunne håndtere på en tilfredsstillende (ref. kap. 4.3) og
tilstrekkelig (ref. beredskapsanalyse) måte:



Branner og brannhindrende tiltak
Eksplosjoner
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Akutt forurensning, herunder farlige stoffer
Trafikkhendelser/trafikkulykker, herunder med farlig gods
Helesoppdrag (bistand helse, herunder forsterket førstehjelp)
Akutte konsekvenser av ekstreme værhendelser (f.eks. oversvømmelser og nedfall)
Sammenrasing/kollaps*
Terrorhendelser*

* Leverandøren responderer og rykker ut også på de to sistnevnte hendelsestyper. Disse bør imidlertid tas opp til nærmere
vurdering og gjennomgang med tanke på hva leverandøren skal være i stand til å håndtere, f.eks. gjennom
beredskapsanalyse.
Sammenrasing/kollaps av spesielt bygninger/bygningsdeler, plasthaller/telt og innvendige innretninger er påpekt av enkelte
virksomheter i forbindelse med ROS-analyser. Leverandøren er ikke spesielt forberedt eller rustet for å håndtere denne
typen hendelser og det er potensiale for å utvikle beredskapen, dersom det anses å være påkrevd.
Terror, dvs. tilsiktede/villede handlinger er primært politihendelser (skarpe oppdrag) og «eies» av politiet. Brannvesenets
rolle i denne forbindelse er fortrinnsvis å aksjonere i samarbeid med politiet og i samsvar med Nasjonal prosedyre for
pågående livstruende vold (PLIVO).

Hendelsestypene nevnt over er satt opp på et overordnet nivå og er ikke nødvendigvis uttømmende.
Det vises for øvrig til ROS-analyser som nevnt i kap. 4.2.
Følgende hendelsestyper som ikke nødvendigvis er av akutt karakter (ikke tidskritiske) håndteres i
tillegg (ikke omtalt i ROS-analyser):




Automatiske brannalarmer
Automatiske sprinkleralarmer og andre alarmer utløst av automatiske slokkeanlegg
Annen assistanse ikke nevnt ellers i denne tjenesten som kan være av akutt karakter

Anmodning om bistand fra leverandøren i forbindelse med andre oppdrag og tiltak som ikke er av
akutt karakter, faller inn under tilleggstjenester, se kap. 4.9.
4.6.1 Målsetting
Begrense og minimere konsekvensene av akutte hendelser mest mulig.
Redusere antall unødige alarmer.
4.6.2 Tiltak for å nå målene
Innsatstider for industriparken i sin helhet skal ikke overskride 10 minutter.
Samtidige hendelser skal håndteres så raskt som mulig med de adekvate ressurser som måtte være
tilgjengelig i kommunen og/eller regionen for øvrig, i samsvar med- og i medhold av kommunens
gjeldende bistandsavtaler med nabokommuner og nabobrannvesen.
Ved samtidige hendelser skal det tilstrebes å etablere og ha en restberedskap som kan håndtere
samtidige hendelser så langt det er mulig.
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Unødige alarmer skal minst følges opp av virksomhetene selv i den hensikt å kartlegge årsaker til
alarmene og iverksette tiltak for å forebygge gjentagelser.
Alarmering, varsling, aksjonssamband - utfyllende bestemmelser til pkt. 5.4 i avtalen
Nødmeldinger og automatiske alarmer skal som et minimum omfatte hva som har skjedd og eksakt
adresse, herunder bygningsnummer i RI.
All kommunikasjon mellom 110-sentralen, VTBRs enheter og andre tilknyttede ressurser skal skje på
Nødnett. Loggføring skjer ved 110-sentralen, herunder med hensyn på aksjonen, vurderinger,
beslutninger, hendelsesforløp, HMS, økonomi, senere rapportering, dokumentasjon og føring av
statistikk.
VTK er ansvarlig for å sørge for nødvendig samband og kommunikasjonsutstyr til VTBR.
Taushetsplikten gjelder for all kommunikasjon og informasjon som formidles via aksjonssambandet,
via andre kommunikasjonsmedier samt annen kommunikasjon og informasjon den enkelte måtte
komme i befatning med i forbindelse med oppgaver og aksjoner etter denne avtalen.
Lokal alarm- og vaktsentral i RI - utfyllende bestemmelser til pkt. 5.4.1 i avtalen
Intern alarm- og vaktsentral kan gis adgang til VTBRs aksjonssamband for kommunikasjon og
formidling av informasjon ved akutte hendelser og aksjoner innen RI.
Dersom intern alarm- og vaktsentral skal sørge for videre varsling til 110-sentralen og/eller knyttes til
VTBRs aksjonssamband, skal alarm- og vaktsentralen knyttes til Nødnett og ellers følge de regler,
prosedyrer og rutiner som ellers gjelder i den forbindelse, herunder bestemmelsene nevnt i pkt. 6.4.
Leverandør av vakt- og sikringstjenester er juridisk og økonomisk ansvarlig for alt nødvendig varsling, samband- og kommunikasjonsutstyr for lokal alarm- og vaktsentral, samt evt. nødvendig
varslingsutstyr ute hos den enkelte virksomhet i RI. Grensesnitt her for utstyr i hovedvakt er avklart i
egen avtale med RAB.
Kjøreveier, adkomster, oppstillingsplasser – utfyllende bestemmelser til pkt. 5.5.1 i avtalen
Systemer som begrenser effektiv adkomst, slik som bommer, porter eller andre barrierer, må være
slik innrettet at adkomst kan skje uten ugrunnet opphold ved akutte hendelser. For områder hvor det
er nedlagt særskilte restriksjoner for adkomst, må det være etablert avtaler og/eller rutiner i samråd
med den aktuelle eier for hvordan adkomst skal skje.
4.6.3 Ansvar
Leverandøren og «Industrivernpliktige virksomheter», samt industrivernet for øvrig, er ansvarlig for
sin beredskap, gjennomføring av tiltak, og samvirke ved akutte hendelser.

4.7 Tjeneste: Evaluering
Alle hendelser skal i prinsippet gjennomgås og evalueres av både leverandøren og virksomheten
(skadelidte), minst hver for seg og eventuelt sammen ved behov. Gjennomgang og evaluering skal stå
i et rimelig forhold til hendelsen, dens omfang og utfall.
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Hendelser som får store og uakseptable konsekvenser skal gjennomgås og evalueres av både
leverandør og mottager (skadelidte) sammen i den hensikt å finne forbedrings-/læringspunkter.
Industrivernleder skal delta. Andre aktører skal/kan delta avhengig av hendelsen og dens utfall. Dette
kan være øvrige nødetater, (sentrale) fagmyndigheter, andre faginstanser, m.fl.
For hendelser som får store og uakseptable konsekvenser skal det utarbeides en evalueringsrapport
av håndteringen som minst omfatter:





Evalueringens konklusjon
Hva gikk-/fungerte bra
Hva kan forbedres/gjøres annerledes – læringspunkter
Handlingsplan med angivelse av tiltak, ansvar og frist for gjennomføring

4.7.1 Målsetting
Lære av hendelsene og unngå gjentagelser.
4.7.2 Tiltak for å nå målene
Bruke evalueringer og evalueringsrapporter som et verktøy i risikostyringen og utvikling av
tjenestene (ref. kap. 4.10) og tiltak i samsvar med denne tjenestebeskrivelsen for øvrig.
Dele erfaringer etter hendelser, også de gode, med andre.
Dele læringspunkter med andre.
4.7.3 Ansvar
Leverandøren og «Industrivernpliktige virksomheter» (skadelidte) har selv ansvar for evaluering og
tilhørende dokumentasjon av sine egne tiltak og aksjoner.
Leverandøren og «Industrivernpliktige virksomheter» (skadelidte) skal samarbeide om evaluering av
hendelser som får store og uakseptable konsekvenser. Felles dokumentasjon (evalueringsrapport)
utarbeides der hvor det anses å være hensiktsmessig.

4.8 Tjeneste: Myndighetskontakt
Leverandøren, dvs. kommunen/brannvesenet skal forholde seg til og ha nødvendig kontakt og dialog
med sine respektive overordnede myndigheter, herunder Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB), samt andre myndigheter i nødvendig utstrekning og behov.
Industrivernleder ivaretar nødvendig kontakt og dialog med Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
(NSO), samt andre myndigheter i nødvendig utstrekning og behov.
Leverandøren og industrivernleder skal ha løpende dialog og sørge for gjensidig informasjon om
endringer i bestemmelser og andre forhold som har betydning for det samlede industrivernet og
tilhørende tjenester i samsvar med denne beskrivelsen.
Leverandøren, industrivernleder og «Industrivernpliktige virksomheter» skal delta med representant
på (varslede) tilsyn i den utstrekning det er krav om dette.
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4.8.1 Målsetting
Ingen avvik etter gjennomførte tilsyn fra myndigheter.
4.8.2 Tiltak for å nå målene
Sørge for å tilfredsstille gjeldende bestemmelser (ref. kap. 4.1).
Ha et fungerende system for avvikshåndtering, herunder:




Rutiner for avvikshåndtering
Handlingsplan
Rapportering (se kap. 6)

4.8.3 Ansvar
Ansvaret er plassert hos den avviket retter seg mot (pliktsubjekt, her: eieren av avviket) i samsvar
med de gjeldende bestemmelsene det er gitt avvik fra.

4.9 Tjeneste: Tilleggstjenester
Leverandøren kan bistå med tilleggstjenester på forespørsel og etter nærmere avtale med den
enkelte mottager.










4.2 Risikostyring
o Leverandøren kan bistå «Industrivernpliktige virksomheter» med informasjon, råd og
veiledning i arbeidet med relevant risikostyring.
4.4 HMS
o Leverandøren kan bistå «Industrivernpliktige virksomheter» i relevante HMSspørsmål i den hensikt å kvalitetssikre de deler av HMS-systemene som har
betydning for gjennomføring av denne tjenestebeskrivelsen.
4.5 Beredskapsforberedende tiltak
o Leverandøren kan bistå «Industrivernpliktige virksomheter» med informasjon, råd og
veiledning i forbindelse med beredskapsforberedende tiltak.
o Leverandøren kan bistå med- og delta på industrivernøvelser med
«Industrivernpliktige virksomheter» som faller utenom brannvesenets øvingsplaner
for øvrig.
4.6 Håndtering av hendelser
o Unødige alarmer skal minst følges opp av «Industrivernpliktige virksomheter» selv i
den hensikt å kartlegge årsaker til alarmene og iverksette tiltak for å forebygge
gjentagelser.
o Leverandøren kan bistå «Industrivernpliktige virksomheter» i arbeidet med å
kartlegge årsaker til unødige alarmer og iverksette tiltak for å forebygge gjentagelser.
4.8 Myndighetskontakt
o Leverandøren kan delta på andre relevante tilsyn, kontroller, verifikasjoner og
befaringer ved behov.

Følgende tilleggstjenester er ikke knyttet direkte til noen av tjenestene i denne beskrivelsen for øvrig,
men kan tilbys på samme vilkår som tilleggstjenestene nevnt over:
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Utføre årlige nøkkelsafekontroller på vegne av Raufoss Beredskap AS
o Gjelder nøkkelsafer hos abonnenter med alarmoverføring til Raufoss Beredskap AS,
og som kun kan åpnes av brannvesenet
Årlig test av slokkevannsuttak – ute/inne, kum og hydranter, ventiler, samt merking av disse
o Eventuell samordning med kommunen v/teknisk driftsavdeling og deres eier/ansvarsområder
Veiledning, bistand og befaringer i forbindelse med varme arbeider som skal utføres
o Gjelder også vakthold og oppfølging
Gjennomføre gassmålinger hos virksomheter og på fellesområder
Deltagelse og bistand på vernerunder, f.eks.
o Spørsmål rundt etablering av ladeplasser for truck
o Lagring av farlige stoffer og farlig avfall (brennbart og annet avfall i tillegg)
o Branntekniske installasjoner (ikke prosjektering og/eller valg av tekniske løsninger)
o Plassering av manuelt slokkeutstyr

Andre tilleggstjenester ikke nevnt her kan eventuelt leveres på samme vilkår etter avtale med den
enkelte virksomhet.
Tilleggstjenester kommer i tillegg til avtalte basistjenester og inngår ikke i avtalt beløp for levering av
basistjenester og tjenester for øvrig slik de er beskrevet i denne tjenestebeskrivelsen.
Tilleggstjenester registreres fortløpende og faktureres direkte mellom VTK og den enkelte
oppdragsgiver. Det kan sendes samlefaktura for tilleggstjenester etter nærmere avtale, dog minst en
gang pr. kalenderår.
Levering av tilleggstjenester er betinget av at leverandøren har tilstrekkelig kapasitet.
Leverandøren må vurdere sin egen habilitet som tilsynsmyndighet opp mot levering av
tilleggstjenester der hvor dette kan innebære en konflikt.
4.9.1 Målsetting
Levere avtalte tilleggstjenester.
4.9.2 Tiltak for å nå målene
Gjennomføre tilleggstjenester i samsvar med inngått avtale og betingelser om den enkelte tjeneste.
4.9.3 Ansvar
Avtalepartene.

