Vestre Toten kommune
MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 22.01.2020
Tid: 09:00 - 15:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 15 33 00/post@vestre-toten.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
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Arkiv: 021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 04.12.2019 godkjennes.

Trykte vedlegg:
Møteprotokoll - møte i formannskapet den 04.12.2019

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested:
Møtedato:

Formannskapssalen
04.12.2019
Tid: 09:00 - 13:35

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, leder Monica S. Larsen, brannsjef Bjørn Sondra
Kjelsrud, møtesekretær Vegard Skogen

Fra/til saknr.:

129 – 133/19

Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Raufoss, 5. desember 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

129/19
19/2789
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

Vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 25.11.2019 godkjennes.

130/19
19/2789
MELDINGER FRA ORDFØRER OG RÅDMANN
Behandling:
Det ble orientert om følgende saker i møtet:
Ordfører:
• Ordføreren etablerer en rutine om å rapportere fra møter og annen
representasjon som ordfører/varaordfører deltar på.
Rådmann / administrasjonen:
• Folkevalgtprogrammet samling 2. og 3. Legges sammen med kommunestyrets
møter 5. og 26. mars (dagmøter).
• Finansiering av Raufoss storhall som regionalt anlegg - status søknad og
framdrift.
• Tverrsektorielt samarbeid v/Monica S. Larsen:
o Orienterte om kartlegging, hovedfunn, prosesser/arbeidsformer og
videre arbeid (rapporten sendes formannskapets medlemmer).
• Rådmannen orienterte om LEAN-arbeidet i kommunen med fokus på
strategisk ledelse og forbedrings- og utviklingsarbeidet.
• Rådmannen orienterte om sitt engasjement og arbeid for KS regionalt og
nasjonalt.
Vedtak:
Meldingene tas til orientering.

Side 2 av 4

131/19
17/4017
BRANN OG REDNING - AVTALE OM BEREDSKAP - INDUSTRIVERN FOR
RAUFOSS INDUSTRIPARK
Behandling:
Brannsjef Bjørn Sondra Kjelsrud og rådmann Bjørn Fauchald orienterte om saken
innledningsvis.
Saksordfører: Arild N. Ødegaard.
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 basert på
selvkostprinsippet 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.

132/19
18/1087
NY POLITISK ORGANISERING - KONKRETISERING
Behandling:
Rådmann Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis om skissen og framdriftsplan for
det videre arbeidet.
Ordføreren foreslo å utsette saken.
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Side 3 av 4

Saken utsettes til neste møte.

133/19
19/2714
EIERSKAPSMELDING FOR 2018
Behandling:
Ass.rådmann orienterte innledningsvis.
Saksordfører: Tonje Bergum Jahr.
Vedtak:
Eierskapsmelding 2018 tas til orientering

ÅPEN POST
Ingen

Side 4 av 4

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/55

REFERATER
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Trykte vedlegg:
Protokoll fra representantskapets møte 17.12.19
Oppdatert selskapsavtale etter møtet

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Arkiv: 021

Innlandet Revisjon IKS
PROTOKOLL FRA
MØTE I REPRESENTANTSKAPET
TIRSDAG 17. DESEMBER 2019
I OPPLAND FYLKESKOMMUNES LOKALER
Følgende medlemmer møtte:
Kommune
500
501
502
511
512
517
521
522
528
529
532
533
534
536
538

Representant
Eierandel
Oppland Fylke Anne Thoresen
17,48 %
Lillehammer Mads Furu
13,13 %
Gjøvik
Anne Bjertnæs
14,42 %
Dovre
Harald Frich
1,51 %
Lesja
Mariann Skotte
1,16 %
Sel
Pål Ellingsbø
3,19 %
Øyer
Nisveta Trio
2,55 %
Gausdal
Anette Musdalslien
3,24 %
Østre Toten
Stein Trygve Stabekk
7,67 %
Vestre Toten Leif Waarum, Leder
6,59 %
Jevnaker
Harald Antonsen
3,32 %
Lunner
Harald Tyrdal
4,44 %
Gran
Randi Eek Thorsen
6,86 %
Søndre Land Mona Tønnesland Tholin
3,16 %
Nordre Land Tore Stensrud
3,63 %