4.10 Tjeneste: Utvikling
Leverandør og mottager skal samarbeide om utvikling av tjenestene slik at de til enhver tid oppfyller
gjeldende krav og rammer som denne tjenestebeskrivelsen omfatter og referer til.
Innen 1. september hvert år legges 1 og 4 årsplaner frem for operativt forum og det blir enighet om
planene og evt. justeringer..
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Ved endringer som påvirker tjenestene, dens innhold, omfang og kvaliteter/standarder, skal
relevante deler av tjenestene i denne beskrivelsen gjennomgås og behov for tiltak skal foreslås og tas
opp til vurdering for eventuelt gjennomføring.
Ved beslutning om gjennomføring skal tiltak implementeres i relevante handlingsplaner og
gjennomføres i samsvar med gjeldende prosedyrer og rutiner for vedkommende tiltak.
Investeringer meldes til Operativt eller strategisk forum, 1 og 4 års investeringsplan, innen 01.09
hvert år og tas opp til forhandling om hva som skal gjennomføres og fordeling av kostnader.
Partene (leverandør og «Industrivernpliktige virksomheter», evt. andre) forplikter seg til å stille
økonomiske midler og nødvendige ressurser for øvrig til rådighet for gjennomføring av tiltak i
samsvar med inngått avtale og ovennevnte punkt.
4.10.1 Målsetting
Tjenestene skal utvikles slik at tjenestene opprettholder tilstrekkelig standard og kvalitet i samsvar
med denne tjenestebeskrivelsen.
4.10.2 Tiltak for å nå målene
Denne tjenestebeskrivelsen skal være et levende dokument som oppdateres og revideres jevnlig
minst hvert 4. år, samt ved oppståtte behov for endringer.
Foreslåtte endringer av denne tjenestebeskrivelsen legges fram for Operativt Forum innen 1.
september.
Gjennomføre tiltak.
Jobbe med kontinuerlig forbedring.
4.10.3 Ansvar
Alle som omfattes av denne tjenestebeskrivelsen.

5. Kontroll- og målepunkter (KPI)
Den enkelte tjeneste omfattes av ett eller flere mål. Levering av tjenestene måles opp mot fastsatte
mål for å avgjøre om målene er nådd eller ikke, evt. i hvilken grad.
Målepunktene skal være:




Målbare, dvs. mulig å vurdere måloppnåelsen
Realistiske
Tjene en hensikt

Følgende målepunkter er definert:



4.1 Gjeldende bestemmelser (ref. også kap. 4.8)
o Ingen avvik fra gjeldende bestemmelser (egenregistrerte)
4.3 Ressurser
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o Ingen avvik fra tilstrekkelig omfang
4.4 HMS
o Avvik skal registreres, håndteres og lukkes fortløpende.
4.5 Beredskapsforberedende tiltak
o Avvik skal registreres, håndteres og lukkes fortløpende.
4.6 Håndtering av hendelser
o Registrere alle hendelser (avvik) som leverandøren har respondert på (utrykninger)
o Registrere alle unødige alarmer og avbrutte utrykninger (pr. def.) (avvik)
4.7 Evaluering
o Registrere læringspunkter («avvik») for å lære av hendelsene og unngå gjentagelser
4.8 Myndighetskontakt (ref. også kap. 4.1)
o Ingen avvik fra gjeldende bestemmelser (fra myndigheter)
4.10 Utvikling
o Oversikt med trend på antall avvik knyttet til tjenesten

Felles målemetode:



Telle opp antall registrerte avvik gjennom kalenderåret
Telle opp antall åpne avvik ved utgangen av kalenderåret

I tillegg registreres/måles:


Hendelser og oppdrag i form av statistikker

Hensikt med målingene:


Etterse at tjenestene vedlikeholdes og kvalitetssikres

6. Rapportering og møtestruktur
Både leverandør og «Industrivernpliktige virksomheter» etter denne beskrivelsen skal rapportere på
følgende:








Tjenestene, som beskrevet under tiltak for den enkelte tjeneste
Hendelser, aktivitet og aktivitetsnivå (f.eks. statistikker)
Erfaringer og læringspunkter (etter hendelser)
Resultater av tilsyn (positivt, avvik, anmerkninger, annet)
Avvik og avvikshåndtering i forhold til tjenestebeskrivelsen
Handlingsplaner
Endringer av tjenestebeskrivelsen (av betydning for partene)

Leverandøren skal avholde og/eller delta i møter i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta
tjenestene i denne tjenestebeskrivelsen på en tilfredsstillende måte.
Følgende møtefora og tilhørende møtefrekvenser anses som et minimum.


HMS-forum:
o 4 møter pr. år
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Operativt Forum
o 1 møte pr. år
Industrivernleder og eiers representant (forberedende møter i forkant av to ovennevnte
punkter):
o 5 møter pr. år
Møte med den enkelte industrivernpliktige virksomhet, herunder eiers representant (HMSog miljøleder i RNP) og industrivernleder:
o 1 møte pr. år pr. industrivernpliktig virksomhet – 9 virksomheter pr. d.d.

Dersom påkommende behov tilsier det, skal det avholdes møter i tillegg til ovenfor nevnte frekvens.
Dersom behov for et møte eller deltagelse anses åpenbart unødvendig, kan møte/deltagelse avlyses.
Møter knyttet til tilleggstjenester kommer i tillegg, i samsvar med kap. 4.9.

17

Beredskap - Industrivern
Definisjoner til Avtale og Tjenestebeskrivelse

Definisjoner til Avtale om Beredskap – Industrivern for Raufoss
Industripark
I denne avtalen benyttes følgende begreper, som skal forstås slik:
Aksjon
Aktiv handling og innsats som settes inn av en eller flere ressurser for å håndtere en akutt hendelse,
begrense uønskede konsekvenser og bringe hendelsen til snarest mulig opphør.
Akutt hendelse
En tilfeldig og plutselig uforutsett hendelse som kan eskalere raskt og få uønskede konsekvenser for
bl.a. liv, helse, miljø, materielle verdier, drift og omdømme.
Beredskap - Industrivern (BI)
BI er en integrert del av Vestre Toten Brann og Redning hvor tjenestene Beredskap mot
brann/ulykker og Beredskap - Industrivern fungerer som en samlet, felles tjeneste for både
kommunen og industriparken:





Organisatorisk
Materielt
Operativt
Økonomisk1)

Den økonomiske delen knyttet til de to nevnte tjenestene ivaretas og fordeles mellom avtalepartene i samsvar med denne avtalen og
tilhørende fordelingsnøkler.
1)

I tillegg kommer tjenesten Beredskap mot akutt forurensning, som ivaretas av nevnte to tjenester.
Denne tjenesten omfatter p.t. kun kostnader (kr. 1,50 pr. innbygger) knyttet til Interkommunalt
utvalg mot akutt forurensning (IUA) for Oppland. Denne tjenesten dekkes 100 % av VTK.
Industrivernforskriften § 3. Definisjoner:
Industrivern: ordning som sikrer at kvalifisert personell i en virksomhet er tilgjengelig for innsats på
kort varsel.
Foruten å ivareta industrivernforskriftens bestemmelser i kap. 2, skal industrivernet etter denne
avtalen også omfatte forstrekninger som angitt i § 15, 2. ledd:




Førstehjelp
Brannvern
Miljø- og kjemikalievern




Kjemikaliedykking
Røykdykking

I tillegg skal industrivernet omfatte forsterkninger i samsvar med § 15, 3. ledd i samme forskrift.
Industrivern slik det er avtalt og beskrevet i tilhørende tjenestebeskrivelse omfatter ikke industrivern
(orden og sikring) etter forskriftens § 15, 4. ledd. Dette ivaretas av Raufoss Beredskap AS (RAB).
Nødnett
Nødnett er et digitalt radiosamband for nød- og beredskapsaktører som gir avlyttingssikret og robust
kommunikasjon der folk bor og ferdes.
Kilde: www.nodnett.no
Partene
Dem som har inngått og signert denne avtalen: Vestre Toten kommune (VTK) og virksomheter i
samsvar med vedlagt oversikt til avtalen, også omtalt som «Industrivernpliktige virksomheter».
Utvikling
Utvikling innebærer at tjenestene skal tilpasses og tilfredsstille de til enhver tid gjeldende
bestemmelser, ivareta den til enhver tid gjeldende risiko på et akseptabelt nivå, med en
tilfredsstillende beredskap og med tilstrekkelige ressurser.
Vestre Toten Brann og Redning (VTBR)
VTBR omfatter hele brannvesenet og tilhørende del av industrivernet for RI og inkluderer disse
tjenestene:






Forebygging av brann/ulykker
Feiing og tilsyn
Beredskap mot brann/ulykker
Beredskap akutt forurensning
Beredskap – Industrivern

Lista er ikke nødvendigvis uttømmende og behov for flere definisjoner kan komme til.

Definisjoner til Tjenestebeskrivelse Beredskap - Industrivern
I denne tjenestebeskrivelsen benyttes følgende begreper med slik definisjon:
Hendelsestype
En noe mer grov inndeling eller gruppering av, fortrinnsvis uønskede akutte hendelser, hvor
beslektede hendelser samles og omtales under samme gruppe eller type.
F.eks. «Branner» kan omfatte bygningsbranner, branner i opplag/lager, branner i avfallsbeholdere/containere (avfallsbranner), branner i kjøretøy, branner i gras og kratt, skogbrann (ofte satt som egen
hendelsestype), osv.
HMS-Forum
En gruppe som består av HMS-ansvarlige med møteplikt for alle industrivernpliktige virksomheter. I
tillegg inviteres øvrige virksomheter til å delta. Raufoss Næringspark ANS er representert i forumet.
HMS-forum tar opp og behandler HMS-relaterte saker, herunder:






Fellesinstrukser
Trafikkspørsmål
Læring av hendelser
Statistikk
Spesielle temaer

«Industrivernpliktige virksomheter»
Mottagerne av tjenesten Beredskap – Industrivern omtales med fellesbetegnelsen
«Industrivernpliktige virksomheter».
Begrepet dekker industrivernpliktige virksomheter i samsvar med industrivernforskriften § 2
Virkeområde, og i tillegg de virksomheter som av industriparken til enhver tid defineres inn under
begrepet og med det omfattes av Avtale om Beredskap – Industrivern for Raufoss Industripark.
Innsatstid
Den tiden det tar fra beredskapspersonellet mottar alarm (call-out på sine Nødnetterminaler) til de
er i aktiv innsats på skadestedet.
Innsatstid = Forspenningstid + Kjøretid + Tid til klargjøring på skadestedet
Begrepet innsatstid vurderes endret i forbindelse med forslag til ny brann- og redningsvesenforskrift (som skal erstatte
dimensjoneringsforskriften).

Leverandør
Vestre Toten kommune leverer tjenesten Beredskap – Industrivern gjennom sitt brannvesen Vestre
Toten Brann og Redning (VTBR).
Objektplan, innsatsplan

Et dokument med en samlet oversikt med nøkkelinformasjon av beredskapsmessig og tidskritisk art
knyttet til en- eller flere bestemte bygninger eller bygningsmasse, anlegg eller område.
Objektplanen er et hjelpemiddel for brannvesenet (nødetatene og evt. andre) i forbindelse med
håndtering av uønskede akutte hendelser ved objektet.
En objektplan kan omfatte f.eks.:






Objektets navn, adresse, kontaktinformasjon på nøkkelpersoner
Nøkkelinformasjon om bygning (type bygg, størrelse, etasjeantall, branntekniske tiltak, mv.)
Branntekniske tegninger (som viser branntekniske tiltak)
Situasjonsplan (adkomstveier, oppstillingsplasser, innsatsveier, seksjonering, plassering av
farlige stoffer, enkelte branntekniske tiltak, mv.)
Bilder

Begrepet innsatsplan benyttes også. Objektplanen er et hjelpemiddel og et beslutningsstøtteverktøy
for gjennomføring av innsats mot objektet for å håndtere en uønsket akutt hendelse.
Operativt Forum
En gruppe som består av fabrikksjefer, vedlikeholdssjefer eller innkjøpssjefer ved de største
virksomhetene i Raufoss Industripark.
Operativt Forum tar opp og behandler følgende saker:





Budsjetter og innhold i felles tjenester
Mindre investeringer i infrastruktur
Felles innkjøpsavtaler
Driftsutfordringer ved infrastruktur

Raufoss Industripark, industriparken
Omfatter det sammenhengende geografiske området (i Gjøvik og Vestre Toten kommuner) som er
sikret og avgrenset av gjerde med vakthold og adgangskontroll, og som rommer alle
områder/arealer, anlegg, byggverk, infrastruktur og de til enhver tid tilhørende virksomheter
innenfor dette området.
I tillegg omfattes Nammos testsenter beliggende på Bradalsmyra utenfor Raufoss av begrepet.
Samvirke
Samvirkeprinsippet stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for å
sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging,
beredskap og krisehåndtering.
Kilde: Stortingsmelding nr. 29 (2011-2012) Samfunnssikkerhet

Begrepet er benyttet spesielt i tjenestebeskrivelsens kap. 4.6: Håndtering av hendelser, aksjoner.
Begrepet omfatter de aktører og virksomheter som er nevnt i beskrivelsen, hvor begrepet

«samvirke» skal forstås slik det er beskrevet over og at det innebærer samarbeid og samhandling –
Samvirke – i den hensikt å begrense og minimere konsekvensene av en uønsket og akutt hendelse.
Strategisk Forum
En gruppe som består av administrerende direktører ved de største virksomhetene i Raufoss
Industripark.
Strategisk forum tar opp og behandler følgende saker:




Større investeringer i infrastruktur
Klyngeprogram – Norsk Katapult
Felles utfordringer knyttet til drift, politisk og av økonomisk karakter

Virksomhet
Jfr. Internkontrollforskriftens bruk av begrepet «virksomhet». Kommentardelen til forskriften
utdyper begrepet, herunder presiseringer av hvem som regnes som «virksomhet» i medhold av de
forskjellige særlover, f.eks. Sivilbeskyttelsesloven og Brann- og eksplosjonsvernloven.
Slik begrepet «virksomhet» er brukt i tjenestebeskrivelsen omfatter det alle mottagerne av tjenesten
(jfr. def. «Industrivernpliktige virksomheter»). I tillegg omfatter begrepet også øvrige virksomheter
(jfr. internkontrollforskriften) innenfor Raufoss Industripark i den utstrekning det er hensiktsmessig
og nødvendig for at tjenesten skal kunne gjennomføres som forutsatt.
Lista er ikke nødvendigvis uttømmende og behov for flere definisjoner kan komme til.

Vedlegg

AVTALE OM BEREDSKAP –
INDUSTRIVERN FOR RAUFOSS INDUSTRIPARK
Fordelingsnøkler

Hovedregelen er at alle felles kostnader som omfatter begge tjenestene skal fordeles hhv. 70
% på Vestre Toten kommune og 30 % på de industrivernpliktige virksomhetene i Raufoss
Industripark.
Tabellen under viser fordeling av kostnader mellom tjenestene:
 Beredskap – Brann og ulykke
 Beredskap – Industrivern
Dette utgjør kun to av totalt 6 forskjellige tjenester innenfor kommunens tjenesteområde
Brann og Redning. De øvrige tjenestene berører ikke kostnadsfordelingen mellom
avtalepartene og er derfor ikke tatt med her.
Fordelingsnøklene gjelder for basistjenester, ref. avtalens pkt. 5 og pkt. 7.
Fordelingsnøklene gjelder for avtaleperioden 2020 – 2022, ref. avtalens pkt. 7.
Fordelingsnøklene er deretter gjenstand for evaluering i samsvar med samme punkt i
avtalen.
Hva
Driftskostnader
Tjeneste
Felles kostnader; fastlønn og faste godtgjørelser,
pensjon og arbeidsgiveravgift
Felles kostnader; variable godtgjørelser for
utrykninger, arbeid på vakt og arbeid utenom
vakt1)
Felles kostnader; tjenester for øvrig
Dagens brannstasjon2)
Øvrige driftskostnader knyttet til tjenesten
Beredskap – Brann og ulykke3)
Avskrivninger4)
Mannskapsbil (G-2.1.2)
Mannskapsbil (G-2.1.1)
Helsebil (G-2.6)5)
Tankbil (G-2.4)
Kommandobil (G-0.1)
Ny brannstasjon (skisseprosjekt)
Sluttoppgjør - RAB
Øvrige restverdier ikke nevnt over6)

Fordelingsnøkkel - %
VTK – Brann og
ulykke
70

RI - Industrivern
30

Fordeles i samsvar med faktiske
utrykninger til hhv. Raufoss Industripark
og kommunen for øvrig
70
30
70
30
100
0
70
70
70
100
100
100

30
30
30
0
0
0

70

30

Faktiske variable lønnskostnader og godtgjørelser som påløper ved den enkelte utrykning
legges til den tjenesten/stedet hvor utrykningen fant sted, dvs. enten Raufoss Industripark
eller kommunen for øvrig.
1)

Vedlegg
I hht. midlertidig avtale om leie av dagens brannstasjon fram til ny brannstasjon er
ferdigstilt.
2)

Tjenesten Beredskap – Brann og ulykke omfatter i tillegg en del kostnader som kommunen
selv dekker 100 % og som ikke omfattes av avtalen. Dette gjelder f.eks. kostnader knyttet til
overordnet vakt, kommandobil og drift av 110-sentralen på Hamar.
3)

Mannskapsbiler og helsebil fordeles. Andre spesialkjøretøy, slik som tankbil, kommandobil
og evt. høyderedskap dekkes av kommunen. Andre typer kjøretøy må tas opp til drøfting ved
framtidige anskaffelser (avskrivninger), f.eks. framskutt enhet.
4)

5)

Restverdi som kjøpes ut fra RAB og avskrives videre av kommunen (5 år).

Dette omfatter en engangskostnad ved utkjøp av gjenstående aktiva fra Raufoss
Beredskap AS ved ikrafttreden av avtalen og omfattes ikke av avtalen utover dette.
6)

Vestre Toten kommune
Brannvern

Raufoss Beredskap AS
Daglig leder Ronny Hansen
Pb 243
2831 RAUFOSS

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Direkte innvalgtlf::

17/4017-1
TEBVK
61 15 34 33

Arkivkode:

550.1

Dato:

07.12.2017

OPPSIGELSE AV AVTALE MELLOM VESTRE TOTEN KOMMUNE (VTK)
OG RAUFOSS BEREDSKAP AS (RAB)
Om brann- og redningstjeneste og brannforebyggende virksomhet
Vestre Toten kommune sier med dette opp ovennevnte avtale med virkning
fra fom. 31.12.2019 i samsvar med avtalens pkt. 14 «Avtalens varighet».
For avtalen gjelder to (2) års gjensidig oppsigelsesfrist, dvs. at avtalen
utløper/opphører fom. 31.12.2019.
Kommunen og industrimiljøet på Raufoss har lange og gode tradisjoner
knyttet til samarbeid om brann- og redningstjenester. Partene har utvilsomt
dratt nytte av å kunne bruke felles ressurser innenfor brann og redning, noe
som har kommet hele samfunnet i Vestre Toten til gode.
Tidene forandrer seg, og med det både regelverk (lovgivning), rammevilkår,
økonomi og andre forutsetninger som påvirker avtalen og dens innhold.
Bakgrunnen for å si opp avtalen er flerdelt og knytter seg først og fremst til:
 Ny brannstasjon
 Økonomi
 Organisering og dimensjonering
 Tjenesteinnhold og tjenesteomfang
 Organisasjonsform og eierskap
Endret eierskap i forbindelse med ny brannstasjon er den utløsende årsaken
til at avtalen må revideres.
Samtidig vil kommunen benytte anledningen til å gå gjennom alle deler av
avtalen og velger derfor å si den opp.
Ny brannstasjon
Kommunen planlegger å bygge ny brannstasjon. Kommunen vil finansiere og
drifte ny brannstasjon og vil med det stå som eier i stedet for Raufoss
Næringspark ANS som eier dagens brannstasjon.
Adresse: P.B. 84, 2831 RAUFOSS
Telefon 61153300, Telefaks 61153555
E-post: post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no
Giro: 2050.39.38228 Orgnr. 971 028 300

Det er i alle tilfelle kommunen sitt ansvar og plikt å ha et brannvesen, og med
det et tilsvarende krav/behov for å ha en base for sitt brannvesen.
Samtidig er det kommunens klare intensjon at samarbeidet med
industrimiljøet på Raufoss skal videreføres og at brannstasjonen må
dimensjoneres og utrustes i samsvar med dette, slik at brannvesenet fortsatt
kan fylle sine roller som industribrannvesen (del av industrivernet) og
kommunalt brannvesen.
Kommunen vil samlokalisere hele brannvesenet i ny brannstasjon, bl.a. for å
skape et større brannfaglig miljø og for å kunne legge til rette for enda bedre
og mer effektiv utnyttelse av ressursene som brannvesenet samlet sett
innehar:
 Beredskap, i dag lokalisert i bygning 313, RI
 Forebyggende, i dag lokalisert på rådhuset
 Feiervesen, i dag lokalisert på Prøven
 Ledelse, i dag lokalisert på rådhuset og bygning 313, RI
Geografisk plassering og bygging av ny brannstasjon er to grunnleggende
rammefaktorer for at brannvesenet skal kunne opprettholde en best mulig
beredskap både for industriparken og kommunen for øvrig i framtiden. Videre
skal brannstasjonen huse de øvrige tjenestene i brannvesenet, som nevnt
over.
Brannstasjonen skal tilfredsstille nye og økende krav til HMS og også være
tilrettelagt for å imøtekomme framtidige krav til bl.a. beredskap og
beredskapsordninger og samfunnsutviklingen for øvrig (framtidig risikobilde).
Kommunen har et langsiktig perspektiv ved bygging av ny brannstasjon og vil
bygge i et 50-års perspektiv.
En framtidig avtale må ivareta ovennevnte endringer knyttet til både økonomi,
forvaltning, drift og vedlikehold, og i tillegg omfatte et handlingsrom knyttet til
eventuelle behov for endringer, slik som utvidelser, ombygginger og andre
tilpasninger.
Økonomi
I det daglige opplever både Raufoss Beredskap AS og kommunen
v/brannvernavdelingen utfordringer knyttet til økonomi. Det økonomiske
presset, på den ene siden, er økende for begge parter, samtidig som nye
kostnadsdrivende krav og behov kommer til på den andre siden.
Partenes opplevelse av den økonomiske utviklingen samsvarer ikke godt nok
med utviklingen i brannvesenets økende oppdragsspekter. Særlig de siste 10
årene har en opplevd et betydelig økende antall oppdrag/utrykninger til et
videre spekter av forskjellige typer av oppdrag.
Framtiden tilsier at denne trenden fortsatt vil øke, bl.a. som en følge av
samfunnsutviklingen generelt → økende folketall → økende
samfunnsaktiviteter → økt antall hendelser. I tillegg kommer mer naturgitte

endringer, slik som klimaendringer → mer ekstremvær, som i sin tur vil kunne
føre til flere hendelser og oppdrag.
Videre ser en konsekvensene av at ambulansetjenester oftere enn før er noe
lenger unna ved akutte hendelser. I tillegg synes politireformen å føre til at
politiet også vil kunne være noe lenger unna ved flere akutte hendelser enn
før. Dette bidrar til å øke oppdragsspekteret for brannvesenet.
Brannvesenet er den eneste nødetaten som fortsatt har, og vil ha, base
innenfor kommunens grenser. Brannvesenet er dermed den nødetaten som
med størst sannsynlighet er nærmest hendelsene når de inntreffer.
Alle disse forholdene fører til både økte krav og behov for mer ressurser,
særlig i form av kompetanse, utstyr og materiell. Dette igjen fører til økt press
på økonomien.
En framtidig avtale må innrettes slik at de økonomiske forholdene kan følge
utviklingen.
Organisering og dimensjonering
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
(Dimensjoneringsforskriften) er i ferd med å revideres. Forslag til høringsbrev
og forslag til ny forskrift er gjort tilgjengelig for brannvesenet i skrivende stund.
En regner med at forskriften kommer ut på høring i løpet av relativt kort tid.
Revidert forskrift forventes å tre i kraft i løpet av 2018 (med
overgangsordninger på noen områder).
Blant endringene som foreslås, er krav til heltids ledelse for alle brannvesen.
Dette vil påvirke brannvesenets dimensjonering og organisering lokalt, siden
vi i dag ikke har heltids ledelse, dvs. ledere som er ledere på heltid. Brannsjef,
leder forebyggende og leder brann og redning har alle stillinger som ledere
tilsvarende 0,7 årsverk – resten av årsverkene fylles opp med andre
funksjoner og oppgaver mer eller mindre direkte knyttet til brannvesenet.
Innbyggertallet på Raufoss er i dag ca. 7 200, og økende. Ved 8 000
innbyggere utløses, i utgangspunktet, krav til dagkasernering av
brannvesenets beredskap, mot dagens ordning med deltidspersonell med fast
dreiende ukevakt, utenom dagarbeidstid på hverdager hvor en har en s.k.
dagtidgruppe i beredskap.
Med dagens befolkningsutvikling, er det behov for å begynne å se på en
framtidig vaktordning for brannvesenet. Hva denne faktisk skal/vil være i
framtiden, må gjennomgås og (risiko)vurderes nærmere. Her er industriparken
en helt sentral faktor som må tas med i alle vurderinger. Revidert
dimensjoneringsforskrift forventes ikke å innebære endringer i krav til
vaktordninger.
Hele utdanningsmodellen for brannvesenet er i ferd med å legges om. En del
av omleggingen innebærer en 2-årig fagskolemodell for heltidspersonell, som
etter planen skal starte opp høsten 2019. For deltidspersonell vil det

sannsynligvis bli en mer desentralisert (og nettbasert) utdanningsmodell.
Dersom brannvesenet i Vestre Toten i framtiden vil bestå av en andel
heltidsansatte (dagkasernerte) mannskaper, må vi regne med å rekruttere
disse på en annen måte enn hva vi gjør i dag. For ledere signaliseres det krav
om høgskoleutdanning i framtiden.
En framtidig avtale må være tilpasset nye og framtidige krav og behov knyttet
til organisering, dimensjonering og utrustning av brannvesenet, både for
kommunen som sådan, men også for industriparken, som en del av dens
framtidige industrivern.
Tjenesteinnhold og tjenesteomfang
Brannvesenets tjenester er lovpålagt, dvs. nærmere angitte «basistjenester»,
slik som forebyggende tjenester, feiing og tilsynstjenester, være innsatsstyrke
ved brann og ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i
kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (Brann- og eksplosjonsvernlovens §
11).
For industrivernet er det tilsvarende krav om beredskap (organisering og
dimensjonering) med bakgrunn i gjennomført risikovurdering (Forskrift om
industrivern § 5). I tillegg kommer forskriftens bestemmelser om forsterket
industrivern i kap. 3.
For å sikre rett tjenesteinnhold og tilstrekkelig omfang på tjenestene, er det
påkrevd å ha et godt beslutningsgrunnlag i form av Risiko- og
sårbarhetsanalyser og tilhørende risikovurderinger. Det kan være aktuelt å
gjennomføre nye analyser og vurderinger i forbindelse med en framtidig
avtale.
Organisasjonsform og eierskap
Dagens organisasjonsform med et «delt og desentralisert» brannvesen byr på
praktiske utfordringer knyttet til ovennevnte forhold. Dette går bl.a. på rasjonell
og effektiv utnyttelse og utvikling av de samlede ressursene i brannvesenet,
økonomiske begrensninger (herunder begrenset fleksibilitet), fag- og
arbeidsmiljø innenfor den samlede organisasjonen og noe
«kunnskapsutfordringer» om hverandre (herunder kulturforskjeller).
Disse utfordringene oppleves av personellet og deres ledere i det daglige og
det har de siste årene kommet opp signaler og behov for å se på selve
organisasjonsformen og med det også «eierskapet» til brannvesenets
forskjellige deler. Når vi nå planlegger å samle hele brannvesenet under
samme tak i ny brannstasjon, er det naturlig å se på hvilken
organisasjonsform og hvilket eierskap brannvesenet skal ha i framtiden.
Veien videre i oppsigelsestiden
Vestre Toten kommune vil legge en strategi for hvordan arbeidet fram mot en
ny avtale skal gjennomføres.
Kommunen vil gå gjennom bl.a. ovennevnte forhold i dette brevet og klargjøre
hvordan det kommunale brannvesenet skal innrettes i framtiden.