Representantskapet var representert med 92,35 % av stemmene og var beslutningsdyktige.
Forfall:
513
514
515
516

Skjåk
Lom
Vågå
Nord-Fron

Per Lars Lien
Bjarne Eiolf Holø
Iselin Vistekleiven
Rune Støstad

1,25 %
1,31 %
1,99 %
3,10 %

Ellers møtte styrets leder Espen Hagberg, styrets nestleder Svein Erik Lund og daglig leder Bjørg
Hagen.
Møtet ble ledet av Leif Waarum og avsluttet kl. 11.10.
Innkalling, saksliste og sakspapir i brev av 25. november 2019 ble enstemmig godkjent.
Behandling av sakene:

Hovedkontor:

Kontor Gjøvik:

Kontor Otta:

Firma:

Kirkegata 76
2609 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 80

Studievegen 7
2815 Gjøvik
Tlf. 61 28 90 80

Ola Dahlsgate 3 A
2670 Otta
Tlf. 61 28 90 80

E-post: postmottak@irev.no
www.irev.no
Postboks 988
2626 Lillehammer
Reg. nr. 987 769 386 MVA
Bank kto.
1604 11 46927

SAK NR. 07/2019

VALG AV LEDER OG NESTLEDER TIL REPRESENTANTSKAPET

Saksopplysninger:
I følge selskapsavtalen § 6 konstituerer representantskapet seg selv. Konstituerende representantskap
behandler blant annet:
 Valg av leder i representantskapet
 Valg av nestleder i representantskapet
Forslag til kandidater til leder og nestleder i representantskapet legges frem i møtet.
Representantskapets leder, Leif Waarum, fremmet i møte følgende forslag; leder Harald Tyrdal og
nestleder Mariann Skotte.
INNSTILLING TIL VEDTAK:
Til representantskapets velges:
Harald Tyrdal som leder
Marianne Skotte som nestleder
VEDTAK, ENSTEMMIG:
Til representantskapets velges:
Harald Tyrdal som leder
Marianne Skotte som nestleder
SAK NR. 08/2019

VALG AV VALGKOMITE TIL REPRESENTANTSKAPET

Saksopplysninger:
I følge selskapsavtalen § 6 konstituerer representantskapet seg selv.
I representantskapsmøte 12.12.11 sak 11 ble representantskapets leder og nestleder valgt til
representantskapets valgkomite.
Representantskapets leder, Leif Waarum, fremmet i møte følgende forslag; leder Harald Tyrdal og
nestleder Mariann Skotte.
INNSTILLING TIL VEDTAK:
Til representantskapets valgkomite velges:
Harald Tyrdal som leder
Marianne Skotte som nestleder
VEDTAK, ENSTEMMIG:
Til representantskapets velges:
Harald Tyrdal som leder
Marianne Skotte som nestleder
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SAK NR. 09/2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 26.03.19.

Saksdokument:
Utskrift av vedtak i representantskapet for Innlandet Revisjon IKS 26.03.2019.
INNSTILLING TIL VEDTAK:
Protokollen fra representantskapets møtet 26.03.2019 godkjennes.
VEDTAK, ENSTEMMIG:
Protokollen fra representantskapets møtet 26.03.2019 godkjennes.