Kommunen vil ta initiativ overfor RNP med tanke på hvordan en kan innrette
samarbeidet om felles industribrannvesen og kommunalt brannvesen i
framtiden.
I denne prosessen må partene ta stilling til hvem som blir framtidige
avtaleparter og med det inngår en ny og revidert avtale ved utløpet av
oppsigelsestiden.

Med hilsen
Bjørn Fauchald
Rådmann, Vestre Toten kommune
Etter våre rutiner er dette brevet sendt og godkjent elektronisk uten underskrift.

Kopi til
Raufoss Næringspark ANS

Vestre Toten kommune
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NY POLITISK ORGANISERING - KONKRETISERING
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet godkjenner den framlagte skissen som grunnlag for det videre
arbeidet
2. Formannskapet utarbeider forslag til en 4-årig politisk prioritetsplan innen mars
2020
3. Den 4-årige politiske prioritetsplanen legges fram til godkjenning i
kommunestyrets møte 5. mars 2020
4. Parallelt utarbeides det også en egen årsplan for de største sakene til
kommunestyret

Trykte vedlegg
Vedlagt følger notat fra rådmannen om konkretisering av kommunestyrets
arbeidsform

Bakgrunn
Kommunestyrets vedtak i sak 0079/19, FORSLAG TIL ENDRING I POLITISK
ORGANISERING

Vurdering
Rådmannen har med grunnlag i vedtaket i sak 0079/19 arbeidet videre med
konkretisering av kommunestyrets arbeidsform.
I denne forbindelse har rådmannen laget vedlagte notat: NY POLITISK
ORGANISERING – KONRETISERING.
I arbeidet med notatet er også de politiske partiene involvert gjennom to
arbeidsmøter med gruppelederne, 11. og 19. november.
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Rådmannen fikk i møte med politikerne aksept for å arbeide videre med utformingen
av kommunestyrets arbeidsform med utgangspunkt i denne skjematiske
framstillingen av sammenhenger:

I arbeidsmøtene framkom det ulike syn på om kommunestyrets vedtak var godt eller
dårlig.
Alle var enige om at det, - uansett vinkling -, nå er viktig å konsentrere arbeidet om
å få på bordet en mest mulig konkret skisse til hvordan det videre arbeidet skal
legges opp.
I møtet 19. november ble følgende framdriftsplan fra rådmannen bifalt:
 Formannskapet 4. desember 2019: Rådmannen fremmer plan for videre
arbeid
 Formannskapet 22. januar 2020: Innspill, drøftinger og forberedelse til
kommunestyrets arbeid med planen (i februarmøtet)
 Kommunestyrets møte 6.februar 2020: Konkret arbeid med innholdet i 4-årig
politisk prioritetsplan
 Kommunestyrets møte 5. mars 2020: Prioritetsplanen for fireårsperioden og
årsplan for 2020 vedtas
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Bjørn Fauchald
rådmann
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Vestre Toten kommune
Rådmannen

Notat
Til:
Fra

: Bjørn Fauchald
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NY POLITISK ORGANISERING - KONKRETISERING
Bakgrunn
Kommunestyret fattet slikt vedtak i møte 4. september 2019:
1. Kommunestyret vedtar å endre politisk organisering og arbeidsform i samsvar
med de konkrete forslag og prinsipielle føringer som framgår av rådmannens
utredning.
2. Ny organisering gjøres gjeldende fra og med kommunestyreperioden 20192023.
3. Kommunestyret ber rådmannen i samarbeid med de politiske partiene i
kommunestyret innen 1. november 2019 utrede videre en konkretisering av
kommunestyrets arbeidsform basert på målsettingene og intensjonene i
rådmannens utredning om:
 økt politisk engasjement
 økt politisk innflytelse på strategiske valg og overordnet planlegging og
utvikling
 å videreutvikle kommunestyret til å bli enda mer en arena for
politikkutforming
 å bedre kommunestyrets arbeidsvilkår og motivere til lokalpolitisk
deltakelse
4. Organiseringen evalueres etter to år.
Som det framgår av vedtaket, er det behov for å konkretisere rammer og
arbeidsform nærmere og da i første rekke for kommunestyrets arbeid. Dette skal
gjøres i samarbeid med de politiske partiene. Rådmannen har utarbeidet dette
notatet som et grunnlagsdokument til videre drøftinger sammen med partiene.
For oversiktens skyld gjengis under først en oversikt over vedtatt
organisasjonsstruktur.
Deretter følger innspill som svarer opp vedtakets pkt 3 om konkretisering av
kommunestyrets arbeidsform bassert på målsettingene og intensjonene i
rådmannens utredning.

Ny politisk organisering
Med utgangspunkt i rådmannens utredning og innspill / drøftinger under den
politiske behandlingen, sammenfattes rammene for ny politisk organisering slik:
•

Kommunestyre:
• 31 medlemmer
• Hovedoppgaven er politikkutforming og ivaretakelse av alle «måoppgaver» som følger av kommuneloven
• Ca 10 møter i året og minimum en todagers samling på våren,
eventuelt også på høsten
• Hovedsakelig dagmøter, men
• Endring i rammer og arbeidsform er beskrevet i rådmannens utredning
til kommunestyret, men konkretiseres også nærmere senere i notatet

•

Formannskap:
• 11 medlemmer
• Oppgaver etter kommuneloven
• Fokus på økonomi og strategi
• Saker av prinsipiell (politisk) karakter som tidligere ble behandlet i
tjenesteutvalgene
• Både forberedende organ til kommunestyret og selvstendig delegert
myndighet
• Virksomheten og rådmannens «styre»
• Månedlige dagsmøter (utenom juli) hvorav inntil to - tre todagers møter

•

Planutvalg:
• 11 medlemmer
• Både planutvalg og kommuneplanutvalg (tidligere formannskapet)
• I hovedsak behandling av saker etter plan- og bygningsloven og
konsesjonsloven
• Fokus på planlegging og samfunnsutvikling
• Både forberedende organ til kommunestyret og selvstendig delegert
myndighet
• Månedlige dagmøter (utenom juli)

•

Øvrige 9 medlemmer kan velges til følgende verv:
• Medlem (gjerne leder) i kontrollutvalget (1) – lovbestemt
• Øvrige 8 medlemmer kan bekle følgende verv:

•
•
•
•
•

•

Eldreråd (Lovpålagt utvalg)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Lovpålagt utvalg)
Ungdomsråd (Lovpålagt utvalg)
Velges som første og andre varamedlem fra både posisjon og
opposisjon til henholdsvis formannskap og planutvalg
Velges som styremedlemmer i kommunalt heleide selskaper (Vestre
Toten rådhus AS, Totenbadet KF, Vestre Toten boligstiftelse) sammen
med representanter fra formannskapet
Velges som styremedlemmer i andre interkommunale selskaper mv

Partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalget) og lønnsutvalg opprettholdes som
i dag med tre politiske representanter. Oppgaver og myndighet vil bli noe endret da
blant annet all tilsettingsmyndighet (og øvrig personalforvaltning) etter
kommuneloven legges til rådmannen.

Konkretisering av kommunestyrets arbeidsform
I kommunestyrets pkt 3 er følgende vedtatt:
«3. Kommunestyret ber rådmannen i samarbeid med de politiske partiene i
kommunestyret innen 1. november 2019 utrede videre en konkretisering
av kommunestyrets arbeidsform basert på målsettingene og intensjonene
i
rådmannens utredning om:
• økt politisk engasjement
• økt politisk innflytelse på strategiske valg og overordnet
planlegging og utvikling
• å videreutvikle kommunestyret til å bli enda mer en arena for
politikkutforming å bedre kommunestyrets arbeidsvilkår og
motivere til lokalpolitisk deltakelse»
I rådmannens saksturedning er følgende skrevet om kommunestyrets arbeidsform:
«Kommunestyret arbeider etter politisk gjennomarbeidet fireårsplan som
vedtas i innen seks måneder etter konstituering (og som evalueres / revideres
årlig). Denne bygger på følgende grunnlag:
• Vedtatt planstrategi
• Politisk framforhandlet prioriteringsplan for større saker / saksområder
som det er enighet om å behandle i kommunestyreperioden.
• Planen brytes ned til en årsplan som inneholder følgende:
• Oversikt over ordinære saker til behandling gjennom året

•

Overordnede strategiske planer, strategiske fokusområder som det
prioriteres å jobbe med gjennom arbeidsåret, herunder planer og
opplegg for innbyggerdialog / innbyggerinvolvering»

Konkretisering av kommunestyrets arbeidsform:
Foreløpig stikkordsmessig:
•

Arbeide ut fra en 4-årig politisk prioritetsplan (vedtas mars 2020 etter innstilling
fra formannskapet)
o Basert på partiprogrammer, «politisk plattform» og øvrigepolitiske
prioriteringer
o Innspill fra rådmannen på større saker som planlegges framlagt fra
administrasjonen (innarbeides i planen)
o Skal også bygge på vedtatt planstrategi

•

Årsplan som vedtas i første møte i arbeidsåret (mars i 2020):
o Behandlingsplan for de «største sakene» som beskriver:
 Utredningsprosess
 Politisk behandlingsopplegg, herunder i kommunestyret
 Evenuelt opplegg for innbyggerdialog
o Også oversikt over øvrige saker som skal til kommunestyret (så langt det er
mulig å planlegge på årsbasis)

Mellomarbeid, møter med gruppeledere, modell for videre arbeid
Rådmannen har avholdt arbeidsmøter med gruppelderne 11. og 19. november
2019. Hensikten med dette var å få innspill i arbeidet med å konkretisere
kommunestyrets arbeidsform.
Rådmannen fikk aksept for å arbeide videre med utformingen av kommunestyrets
arbeidsform med utgangspunkt i denne skjematiske framstillingen av
sammenhenger:

I møtene framkom det ulike syn på om kommunestyrets vedtak var godt eller dårlig.
Det ble av flere pekt på at den vedtatte endringen kan føre til en vitalisering av hele
kommunestyret.
Andre mente at det nå er uklart hvordan enkeltsaker skal behandles og at
medlemmer av kommunestyret som ikke har plass i formannskap eller planutvalg
«sitter og lurer på hva som er deres rolle».
Alle var enige om at det, -uansett vinkling-, nå er viktig å konsentrere arbeidet om
å få på bordet en mest mulig konkret skisse til hvordan det videre arbeidet skal
legges opp.