SAK NR. 10/2019

ORIENTERING OM SELSKAPET OG SELSKAPETS DRIFT

INNSTILLING TIL VEDTAK:
Daglig leders orientering om selskapet og selskapets drift tas til orientering.
VEDTAK ENSTEMMIG:
Daglig leders orientering om selskapet og selskapets drift tas til orientering.
SAK NR. 11/2019

BUDSJETT 2020

Saksdokumenter:
Budsjettforslag 2020
Saksopplysninger:
Budsjettet ble behandlet i styrets møte 12.09.2019, sak 26/2019. Budsjettet er utarbeidet med
grunnlag i dagens eierkommuner.
Oppland fylkeskommune er selskapets største eier og bruker av revisjonstjenester. Oppland
fylkeskommune slår seg sammen med Hedmark Fylkeskommune til Innlandet fylkeskommune fra
01.01.2020. Innlandet fylkeskommune blir omtrent dobbelt så stort som Oppland fylkeskommune.
Innlandet Revisjon IKS er valgt som revisor for Innlandet fylkeskommune. Vi antar at
sammenslåingen vil medføre en økning for regnskapsrevisjon for 2020. For forvaltningsrevisjon
antar vi sammenslåingen vil gi en reduksjon første del av året og er usikre på hvordan virkningen
blir samlet for året. Vi mener sammenslåingen til Innlandet fylkeskommune vil medføre en økt
etterspørsel for både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon fra og med 2021.
Budsjettet bygger på følgende forutsetninger:
 Lønnsendring 2020 2,5 % effekt
 Pensjonsforpliktelser utgjør 20 % av årslønnskostnad
 Arbeidsgiveravgift holdes uendret
 Tilnærmet uendret omfang av revisjonstjenester.
Budsjettet er satt opp med en ramme på kr 21 100 000. Det er en økning på
kr 960 000 som tilsvarer 4,8 % i forhold til budsjettet for 2019. Vi har budsjettert med underskudd kr
500 000. Underskuddet kan dekkes ved bruk av pensjonsfond.
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Budsjettet er stramt i forhold til produktivitet. Vi har de senere årene økt vår faktureringsgrad som
for de siste årene har medført et regnskapsmessig overskudd. Vi har i budsjettet 2020 lagt til grunn
en høyere faktureringsgrad enn tidligere år.
Inntektsposten salg til deltakerne er satt opp i samsvar med beregnet tilgjengelig revisjonsressurs
som er noe lavere enn oppdragsavtalenes time omfang. Oppdragsavtalene for de enkelte kommunene
skal behandles av deltakernes kontrollutvalg. Kommunestyret og fylkestinget skal vedta budsjettet for
det enkelte kontrollutvalg. Eksterne oppdrag utgjør 7,4 % av budsjetterte salgsinntekter
revisjonstjenester og er innenfor grensen for egenregivirksomhet.
Den viktigste kostnadsfaktoren er lønnskostnader, den utgjør 85,7 % av totale kostnader og er på kr
18.080.000. Dette inkluderer styrets reservepost.
Det er per 01.09.19 ansatt 21 personer i selskapet. Det er for 2020 budsjettert med 18,1 årsverk. Det
er 0,4 årsverk mer enn for budsjettet 2019. Årsaken til økning er at det var budsjettert med redusert
bemanning for 2019 på grunn av svangerskapspermisjon og varslet avgang for alderspensjon.
Vi har ikke budsjettert med kjøp av tjenester. Kjøp av tjenester vil bli vurdert løpende ut fra behov for
kapasitet og spesialkompetanse. Behov for spesialkompetanse vil bli avklart med det aktuelle
kontrollutvalg i hvert enkelt tilfelle.
Andre driftskostnader utgjør totalt kr 3 020 000, det er en reduksjon på
kr 70 000 i forhold til budsjettet for 2019.
I forslag til budsjett er det lagt til grunn en økning av timeprisene med kr 30. Følgende timepriser er
lagt til grunn:
 Regnskapsrevisjon
kr 995, økning 3,7 %
 Forvaltningsrevisjon, revisor
kr 995, økning 3,7 %
 Forvaltningsrevisjon, oppdragsansvarlig
kr 1.180, økning 3,5 %
 Møter
kr 1.088, økning 3,6 %
Investeringer.
Det er budsjettert med kr 50.000 til kjøp av kontor- og datautstyr.
Investeringsbehovet foreslås dekket av egenkapitalen.
INNSTILLING TIL VEDTAK:
Styret innstiller til representantskapet å gjøre slikt vedtak:
1. Representantskapet fastsetter en kostnadsramme for driften i 2020 på
kr. 21 100 000.
2. Representantskapet fastsetter selvkost timepris varierende etter kompetanse og tjeneste, dvs.
 Regnskapsrevisjon
kr 995
 Forvaltningsrevisjon, revisor
kr 995
 Forvaltningsrevisjon, oppdragsansvarlig
kr 1.180
 Møter
kr 1.088
3. Representantskapet fastsetter en investeringsramme på kr. 50.000 som finansieres av
egenkapitalen.
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VEDTAK, ENSTEMMIG:
1. Representantskapet fastsetter en kostnadsramme for driften i 2020 på
kr. 21 100 000.
2. Representantskapet fastsetter selvkost timepris varierende etter kompetanse og tjeneste, dvs.
 Regnskapsrevisjon
kr 995
 Forvaltningsrevisjon, revisor
kr 995
 Forvaltningsrevisjon, oppdragsansvarlig
kr 1.180
 Møter
kr 1.088
3. Representantskapet fastsetter en investeringsramme på kr. 50.000 som finansieres av
egenkapitalen.

SAK NR. 12/2019

ØKONOMIPLAN 2020-2023

Saksdokumenter:
Økonomiplan 2020-2023
Saksopplysninger:
Økonomiplanen legger tallene i budsjett for 2020 til grunn for videre drift i hele
økonomiplanperioden.
Oppland fylkeskommune er selskapets største eier og bruker av revisjonstjenester. Oppland
fylkeskommune slår seg sammen med Hedmark Fylkeskommune til Innlandet fylkeskommune fra
01.01.2020. Innlandet fylkeskommune blir omtrent dobbelt så stort som Oppland fylkeskommune.
Innlandet Revisjon IKS er valgt som revisor for Innlandet fylkeskommune. Vi antar at
sammenslåingen vil medføre en økning for regnskapsrevisjon for 2020. For forvaltningsrevisjon
antar vi sammenslåingen vil gi en reduksjon første del av året og er usikre på hvordan virkningen
blir samlet for året. Vi antar sammenslåingen til Innlandet fylkeskommune vil medføre en økt
etterspørsel for både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon fra og med 2021. Den økende
etterspørselen vil tilsvarende medføre behov for økt bemanning.
Selskapet er etablert som egenregiselskap og skal levere sine tjenester til selvkost og har ikke erverv
som formål. Beløpene er satt opp i 2020 kroner.
Lønnskostnader vil i årsbudsjettene måtte justeres for den årlige lønnsvekst på grunn av
lønnsforhandlinger, avgang og rekruttering.
Øvrige kostnader holdes tilnærmet konstant i perioden, men vil i årsbudsjettene måtte justeres for
prisstigning.
Inntekter vil i årsbudsjettperioden måtte justeres for inntektsvekst på grunn av endringer i
selvkosttimepris og økt tjenesteomfang.
Investeringer.
Utskifting av kontor- og datautstyr foretas etter behov. Investeringsbehovet vil kunne dekkes uten
opptak av lån.
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STYRETS INNSTILLING TIL VEDTAK:
Økonomiplanen for 2020-2023 vedtas.
VEDTAK, ENSTEMMIG:
Økonomiplanen for 2020-2023 vedtas.