Videre framdrift
Rådmannen legger fram en enkel oppdatering av status for arbeidet med denne
saken i formannskapets møte 4. desember 2019.
Rådmannen foreslår følgende konkrete framdriftsplan for arbeidet med å utarbeide
den 4-årige politiske prioritetsplanen:






Formannskapet 4. desember 2019: Rådmannen fremmer plan for videre
arbeid
Formannskapet 22. januar 2020: Innspill, drøftinger og forberedelse til
kommunestyrets arbeid med planen (i februarmøtet)
Kommunestyrets møte 6.februar 2020: Konkret arbeid med innholdet i 4-årig
politisk prioritetsplan
Kommunestyrets møte 5. mars 2020: Prioritetsplanen for fireårsperioden og
årsplan for 2020 vedtas

Vestre Toten kommune
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EIERSKAPSMELDING FOR 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Eierskapsmelding 2018 tas til orientering
Trykte vedlegg:
Eierskapsmelding 2018 – versjon Vestre Toten kommune
Fakta:
I samarbeid med de øvrige kommunene i Gjøvikregionen er det - som tidligere år utarbeidet felles eierskapsmelding for selskaper med helt/delvis kommunalt eierskap.
Eierskapsmeldingen bygger på kommunenes eierskapspolitikk. Meldingen omhandler
de politiske prinsipper for eierstyring, det juridiske styringsgrunnlaget knyttet til de
ulike selskaps- og samarbeidsformene, en oversikt over kommunenes virksomhet
som er lagt i selskaper og samarbeider, samt en fakta-del med omtale av hvert enkelt
selskap. Vurderingen av de enkelte selskap er basert på regnskap og årsmeldinger,
økonomiske nøkkeltall, selskapsavtaler, samt direkte kontakt med daglig
leder/styreleder der det har vært behov.
Kommunene har utarbeidet felles eierskapspolitikk som er de overordnede premisser
for eierskap. I 2016 reviderte kommunene i Gjøvikregionen den felles
eierskapspolitikken fra 2009. Det tas sikte på å revidere eierskapspolitikken på nytt i
løpet av 2020.
Vurdering
Kommunene har utarbeidet felles eierskapspolitikk som er de overordnede premisser
for eierskap. Eierstrategien er den politikk kommunen har overfor det enkelte selskap
for å sikre at selskapet ivaretar de målsettingene som eierne har satt.
Rådmannen mener at rolleforståelse fortsatt er et aktuelt tema – forståelse av hva
rollen som eier innebærer, og hva styrerollen innebærer.
Kommunestyret vil alltid ha rollen som eier i et kommunalt eid selskap, og eier skal
utøve sitt eierskap gjennom generalforsamling og representantskap – og ikke i
selskapets styre. I enkelte kommuner er det derfor gjort prinsippvedtak som sier at
kommunestyrets medlemmer ikke kan velges inn i selskapsstyrene.
I Vestre Toten kommune er det ikke fattet slikt vedtak. Rådmannen vil anmode om at
kommunestyret drøfter sin holdning til dette spørsmålet før nytt valg av
representanter blir gjort.
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Bjørn Fauchald
rådmann

Odd Arnvid Bollingmo
assisterende rådmann
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EIERSKAPSMELDING
FOR 2018
Eierskapsmeldingen inneholder de politiske prinsipper for
eierstyring, det juridiske styringsgrunnlag knyttet til de
ulike selskaps- og samarbeidsformer, en oversikt over
kommunenes virksomhet som er lagt i selskaper og
samarbeider, samt et fakta ark m/omtale av hvert
selskap

Kommunene i
Gjøvik-regionen:
Vestre Toten
kommunes
versjon

Eierskapsmelding for 2018
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Eierskapsmelding for 2018
1.0 Innledning
Eierskapsmeldingen er et overordnet politisk styringsinstrument for virksomhet som er skilt
ut fra kommunen og lagt til et annet rettssubjekt.
Når kommunen skiller ut virksomhet i selvstendige rettssubjekter og foretak innebærer det
at den politiske styringslinjen endrer karakter, og den tradisjonelle forvaltningsstyringen
erstattes av eierstyring.
Denne eierskapsmeldingen for regnskapsåret 2017 er utarbeidet felles for alle kommunene
i Gjøvik regionen. Den enkelte kommune behandler politisk den del av meldingen som er
aktuell for sin kommune.

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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DEL I
2.0 Rammeverk: Eierskapspolitikk, eierstrategi og eierskapsmelding

Med eierskapspolitikk forstås de overordnede premisser som kommunene har lagt til grunn
for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette refererer seg til hva slags
systemer, retningslinjer og rutiner kommunene har for utøvelse av sitt eierskap.
Eierskapspolitikken utgjør rammeverket for kommunens eierstyring.
Eierstrategiene vil utgjøre den politikk kommunen har overfor de ulike selskapene for å
sikre at selskapene ivaretar de målsettingene som eierne har satt.
I henhold til vedtatte prinsipper skal rådmannen utarbeide en samlet eierskapsmelding en
gang pr år med sikte på behandling i kommunestyret i løpet av høsten.
Kommunene har utarbeidet eierskapspolitikken i henhold til KS sine anbefalinger på
området. (Vedlegg KS).
Kommunene reviderte eierskapspolitikken sist i 2016.

3.0 Formål med kommunalt eierskap
Finansielt eierskap. Hovedmålsettingen med finansielt eierskap er å oppnå økonomisk
avkastning. Dette innebærer ikke nødvendigvis et kortsiktig perspektiv på eierskapet, men
at bedriftsøkonomisk lønnsomhet ligger til grunn for selskapets arbeid. Et aksjeselskap vil
normalt være mest aktuelt når kommunen har et rent finansielt motiv for sitt eierskap,
Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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men det er også andre fordeler med aksjeselskapsmodellen som gjør at kommunen velger
denne selskapsformen, blant annet at flere kan være eiere - også private.
Et politisk eierskap er kjennetegnet av at formålet med eierskapet er å ivareta eller
utføre kommunale kjerneoppgaver. Ved politisk eierskap vil selskapet være et
gjennomføringsorgan for politiske målsettinger. For offentlige eiere kan den
samfunnsmessige verdiskapningen være formålet bak verdiskapningen.
Blandingsforhold. De fleste eierskap vil ha både en finansiell og en politisk dimensjon.
Kommunens formål er både å ivareta de politiske mål og samtidig kreve avkastning på
investert kapital. Dette kan være en krevende form for eierskap. Krav om avkastning,
kombinert med krav om ivaretakelse av spesifikke samfunnssyn er ofte to motsetninger.
For å ivareta god eierstyring er det derfor viktig at kommunestyret gir selskapet så klare
styringssignaler som mulig.

4.0 Ulike selskapsformer
Kommunal aktivitet kan organiseres på en rekke måter, og kommunene står relativt fritt i
hvordan aktivitetene skal organiseres. Dette gir kommunene mulighet til å finne løsninger
som passer med lokale ressurser og behov.
Det er i hovedsak tre selskaps- og foretaksformer som er aktuelle for kommunene ved
utskillelse av virksomhet:
• Aksjeselskap (AS) – reguleres av Lov om aksjeselskaper
• Interkommunale selskaper (IKS) – reguleres av Lov om interkommunale selskaper
• Kommunale foretak (KF) – reguleres etter Kommunelovens kap. 11
En fjerde foretaksform kan også være et alternativ å vurdere
• Samvirkeforetak (SA) – reguleres av Lov om samvirkeforetak
Et aksjeselskap reguleres av og kan eies av en kommune eller fylkeskommune alene,
sammen med andre kommuner og fylkeskommuner eller private rettssubjekter. I et AS har
eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser. Selskapets
øverste eierorgan er generalforsamlingen.
Et interkommunalt selskap eies bare av kommuner, fylkeskommuner eller andre
interkommunale selskaper. Eierne har samlet sett et ubegrenset ansvar for selskapets
forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er representantskapet.
Et kommunalt foretak er ikke en egen juridisk person, men en del av
kommunen/fylkeskommunen som rettssubjekt, og kommunen hefter for foretakets
forpliktelser. Foretaket ledes av et styre som er utpekt direkte av kommune- eller
fylkesstyret. Daglig leder står i linje under styret som igjen er underlagt kommunestyret.
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Foretaket er underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet på den ene side. På den annen
side har ikke administrasjonssjefen (rådmannen) instruksjons- eller omgjøringsmyndighet
overfor foretakets daglige leder.

5.0 Oppsummering av gjeldende eierskapspolitikk
Alle kommunene i Gjøvik-regionen vedtok i 2009 en felles eierskapspolitikk som
styringsgrunnlag for kommunalt eide selskaper og samarbeid. Eierskapspolitikken ble
revidert i 2016. De viktigste punktene fra revideringen var:





Klarere skille mellom kommunal forvaltning og konkurransebasert, økonomisk
virksomhet. Dette for å møte EØS-regelverk i.f.t. offentlig støtte, unngå
kryssubsidiering og mulig strengere lovverk i fremtiden.
Tydeligere ansvar, krav og forventninger til styremedlemmer og valgkomite. Forslag
til de fleste endringer foreligger allerede i lovverk og ulike anbefalinger.
Klarere og felles eierstrategier med bl.a. klarere målsettinger for selskapene samt
felles eierstrategimaler. Dette for å møte enkelte anbefalinger i revisjonsrapporten
fra Innlandet Hele dokumentet kan leses i «Revidert felles eierskapspolitikk for
kommunene i Gjøvik-regionen» (Vedlegg)

Prinsippene for eierstyringen er som flg:
Dette må eierne passe på:
1. Ved etablering av nye selskaper skal selskapsform vurderes grundig.
2. For å sikre god eierstyring skal kommunen gjennom representantskap og
generalforsamling avklare strategiske og sentrale spørsmål med selskapets styre.
3. Kommunen skal vurdere om det er behov for å avklare sentrale målsettinger med
alle eller deler av de øvrige eiere for å sikre langsiktig forutsigbar drift og utvikling
i form av eieravtaler/aksjonæravtaler.
4. I alle selskaper med vesentlig økonomisk eller politisk interesse skal det avholdes
eiermøter årlig. Eiermøte er selskapets arena for å drøfte felles strategi og
utfordringer med eierne. Her møtes selskapsstyret/-ledelse og eierne
(representantskap/generalforsamling). Det anbefales å legge eiermøte i forkant av
generalforsamling/representantskapsmøte. Det skal føres referat fra eiermøtene.
5. Gjennom etablering av aksjonæravtaler/eieravtaler, eiermøter, eierstrategier og
på annen måte må kommunen sikre størst mulig grad er tverrpolitisk forankring av
eierskap, eierskapsstrategi og eierføringer for selskapenes drift. Kommunens valgte
eller nominert eierrepresentanter skal representere kommunens syn.
6. Valg til styre skal skje etter en innstilling fra en valgkomité.

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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Valgkomiteen må ha et bevisst forhold til habilitetsreglene. Valgkomiteen bør ha
skriftlige retningslinjer som representantskap/generalforsamling har vedtatt.
Kommunestyrets medlemmer bør som hovedregel ikke velges til selskapsstyrer i
selskaper der kommunen er eier/medeier. Eventuelle unntak vurderes med
bakgrunn i selskapets nytte også av politisk kompetanse. Med politisk kompetanse
menes kunnskap om de løpende politiske og administrative prosessene på det
relevante saksfeltet.
7. De som representerer kommunen i selskapenes representantskap/generalforsamling
kan ha behov for avklaringer av vesentlige spørsmål. Dette gjøres ved en
henvendelse til ordfører som drøfter dette med formannskapet og melder tilbake til
representanten. Er det ikke tid til å konsultere formannskapet gir ordføreren
tilbakemeldingen. Rådmannen bistår ordfører og kan svare på rent oppklarende
spørsmål fra representanten.
8. Rådmannen sørger for at en person i sin administrasjon har oversikt over selskapene
kommunen er medeier i og kan gi svar på spørsmål. I selskaper der flere av
kommunene i regionen er medeiere kan rådmennene fordele et hovedansvar
mellom seg.
9. I starten av hver valgperiode skal kommunen/-e avholde et kurs i styrearbeid for
styremedlemmer i sine selskaper, og obligatorisk opplæring i eierskapsstyring for
sine politikere.
10. Kommunen skal tydelig skille kunde og eierrollen i de selskapene en går inn i.
Ryddighet på dette er også viktig der selskapet er opprettet kun for å løse
kommunens/-enes oppgaver.
11. Eierne i våre selskaper skal likebehandles i forhold til informasjon og annet.
12. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset selskapets oppgaver og den strategi
som ligger til grunn for opprettelsen av selskapet.
13. Ulovlig kryssubsidiering mellom kommunal forvaltningsvirksomhet og økonomisk
virksomhet skal ikke forekomme så lenge det ikke svares for en markedsmessig
kostnad for økonomiske fordelen selskapet måtte ha. Konkurranseutsatt økonomisk
virksomhet skal i utgangspunktet skilles ut som eget selskap.
14. Selskapets styre skal sammensettes ut fra den kompetanse selskapet trenger for å
realisere sine mål.
15. Rådmannen utarbeider en samlet eierskapsmelding en gang pr år med sikte på
behandling i kommunestyret på høsten.

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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DEL II
6.0 Oversikt selskapene
Gjøvik

S. Land

N. Land

Ø.Toten

V.Toten

KUF-fondet i Oppland AS

16,81 %

1,58 %

0,11 %

3,15 %

3,15 %

Topro AS
ATS Gjøvik/Toten AS
Mjøsmuseet AS

28,89 %
50,00 %
50,00 %

15,68 %

6,07 %

6,93 %
25,00 %
12,00 %

10,40 %
25,00 %
12,00 %

AS Oplandske Dampskipsselskap
Eidsiva Energi AS

6,90 %
3,27 %

Dokkadeltaet N. Våtmark.s AS
Randsfjordmuseet AS
Industribygg Gjøvik AS
Gjøvik Olympiske Anlegg AS

100,00 %
100,00 %

Huntonstranda AS
Hovdetoppen AS

100,00 %
40,00 %

AS Snertingdal Auto
Snertingdalshallen AS
Norsk Bane AS
Oplandske Bioenergi AS
Sølve AS
Dokka Møbler Eiendom AS
Landsbyen Næringshage AS

1,41 %
1,78 %
50,00 %
15,50 %

50,00 %
15,50 %

20,80 %
27,44 %
0,74 %
0,22 %
100,00 %
100,00 %
13,15 %

Nordre Land Asvo AS
AS Sentrumsbygg
Vokks AS
Lena Produkter AS

100,00 %
100,00 %
66,67 %
100,00 %

Østre Toten Eiendomsselskap AS

100,00 %

Nordavind DC Sites AS

7,70 %

Raufoss Holding AS
Komm-in AS

2,00 %
*)

9,26 %

Raufoss Industrihistoriske
Samlinger AS
Total Innovation AS
Vestre Toten Rådhus AS

100,00 %
11,00 %
100,00 %

*) Gjøvik kommune deltok i emisjon 2018,
kjøpte aksjer for 10 mill. kr des-18.