SAK NR. 13/2019

INNLANDET FYLKESKOMMUNE HAR VALGT INNLANDET
REVISJON IKS SOM REVISOR

Saksopplysninger:
Innlandet fylkeskommune vedtok i fellesnemnda 19. september 2019 sak 64/2019 «Valg av revisor for
Innlandet fylkeskommune» følgende. «Fellesnemnda velger Innlandet Revisjon IKS som revisor for
Innlandet fylkeskommune.»
I saksutredningen til sak 64/2019 Valg av revisor for Innlandet fylkeskommune er de eiermessige
konsekvensene av valg av revisor beskrevet. Under konklusjon fremgår blant annet: «I forhold til det
selskapet som blir valgt må fellesnemnda initiere endringer av selskapsavtalen i dette selskapet.»
Innlandet Revisjon IKS har per dato ikke mottatt henvendelse fra fellesnemnda.
Eierne i Innlandet Revisjon IKS har innbetalt et samlet deltagerinnskudd på kr 2.171.800. Oppland
fylkeskommune er største eier med et innskudd på kr 380 000 som utgjør 17,48 % av samlet
deltagerinnskudd.
Oppland fylkeskommunes kjøp av revisjonstjenester har variert de seneste årene. Nedenfor vises en
oversikt over Oppland fylkeskommunes eierandel og kjøp av revisjonstjenester i prosent av sum kjøp
av revisjonstjenester fra deltagerne.

Kjøp revisjonstjenester

Eierandel
2018
17,48 %
2017
19,51 %
2016
19,51 %
2015
19,51 %
2014
19,51 %

Deltagerne
16 382 365
14 059 682
13 448 201
13 322 190
13 323 180

OFK
2 553 648
3 379 081
2 212 806
2 932 357
2 932 357

Kjøp OFK i
prosent av sum
deltagerne
15,59 %
24,03 %
16,45 %
22,01 %
22,01 %

Vi antar at omfanget av revisjonstjenester både innenfor regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon
vil bli betydelig høyere for Innlandet fylkeskommune enn det har vært for Oppland fylkeskommune på
grunn av at;
 Innlandet fylkeskommune er omtrent dobbelt så stor som Oppland fylkeskommune
 Innlandet fylkeskommune tar over vesentlige oppgaver fra Statens vegvesen knyttet til
vegadministrasjon
Representantskapet bør vurdere om Innlandet fylkeskommunes eierkapital og eierandel bør økes i
forhold til Oppland fylkeskommunes eierkapital og eierandel. En økning av eierkapitalen og
eierandelen til fylkeskommunen uten å endre eierkapitalen til de øvrige deltagerne vil medføre at den
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samlede eierkapitalen til Innlandet Revisjon IKS økes. Det vil også medføre at eierandelene til de
enkelte kommunene reduseres.
I følge selskapsavtalen § 15 Endringer i selskapsavtalen skal deltagerkommunene gjøre likelydende
vedtak og godkjennes av deltagerkommunene ved blant annet endringer av «Angivelse av deltagere»
og «Den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet».
I møtet ble brev fra Hedmark fylkeskommune til Innlandet Revisjon IKS av 16.12.19 angående,
Inntreden Innlandet Revisjon IKS, delt ut. Hedmark fylkeskommune har sendt kopi av brevet til
deltagerne i Innlandet Revisjon IKS. Brevet 3. avsnitt viser:
«Etter en juridisk gjennomgang av regelverket konkluderes det med at sammenslåingen av
fylkeskommunene ikke defineres someierskifte i IKS-loven. Det vil derfor ikke være behov for
samtykke fra øvrige eiere for at Innlandet fylkeskommune skal bli ny deltager.»
I møtet fremmet Leif Waarum følgende innstilling til vedtak:
I selskapsavtalen til Innlandet Revisjon IKS fra 01.01.2020 endres navnet på deltager fra Oppland
fylkeskommune til Innlandet fylkeskommune.

VEDTAK, ENSTEMMIG:
I selskapsavtalen til Innlandet Revisjon IKS fra 01.01.2020 endres navnet på deltager fra Oppland
fylkeskommune til Innlandet fylkeskommune.