Interkommunale selskap (IKS)
Horisont Miljøpark IKS
Gjøvikregionen Helse og
Miljøtilsyn IKS

42,03 %

8,47 %

9,74 %

21,19 %

18,57 %

delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar

Innlandet Revisjon IKS
Gjøvik Krisesenter IKS

delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar
delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar

SMISO Oppland IKS
Mjøslab IKS
Kommune-CSIRT IKS **)

delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar delt ansvar
50,00 %
25,00 %
25,00 %

**) Etablert 2019 50/50 eid Gjøvik og
Lillehammer kommune.

Kommunale foretak (KF)
Totenbadet KF

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no

100,00 %
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Øvrige selskaper:




Bibliotekssentralen AL (gjelder alle kommunene)
KLP – Kommunal Landspensjonskasse (gjelder alle kommunene)
Tronhus i Land (eies av Søndre og Nordre Land)

Stiftelser:




Gjøvik Boligstiftelse
Østre Toten Boligstiftelse
Vestre Toten Boligstiftelse

Stiftelser er selveide. Kommunen har ikke et eierskap til stiftelser og kan ikke utøve
eierstyring. KLP er også selveid, og kan slik sett sammenlignes med stiftelser.
Selskapene er beskrevet enkeltvis, og regnskapstall er hentet fra Proff.no, med noen
unntak.

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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6.1 Kompetanse-, Universitets- og Forskingsfondet i Oppland AS
NAVN

Kompetanse-, Universitets- og Forskingsfondet i Oppland AS (tidl. KUFfondet)

Org.nr /org.form
Hjemmeside
Selskapets formål

914 067 944 - Aksjeselskap

Selskapsledelse

Daglig leder: Erik Lagethon

Hvorfor eie

Bidra til å fremme sikring og utvikling av trygge og gode bo- og
arbeidsplasser i Oppland.

Generelt om
selskapet

Selskapet eies av Oppland Fylkeskommune og 16 kommuner i Oppland.
Det skal vektlegges samarbeid mellom høyskolene i Oppland og/eller
med andre betydelige sentrale eller regionale aktører for å:
1. Etablere og/eller videreutvikle doktorgradsutdanninger i Oppland
2. Videreutvikle mastergradsutdanninger
3. Etablere og kvalifisere seg til nasjonalt og internasjonalt ledende
forsknings- og kompetansemiljøer
4. Satsingene må ha en klar strategi for å være selvgående eller ha
tilgang på andre finansieringskilder etter fondets engasjement.

Kommentar økonomi

Årsregnskapet for 2018 viser et negativt årsresultat på kr 6 843 170. Det
ble ikke innvilget nye tildelinger i 2018.

Selskapet skal bidra til kompetanseheving for sikring og utvikling av
trygge og gode bo- og arbeidsplasser i Oppland gjennom bla å styrke
høgskolenes konkurransekraft gjennom videreutvikling og samarbeid.
Styreleder: Even Aleksander Hagen

Totalt er det da bevilget 47,5 mill kr av fondets kapital. Av tildelingene
som er gjort til nå er det totalt kostnadsført kr 41 408 392 mill. Til
sammen har nå 3 PhD-programmer og 6 samarbeidsprosjekter mottatt
støtte fra KUF-fondet Oppland AS. Av disse har nå samtlige PhDprogrammer og 3 av samarbeidsprosjektene hatt sine siste utbetaling i
løpet av 2018.

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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6.2 TOPRO AS
NAVN
Org.nr /org.form
Hjemmeside
Selskapets formål

Selskapsledelse
Hvorfor eie

Generelt om
selskapet

TOPRO AS
913 916 344 – Aksjeselskap
www.TOPRO.no
TOPRO AS ble etablert 29.01.1966. Bedriften ble etablert som en
arbeidsmarkedsbedrift. 01.01.2015 ble attføringsvirksomheten skilt ut i
eget selskap, TOPRO Kompetanse AS. Fra samme dato ble industridelen
skilt ut i TOPRO Industri AS.
Daglig leder: Arnfinn Kleven Styreformann: Silje Helene Aschehoug
Et eierskap i en attføringsbedrift er et virkemiddel for å få folk ut i
arbeidslivet, eller tilbake til arbeidslivet. TOPROs viktigste
samfunnsansvar omhandler attføringsengasjement, dvs de skal skape
mulighet for at flere kan klare å oppfylle kravene ute i det ordinære
arbeidslivet.
TOPRO as er TOPRO-konsernets morselskap, og selskapene som inngår i
konsernregnskapet i 2018 er som flg:

I januar 2018 ble det gjennomført en rettet emisjon i TOPRO Industri AS.
Etter emisjonen har TOPRO AS en eierandel på 22,5%. I forkant av
emisjonen ble Elektroavdelingen fisjonert ut som eget selskap. Ved å få
inn nye eiere i TOPRO Industri AS styrkes selskapets kapitel og
kompetanse, mtp økt salg og tilstedeværelse i et internasjonalt marked.
Virksomheten i TOPRO Kompetanse omfattes av «forskrift om
arbeidsmarkedstiltak, og har et ideelt formål og selskapets midler kan ikke
anvendes til utdeling av utbytte.
TOPRO Elektronikk er en av Norges ledende underleverandører innen
elektronikkproduksjon.

Kommentar økonomi

Rambekkvegen 5 AS er en eiendomsbedrift, og bedriften både eier og
driver også TOPRO Bondelia Barnehage i Gjøvik.
TOPRO AS omsatte for kr 36,0 mill i 2018. Resultat før skatt ble kr -1,976
mill. For konsernet ble omsetningen kr 134,8 mill, mens driftsresultatet
ble -31 mill kr. Det svake resultatet i konsernet ble påvirket av at
aksjeverdiene i Topro Industri AS i forbindelse med emisjonen, ble
nedskrevet med 31 mill kr. Morselskapets soliditet er god. Både Topro
Kompetanse og Topro Elektronikk leverte overskudd både på drift og
resultat før skatt.

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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TOPRO AS (tidl. Totenprodukter)

TOPRO Kompetanse AS

TOPRO Elektronikk AS

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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6.3 ATS Gjøvik/Toten AS
NAVN
ATS Gjøvik/Toten AS
Org.nr /org.form
959 923 086 – Aksjeselskap
www.ats-gt.no
Hjemmeside
Selskapets formål

Selskapsledelse

Hovedmålet til Ats er å gi muligheter innen jobbvalg og til å delta i et
yrkesaktivt liv.
Selskapets formål skal være å tilby personer meningsfylt og tilrettelagt
arbeid og oppfølging tilpasset den enkeltes yteevne, gjennom
attføringstiltak. Fortrinnsvis for personer bosatt i Gjøvik, Østre Toten og
Vestre Toten.
Daglig leder: Hege Johansen, Styreformann: Stein Giæver

Hvorfor eie

Attføringsbedrifter er en viktig virkemiddelbruk i arbeidsmarkedspolitikken
i Norge. Bedriftens arbeid for å sysselsette personer med nedsatt
arbeidsevne, består av både planmessig arbeid mtp utprøving og
kvalifisering av personer med sikte på ordinært arbeid eller utdanning.
Samtidig dekker bedriften også et behov for varig tilrettelagte
arbeidsplasser.

Generelt om
selskapet

ATS Gjøvik/Toten AS er en aktiv produksjons- og opplæringsbedrift for
mennesker som har behov for spesielt tilpasset innsats. ATS avklarer
arbeidsevne, bidrar til å skaffe arbeid, bidrar med arbeidspraksis og
karriereveiledning mm.

Kommentar økonomi

ATS Gjøvik/Toten AS er i ferd med å sette opp et nytt bygg for sin
produksjon.
Resultatet for 2018 viser at selskapet fortsetter den gode utviklingen fra
tidligere år. Soliditeten er god, og lønnsomheten rimelig tilfredsstillende.
Bedriften er godkjent som tiltaksarrangør av NAV og Arbeidsdirektoratet,
og mottar statlige tilskudd til å drive virksomheten.
Fylkesmannen godkjente i juni 2019 at eierkommune gir en simpel garanti
for 50 % et lån på 8 mill. kr for oppføring av nybygg til ATS Gjøvik/Toten
AS. Kostnadene for bygget er på 18,2 mill. kr. Dette finansieres med
egenfinansiering fra ATS på 10,4 mill. og lån på 8 mill. kr.

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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6.4 Mjøsmuseet AS
NAVN
Org.nr /org.form
Hjemmeside
Selskapets formål

Selskapsledelse

Mjøsmuseet AS
987 828 293 – Aksjeselskap
www.mjosmuseet.no
Selskapets formål er utvikling og drift av allmennyttige museer i Gjøvik-,
Østre Toten-, Vestre Toten kommune. I tillegg har museet ansvaret for
tema Mjøsa og har egen avdeling på Minnesund. Selskapet skal utvikle
regionale museale tjenester med utgangspunkt i de tidligere lokale
museer, i nært samarbeid med kommuner og andre.
Daglig leder: Arne Julsrud Berg, Styrets leder: Jan Torkehagen

Hvorfor eie

Mjøsmuseet forvalter samlinger, eiendom og bygninger tilhørende Gjøvik
kommune, Stiftelsen Toten Økomuseum og historielag og foreningen
Mjøssamlingene.

Generelt om
selskapet

I strategiplanen for 2017-2019 beskrives selskapets hovedmål og
utfordringer:
Forvaltning
 Mjøsmuseet må, i løpet av perioden, bygge nytt felles
gjenstandsmagasin og bedre oppbevaringsforholdene for arkiver og
digitale media
 Jobbe for å ta igjen etterslepet på det antikvariske
bygningsvedlikeholdet
 Registrere og formidle på Digitalt Museum 3000 nye gjenstander pr
år i perioden
Forskning
 Mjøsmuseet må gjøre mer materiale tilgjengelig for forskning og
ha minst to ansatte som har forskningskompetanse med
autorisasjon som konservator NMF i løpet av perioden
Formidling
 Mjøsmuseet må etablere helårs basisutstillinger på Gjøvik og
Raufoss.
 Revitalisere dagens publikumstilbud på Gjøvik gård, Eiktunet, og
Mjøssamlingene.
 Øke publikumsbesøket og den digital formidling.
 Utvikle skoletilbudet ved museet
Fornying
 Mjøsmuseet må være aktuelt, relevant og oppleves som en
attraktiv samarbeidspart, besøksmål og formidler i samtida.

Kommentar økonomi

Likviditeten er tilfredsstillende, soliditeten god. Selskapet hadde et
positivt resultat før skatt på kr 292’.
Selskapets drift er i hovedsak finansiert av ulike tilskudd fra stat, Oppland
Fylkeskommune, samt eierkommunene. Vestre Toten kommune gav i 2018
kr 0,358 mill. i driftstilskudd, inkl. tilskudd til bygningsvernrådgiver.

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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6.5 Komm-in AS
NAVN
Org.nr /org.form
Hjemmeside

Komm-in AS
996 758 001 - Aksjeselskap
http://kommin.no

Selskapets formål

Investering i kompetansebaserte vekstbedrifter i regionen. Dette skal skje
i nært samarbeid med kompetansemiljøene og industrien i regionen.
Selskapets skal således bidra til å utvikle og etablere ny virksomhet
gjennom samarbeid med relevante partnere og med utgangspunkt i
kompetansemiljøet i og rundt NCE Raufoss. Selskapet skal gjennom sin
virksomhet ta eierandeler i vekstselskaper for å kunne bidra i utviklingen
av disse og for å kunne få en del av verdiskapningen.

Selskapsledelse
Hvorfor eie

Daglig leder: Lars Rognås, Styrets leder: Arnfinn Erland Paulsrud
Viktig strategisk for kommunen og regionen for å sikre vekst og utvikling.
Gjøvik kommune kom også inn som eier i selskapet i 2018 ved å delta i en
rettet emisjon, kostnad var kr 10 mill.
Selskapet er svært viktig for å utvikle Raufoss som industriklynge videre og
sikre vekst i Vestre Toten kommune og regionen som helhet. Sammen med
sitt nettverk skal selskapet bidra til økt verdiskapning fra det uforløste
innovasjons- og kommersialiseringspotensial i industrien og regionen.
Visjonen og den langsiktige målsetningen er å utvikle dette til å bli det
nasjonale vekstsenteret for vareproduserende industri. . Regionalt er det
ønskelig at de andre kommunene i Gjøvik-regionen også blir med. KommIn kan anses som en av de ytterst få, om ikke den eneste, aktive
tidligfaseinvestorer i vår region. Selskapet er satt opp uten et
kostnadsdrivende management, og arbeidet finansieres i stor grad
gjennom industriklyngen. Komm-In er sentral i arbeidet med at
industriklyngen kan utvikles videre for å sikre vekst og utvikling i
innlandet.

Generelt om
selskapet

Kommentar økonomi

Selskapet har meget god likviditetsgrad og soliditet, men lønnsomheten
har ikke materialisert seg enda. Det kommer av at det tar lang tid før
avkastning i denne typen selskaper realiseres.
Selskapet ble mot slutten av 2018 tilført totalt kr 32 mill i ny kapital, i
forbindelse med en rettet emisjon.

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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6.6 Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS
NAVN
Org.nr /org.form
Hjemmeside
Selskapets formål

Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS
999 627 277 - Aksjeselskap

Selskapsledelse

Daglig leder: Odd Arnvid Bollingmo
Styrets leder: Arnfinn Erland Paulsrud.

Hvorfor eie

Viktig strategisk for kommunen for å sikre ivaretakelse av historiske
gjenstander fram til permanent løsning er på plass.

Generelt om
selskapet

Selskapets formål er å samle inn, dokumentere, bevare og formidle
historiske minner fra industrivirksomheten på Raufoss. Selskapet skal
videre legge til rette for forskning og vitenskapelig arbeid for å belyse
utviklingen av industrivirksomheten og betydningen for eksistens og
utviklingen av de omkringliggende lokalsamfunn. Selskapet skal også kunne
presentere dagens industri og fremtidsperspektiver.
Selskapet er uten eget økonomisk formål og eventuelt overskudd skal gå
tilbake til formålet. Det skal ikke utbetales utbytte. Selskapet er fortsatt
inne i en strategisk fase hvor det jobbes med en permanent etablering av
et museum i Bygning 5 i Raufoss industripark. Det ble i 2018 gjennomført
et forprosjekt som grunnlag for etablering av museum i bygning 5. Det har
i 2019 blitt sikret finansiering til oppstart av etableringen og drift fram til
driftsmidler er sikret på permanent basis. Sluttresultatet fra dette
arbeidet er avgjørende for hvordan og i hvilken skala selskapet skal drives
i framover.
Selskapet har god soliditet. Det er ingen omsetning i selskapet av
betydning i påvente av etablering i nye lokaler i bygning 5 i Raufoss utover
prosjektering gjennomført i 2018 som Vestre Toten Kommune bevilget 0,3
mill. kr til..

Kommentar økonomi

Selskapet er en ideell, kulturhistorisk og vitenskapelig institusjon organiser
som et aksjeselskap i henhold til lov om aksjeselskaper og skal drives etter
retningslinjer for museer som definert av International Council of
Museums.

x

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no

Side 15

Eierskapsmelding for 2018
6.7 Vestre Toten Rådhus AS
Vestre Toten Rådhus AS
NAVN
999 627 277- Aksjeselskap
Org.nr /org.form
Hjemmeside
Vestre Toten Rådhus AS er etablert med formål å bygge og drive rådhus og
Selskapets formål
kulturbygg i Vestre Toten kommune. Fra 1. januar 2003 er Ås
kommunelokale også lagt inn i selskapet. Selskapet drives som et non
profit selskap.

Selskapsledelse

Daglig leder/forretningsfører: Odd Arnvid Bollingmo
Styrets leder: Arild Nikolai Ødegaard

Hvorfor eie

For å ha tilfredsstillende lokaler til kommunens virksomhet

Generelt om
selskapet

Selskapets drift finansieres av leieinntekter. Leienivået er nå slik at
likviditeten i selskapet kan bygges opp på et tilfredsstillende nivå i løpet
av noen år. Det er blitt gjort og er planlagt omfattende rehabilitering av
byggene som inngår i selskapene. Dette vil gjøre de mer attraktive og
anvendelige.

Kommentar økonomi

Selskapets likviditet er fortsatt forbedret som tidligere år. Soliditeten er
svak på grunn av lav egenkapital og høy belåning. Dette har ingen
betydning for driften av selskapet da kommunen har garantert for gjelden
gjennom selvskyldnerkausjon. Selskapet skal ikke gå med overskudd (nonprofit – selskap som heller ikke er skattepliktig) og årsregnskapet blir hvert
år gjort opp i null (ved at avvik mellom inntekter og kostnader enten føres
som økt gjeld eller fordringer mot leietaker). Derfor er den underliggende
likviditeten er forbedret ved at fordringen ubetalt husleie på Vestre Toten
kommune er redusert. Det reduserer samlet gjeld til Vestre Toten
kommune fra 2,6 mill. kr- til 1,5 mill. kr. Det ble fakturert for mye
husleie i 2018 som blir korrigert i 2019. regnskapet. Gjelden vil være
utliknet i løpet av 2022 eller 2023.

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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6.8 Horisont Miljøpark IKS
NAVN
Org.nr /org.form
Hjemmeside
Selskapets formål

Selskapsledelse
Hvorfor eie

Generelt om
selskapet

Kommentar økonomi

Horisont Miljøpark IKS
966 144 297 – Interkommunalt selskap
http://www.hiks.no
Formålet med Horisont Miljøpark IKS er på vegne av eierkommunene og
næringsdrivende å drive avfallshåndtering bestående av innsamling,
avfallstransport, behandling og omsetning innenfor de til enhver tid
gjeldende konsesjonsvilkår og markedsmessige forhold. Selskapet skal
sørge for at det både ved utbygging og drift av de interkommunale
avfallsløsningene, legges vekt på de miljømessige forhold i tråd med
myndighetenes krav.
Daglig leder: Stein Giæver
Styreleder: Kjetil Bjørklund
En felles eierstrategi ble vedtatt mai 2018 (KOM-SAK 47/2018)
Kommunenes formål med sitt eierskap i selskapet er:
1. Å oppfylle kommunenes forpliktelser etter forurensingsloven, knyttet
til innsamling og gjenvinning av ressursene i husholdningsavfallet.
2. Å gi et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud, som vektlegger
eierkommunenes ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser og
lokal og regional utnyttelse av ressursene i husholdningsavfallet,
herunder gjenvinning av energi, materialer og næringsstoffer på
kommersiell basis.
3. Å gi et kostnadseffektivt tjenestetilbud.
4. Å gi et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for
innbyggerne, som på en positiv måte stimulerer til bærekraftige
holdninger og adferd. Selskapet er eierkommunenes primærrådgiver i
avfallsrelaterte spørsmål.
Horisont henter avfall fra ca 34’ abonnenter og nærmere 6’
fritidsboliger i eierkommunene. Alle innbyggere har i tillegg adgang til
å benytte 8 ulike miljøstasjoner. På hovedanlegget i Dalborgmarka
drives det primært med håndtering av husholdningsavfall. Der finnes
også et stort deponi for næringsavfall. Selskapets miljøprofil og
miljøarbeid er av stor betydning, og tilbud og mulighet til mottak av
miljøfarlig avfall er viktig.
Selskapets likviditet er meget god, soliditeten er god.
Resultat før skatt for 2018 ble kr 7,6 mill (mot kr 6,1 mill i 2017).
Selvkostområdet viste et underskudd på kr 3,149 mill, mens
næringsvirksomheten fikk et overskudd på kr 4,0 mill. Det vil bli
utbetalt kr 600.000 i utbytte for regnskapsåret 2018, For Vestre Toten
kommune er eierandelen 18,57% og utbetalt utbytte utgjør kr.
111.792,-.

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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Eierskapsmelding for 2018
6.9 Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS
Gjøvik-regionen Helse- og Miljøtilsyn IKS
NAVN
976 112 555 – Interkommunalt selskap
Org.nr /org.form
https://ghmt.no/
Hjemmeside
Selskapets formål er å utføre forvaltningsoppgaver og drive opplysnings-,
Selskapets formål

veilednings- og rådgivningsvirksomhet i samsvar med følgende lover:

Lov av 1. januar 2012 om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)

Lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, kapittel
7, §7-1 og 2

Lov av 2. desember 1955 nr. 2 om helsemessig og sosial beredskap,

Lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader
Selskapets ansvar og myndighet er bestemt av delegasjon og oppdrag fra hver av
de deltakende kommunene. Etter vedtak i styret og representantskapet kan
selskapet også ta opp andre oppgaver enn de som omfattes av lovene nevnt
ovenfor.

Selskapsledelse
Hvorfor eie

Generelt om
selskapet

Daglig leder: Randi Haugen Styreleder: Bjug Ringstad
Selskapet utfører lovpålagte oppgaver, som tilsyn, rådgivning og løpende
saksbehandling og drive opplysnings-, veilednings- og
rådgivningsvirksomhet i samsvar med lovverket på vegne av kommunene.
Gjøres i samarbeid med andre kommuner for å skape stordriftsfordeler
og kompetent faglig miljø.











Kommentar økonomi

Selskapet er underlagt lokal politisk styring med representantskap
og styre. Det har 4,5 årsverk, hvorav en samfunnsmedisinerstilling
(ubesatt i 2018) og 3,5 stillinger som ingeniør/rådgiver og en
seniorkonsulent to dager i uka som utfører samfunnsmedisinske og
teknisk hygieniske oppgaver.
Det har også i 2018 vært fokus på oppfølging av skoler og
barnehager, særlig i Gran kommune, og godkjenning av disse etter
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Videre har det vært fokus på oppfølging av asylmottak hvor det
tidligere er gitt avvik på inneklima, renhold, avfallshåndtering,
sanitære forhold, sikkerhet og smittevern. Det ble i 2018 skrevet en
samlerapport om dette arbeidet så langt. Det har vært gjennomført
et pilotprosjekt i samarbeid med byggesak og brann med tilsyn i
utleieboliger i Gjøvik.
Videre har det vært fokus på oppfølging av asylmottak hvor det
tidligere er gitt avvik på inneklima, renhold, avfallshåndtering,
sanitære forhold, sikkerhet og smittevern. De fleste avvikene har
blitt lukket innen gitt frist.
Basseng- og badeanlegg følges opp jevnlig. Badeanlegg og
badeplasser har stort sett god vannkvalitet. Det er også gitt råd og
veiledning om forebygging av legionella og vannkvalitet i private
brønner, og andre henvendelser vedr. hygieniske forhold.
I desember 2018 ble det vedtatt at GHMT utvides til å omfatte
Lunner kommune. Det ble også godkjent ny selskapsavtale og
navneendring til Miljørettet Helsevern IKS

Selskapets likviditet og soliditet er bra. Selskapets drift finansieres i
hovedsak av overføringer fra eierkommunene, kr 4,675 mill. kr i 2018.
Tilsynets egen inntjening er begrenset og består av oppdrag fra
enkeltpersoner i forbindelse med vurdering/rådgivning og måling av
inneklima mhp. fuktskader, samt uttak av prøver i vassdragene
Hunnselva og Lena elva for NIVA. Ved bruk av tidligere års mindreforbruk
på kr 0,77 mill. kr ble årets resultat 0,405 mill. Disposisjonsfondet er på
kr 1,150 mill.

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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Eierskapsmelding for 2018
6.10 Innlandet Revisjon IKS
Innlandet Revisjon IKS
NAVN
987 769 386 – Interkommunalt selskap
Org.nr /org.form
www.irev.no
Hjemmeside
Selskapets formål

Innlandet Revisjon IKS er etablert for å sikre eierne lovpålagte
revisjonstjenester med god kvalitet til konkurransedyktige priser i
egenregi. Revisjonskostnadene fordeles mellom eierkommunene etter
medgått tid

Selskapsledelse

Daglig leder: Bjørg Hagen, Styrets leder: Espen Hagberg

Hvorfor eie

Kommunene ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i
selskapet. Innlandet revisjon skal yte eierkommunene revisjon i egenregi
til selvkost.
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå oppdragsavtale
med selskapet. Deltakere er 18 kommuner og 1 fylkeskommune, etter
sammenslåing med Nord Gudbrandsdal kommunerevisjon fra 01.01.2018.
Hvert år inngås egen oppdragsavtale mellom hvert kontrollutvalg og
selskapet som regulerer omfang av revisjonstjenestene det enkelte år.

Generelt om
selskapet

Selskapet tilbyr flg tjenester:
 Regnskapsrevisjon
 Forvaltningsrevisjon
 Selskapskontroll
 Annen kontroll som er bestemt i lov og medhold av lov.
Tjenestene gjennomføres iht kommuneloven og god kommunal
regnskapsskikk.
Som følge av fylkessammenslåingen i Innlandet, er det besluttet å jobbe
mot et felles selskap for interkommunal revisjon, dvs en sammenslåing av
Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS.

Kommentar økonomi

Regnskapet for 2018 viste et overskudd på kr 0,70 mill. Selskapets
likviditet og soliditet er meget god.

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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Eierskapsmelding for 2018
6.11 Krisesenteret i Gjøvik IKS
NAVN
Org.nr /org.form
Hjemmeside

Gjøvik Krisesenter IKS

Selskapets formål

Gjøvik Krisesenter IKS er et lavterskeltilbud for de som trenger som har vært
utsatt for vold i nære relasjoner.

Selskapsledelse
Hvorfor eie

Daglig leder: Heidi Olden Eng
Styreleder: Odd Inge Sanden
Bidra til å fremme sikring og utvikling av trygge og gode bo- og arbeidsplasser i
Oppland.

Generelt om selskapet

Gjøvik Krisesenter IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Gjøvik,
Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land. Krisesenteret er et
lavterskeltilbud til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold i nære
relasjoner. Det sentrale i møtet med våre brukere er trygghet, omsorg,
medvirkning, ansvarliggjøring, anerkjennelse, respekt og hjelp til selvhjelp.
Det var i 2017 en sak som ble behandlet i alle kommunestyrene om
eierstrukturen skulle endres. Alternativet var at Gjøvik skulle være
vertskommune. Flertallet av kommunene ville ha den organisasjonsformen som
er i dag.

Kommentar økonomi

Krisesenteret finansieres av de fem kommunene som er eiere, og utgiftene er i
hovedsak personalkostnader.

999 129 005
http://www.krisesenteret-gjovik.no

I 2019 stiller Gjøvik kommune garanti med simpel kausjon for 100% av et lån
på inntil 32,9 mill for oppføring av nybygg til nytt krisesenter i Gjøvik, til eier
Gjøvik Boligstiftelse. Krisesenteret skal så leie bygget av Gjøvik Boligstiftelse.
Gjøvik som vertskommune har påtatt seg ansvaret for å finne egnede lokaler
til krisesenteret, og derfor gis også kommunal garanti i sin helhet fra Gjøvik
kommune.

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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Eierskapsmelding for 2018
6.12 Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep Oppland IKS (SMISO)
Støttesenter mot Incest og Seksuelle Overgrep Oppland IKS (SMISO)
NAVN
990 808 767 - Interkommunalt selskap (delt ansvar)
Org.nr /org.form
Hjemmeside

www.smiso-oppland.no
Støttetilbud til ungdom over 16 år, kvinner og menn som har vært
utsatt for incest og seksuelle overgrep, til støttepersoner for
incestutsatte barn og voksne, og til de som ønsker informasjon og
veiledning. Støttesenteret skal være et lavterskeltilbud der målet er å
støtte, veiledning og hjelp til brukere basert på prinsippet om hjelp
til selvhjelp. Dette kan skje gjennom enesamtaler og ulike former for
aktiviteter og selvhjelpsgrupper. De ansatte skal bidra til å
kartlegge hvilke tilbud på senteret og i det offentlige hjelpeapparat
den enkelte bruker har behov for.

Selskapsledelse

Daglig leder: Guro Hesselberg, styrets leder: Anne Kari Hovde (Inger Ellen
Ulsaker fra 2019)

Hvorfor eie

Selskapet er et virkemiddel for kommunen i forbindelse med forebyggende
arbeid og økt kunnskap om seksuelle overgrep.

Generelt om
selskapet

Smis ønsker å bidra til økt kunnskap om seksuelle overgrep både på
individ- og samfunnsnivå. Senteret skal drive forebyggende arbeid,
informasjon og rettledning til andre instanser.
Smiso IKS har 15 eierkommuner, og Gjøvik kommune er vertskommune.

Kommentar økonomi

Likviditet og soliditet er god, lønnsomheten er svak.
Støttesenterets tilbud er gratis til alle innbyggere i Oppland fylke.
Driftsgrunnlaget er som flg: 80% av støtten kommer fra Staten (Bufdir),
20% fra kommunene i Oppland, Oppland Fylkeskommune, samt Helse SørØst.

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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Eierskapsmelding for 2018
6.13 MjøsLab IKS
NAVN
Org.nr /org.form
Hjemmeside
Selskapets formål

Selskapsledelse
Hvorfor eie
Generelt om
selskapet

Kommentar økonomi

Mjøs lab IKS
982 796 253 – Interkommunalt selskap
www.mjoslab.no
Selskapets formål er å drive et laboratorium som hovedsakelig tilbyr
tjenester på næringsmiddel» og miljøsektoren til eierkommunene, andre
offentlige instanser, private virksomheter og privatpersoner. Selskapet
skal også yte veilednings- og konsulenttjenester der dette faller naturlig
sammen med laboratoriets tjenesteproduksjon. Selskapet kan inngå
samarbeidsavtaler med andre laboratorier. Etter vedtak i styret og
representantskapet kan selskapet også ta opp andre oppgaver enn de
ovenfor nevnte.
Det utbetales ikke utbytte til eierkommunene.
Daglig leder: Svein Emil Holm, Styrets leder: Dag Halvor FjeldstadPettersen
Selskapet skal fungere som beredskapslaboratorium for eierkommunene.
Det ble i 2018 vedtatt ny selskapsavtale og vedtekter for selskapet.
Mjøslab utfører analyse av vann, næringsmidler, hygiene, miljø eller
luft/inneklima? MjøsLab er et akkreditert laboratorium med høy
kompetanse og lang erfaring., samt totalleverandør av mikrobiologiske og
kjemiske analyser. Selskapet tilbyr analysetjenester til bedrifter, offentlig
sektor og privatpersoner.
Selskapets likviditet og lønnsomhet er meget god, soliditeten er god.

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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Eierskapsmelding for 2018
6.14 Totenbadet KF
Totenbadet KF
NAVN
997 756 665 – Kommunalt foretak
Org.nr /org.form
http://totenbadet.no/
Hjemmeside
Selskapets formål

Selskapets virksomhet/formål er å drive det kommunalt eide badeanlegget
Totenbadet Vestre Toten KF.

Selskapsledelse

Daglig leder: Staffan Rickard Claesson
Styrets leder: Stein Giæver

Hvorfor eie

Når kommunen ønsker å gi en virksomhet en noe mer selvstendig stilling
enn det som gjelder i den tradisjonelle etatsmodellen, kan det etableres
et styre etter kommunelovens kapittel 11 som et kommunalt eid foretak.
Foretaket er ikke en egen juridisk person, men del av kommunen som
rettssubjekt. Kommunen hefter for foretakets forpliktelser. I motsetning
til utskilling ved bruk av aksjeloven og lov om interkommunale selskaper,
vil de ansatte fortsatt ha kommunen som arbeidsgiver.

Generelt om
selskapet

Foretaket ledes av et styre, som er utpekt direkte av kommunestyret.
Daglig leder står i linje under styret, som igjen er underlagt
kommunestyret. Foretakene er på denne måten direkte underlagt
kommunestyrets budsjettmyndighet. Administrasjonssjefen (rådmann) har
likevel ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets
daglige leder. Det er imidlertid ett unntak fra hovedregelen om at
administrasjonssjefen ikke har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder.
Etter kommuneloven § 72 nr 1 kan administrasjonssjefen instruere daglig
leder om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har
behandlet saken. Det er kommunelovens kapittel 11 som regulerer
kommunale foretak. Anlegget hadde 120 000 i 2018 som i 2017 og har stor
betydning for rekreasjon og folkehelse i kommunen. Det inngår også et
treningssenter med mange medlemmer og ommunens frisklivssentral er
lokalisert som en del av anlegget

Kommentar økonomi

Selskapets hadde et overskudd på 31 150,- kr. Dette er et godt resultat ut
i fra det gode sommerværet og viser at det påvirkes av forhold som vær
spesielt i sommerhalvåret. Dårlig vær gir flere besøkende. Selskapet har
god likviditet.

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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Eierskapsmelding for 2018
6.15 KLP – Kommunal Landspensjonskasse
KLP – Kommunal Landspensjonskasse
NAVN
938 708 606 - Gjensidig forsikringsselskap
Org.nr /org.form
Hjemmeside
Selskapets formål

www.klp.no
Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for
tjenestepensjonsordninger.

Selskapsledelse

Daglig leder: Sverre Thornes, styrets leder: Egil Johansen

Hvorfor eie

KLP er et gjensidig selskap, og har ikke eiere i tradisjonell forstand, men
selskapsmedlemmer. Selskapsmedlemmene er alle kunder som har
offentlig tjenestepensjonsordning i selskapet.

Generelt om
selskapet





Kommunenes
egenkapitalinnskudd

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) leverer pensjons- finans- og
forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til
bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte.
KLP-konsernet har en forvaltningskapital på kr 596 mrd.
KLP er et gjensidig eid selskap, derfor er KLPs kunder på offentlig
tjenestepensjon også KLPs eiere.

Egenkapitalinnskudd
(beløp i 1000 kr)
Gjøvik
Søndre Land
Nordre Land
Østre Toten
Vestre Toten

SUM

31.12.2018
68 020
23 434
20 712
36 177
30 070

31.12.2017
61 656
21 233
18 720
32 723
27 230

178 413

161 562

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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Eierskapsmelding for 2018
6.16 Vestre Toten kommunale Boligstiftelse
NAVN
Org.nr /org.form
Hjemmeside
Selskapets formål

Vestre Toten kommunale boligstiftelse
977 542 618 – Stiftelse

Selskapsledelse
Hvorfor eie

Daglig leder: Tom Murstad Søgård, Styrets leder: Leif Waarum
Stiftelsen eier seg selv.

Generelt om
selskapet

Gjøvik Boligbyggelag (GOBB) er forretningsfører for Vestre Toten
kommunale boligstiftelse.
Stiftelsen er et boligpolitisk instrument for Vestre Toten kommune., og
har et nært samarbeid med NAV, samt helse og omsorg i kommunen.

Kommentar økonomi

Stiftelsen hadde et driftsresultat på 2,104 mill. kr i 2018 og likviditet og
soliditet er gradvis forbedret de siste årene og stabilisert seg i 2018. Det
ligger på et tilfredsstillende nivå. På grunn av mye vedlikehold i 2016 var
resultatet vesentlig svakere da enn hva som er normalt.

Stiftelsens formål er å skaffe og forvalte boliger til boligsøkere som av
ulike årsaker trenger bistand til å skaffe seg bolig. Boligene tildeles av
Vestre Toten kommune og eventuelt andre etter avtale med stiftelsen.
Stiftelsens formål er av ikke økonomisk art.

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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Eierskapsmelding for 2018
6.17 Total Innovation AS
NAVN
Org.nr /org.form
Hjemmeside
Selskapets formål

Total innovation AS
981 923 472 - Aksjeselskap

Selskapsledelse

Daglig leder: Lars Rognås, Styrets leder: Kari Broberg

Hvorfor eie

Viktig strategisk for kommunen og regionen for å sikre vekst og utvikling

Generelt om
selskapet

Selskapet skiftet navn fra Ko-Aks AS i juni 2016. Dette skjer etter en
strategiprosess der man fusjonerer inn innovasjonsaktiviteten i TotAlgruppen, for å effektivisere driften, skape en mer robust enhet, øke
dealflowen og øke gjennomføringsevnen i å utvikle vekstkraftige nye
bedrifter. Det ble gjennomført en mindre emisjon der TotAl-gruppen kom
inn på eiersiden og SRM og SIVA deltok. Det driftes en inkubator i Mustad
Næringspark med fokus mest mot IKT og sikkerhet samt helseteknologi.
Selskapet arbeider bredt innen alle felter men har hovedfokus mot de
kompetansemiljøene vi har i vår region, spesielt NCE Raufoss og NTNU
Gjøvik.

Kommentar økonomi

Selskapet har stor aktivitet og jobber aktivt med å kommersialisere andre
selskaper. Driftsresultatet var i pluss og selskapet har god likviditet til å
utvikle andre bedrifter.

Total Innovation (tidligere Ko-Aks AS) er et innovasjons- og
kommersialiseringsselskap, med base i Gjøvikregionen. Selskapet skal
være en motor for innovasjon, nyskapning og vekst.
Økt verdiskapning og flere spennende arbeidsplasser er hovedmål, og
dette oppnås gjennom å arbeide med utvikling av både nystartede og
etablerte bedrifter. Total Innovation er en nettverksbasert aktør og som
bruker det meste av våre ressurser på å gjøre andre gode gjennom
samarbeid og kobling av kunnskap, kompetanse og andre kritiske
ressurser.

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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Eierskapsmelding for 2018
6.18 Raufoss Holding AS
NAVN
Org.nr /org.form
Hjemmeside
Selskapets formål

Raufoss Holding AS
916 260 245 – Aksjeselskap

Selskapsledelse

Styrets leder Ted Halvard Skattum

Hvorfor eie

En finansiell investering som også er viktig strategisk for kommunen og
regionen for å sikre vekst og utvikling

Generelt om
selskapet

Raufoss industripark er solgt i 2016 og har fått ny selskaps- og eierstruktur.
Vestre Toten kommune er fortsatt indirekte med på eiersiden på samme
nivå - 2 % i Raufoss Holding AS. Dette er et investeringsselskap for Raufoss
Næringspark AS. For kommunen er dette både en finansiell investering
med målsetting om god avkastning på investert kapital og en mer
strategisk investering for å kunne delta og påvirke i utviklingen av
industriparken.

Kommentar økonomi

Selskapet er et investeringsselskap som utbetaler utbytte løpende til
eierne. Fremtidig avkastning vil i tillegg komme som salg til nye eiere og
økt verdi av selskapet.

Kjøpe og eie 100 % av aksjene i Raufoss Industripark AS, som eier 100 % av
aksjene i Raufoss Industripark II AS og 99,9% av andelene i Raufoss
Næringspark ANS som sammen eier eiendommene gnr. 12, bnr. 484, gnr.
13, bnr. 1, 120, 503, 569, 570, 641 i Vestre Toten kommune, gnr 44, bnr. 1
og 36 i Gjøvik kommune, og gjennom dette eierskapet skal drifte
eiendommene, samt hva som hermed står i forbindelse

Meldingen er utarbeidet av Anne J. Onsrud på vegne av kommunene i Gjøvik-regionen
anne.jacobsen-onsrud@gjovik.kommune.no
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