SAK NR. 14/2019

VALG AV STYRETS NESTLEDER, STYREMEDLEM OG STYRETS 1.
VARAMEDLEM

Saksopplysninger:
I følge selskapsavtalen § 8 skal styret bestå av 3 faste medlemmer og 2 vara- medlemmer.
Styremedlemmene i selskapet velges vanligvis for to år. På valg i år er styrts nestleder, styremedlem
og styrets 1. varamedlem.
I følge lov om interkommunale selskaper § 10 velges styremedlemmene vanligvis for 2 år med mindre
annet er avtalt. Selskapsavtalen § 8 jf. Kommuneloven § 77 nr. 2 setter begrensninger for hvem som
kan velges som styremedlemmer.
Etter lov om interkommunale selskaper § 10 gjelder aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge
kjønn. Styret til Innlandet Revisjon IKS uten varamedlemmer må bestå av minst en person fra hvert
kjønn og i tillegg må styret inklusive varamedlemmer bestå av minst to personer av hvert kjønn.
I mail av 24.10.19 informerte Inger Staxrud at hun trekker sog som vara til styret i Innlandet
Revisjon IKS fordi hun er valgt som leder for kontrollutvalget i Gran kommune.
I representantskapets møte 17.12.18 sak 16/2018 fattet representantskapet følgende vedtak.
Styreleder, Espen Hagberg,
Styrets nestleder, Svein Erik Lund,
Styrets medlem, Tove Haugli
Styrets 1. varamedlem Inger Staxrud
Styrets 2. varamedlem Terje Mosveen,

Velges for to år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Velges for to år
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Tove Haugli er ansatt i Nord-Fron kommune. Valgkomiteen får fullmakt til å finne en erstatter.
Følgende personer i styret på valg.
Styrets nestleder, Svein Erik Lund,
Styrets medlem, Tove Haugli
Styrets 1. varamedlem Inger Staxrud
Møtedeltagerne ønsket informasjon om hvem som er utelukket fra valg til selskapets styre. Daglig
leder skal gi denne informasjonen til representantskapets medlemmer.
Leif Waarum fremmet i møte forslag om at saken utsettes til neste møte.
VEDTAK, ENSTEMMIG
Saken utsettes til neste møte.
SAK NR. 15/2019

ORIENTERING OM LANDSOMFATTENDE BENCHMARKING AV
KOSTNADER TIL REVISJON

Saksopplysninger:
Norges Kommunerevisorforbund inviterte i vår sine bedriftsmedlemmer til å delta på benchmarking
for revisjonsåret 2018. Innlandet Revisjon IKS deltok sammen med 9 andre kommunale og
interkommunale revisjonsenheter som omfattet 121 kommuner og 6 fylkeskommuner. Daglig leder vil
informere om resultatene fra undersøkelsen.
Det ble i møte fremmet ønske om informasjon om kommunenes kjøp av forvaltningsrevisjon den siste
4 års perioden.
INNSTILLING TIL VEDTAK:
Saken tas til orientering. Daglig leder lager en oversikt over den enkeltes kommunes kjøp av
forvaltningsrevisjon for siste 4 års perioden.
VEDTAK, ENSTEMMIG:
Saken tas til orientering. Daglig leder lager en oversikt over den enkeltes kommunes kjøp av
forvaltningsrevisjon for siste 4 års perioden.

RETT UTSKRIFT
Lillehammer, 17. desember 2019

Bjørg Hagen
Daglig leder
Sendes til: Medlemmer og varamedlemmer, Deltagerne, Styret
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SELSKAPSAVTALE FOR INNLANDET REVISJON IKS
I selskapsavtalen er kommune og kommunestyre brukt som samlebetegnelse for hhv.
fylkeskommune/kommune og fylkesting/kommunestyre.

§ 1 SELSKAPETS NAVN OG DELTAKERE
Innlandet Revisjon IKS (IR) er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i
Lov om interkommunale selskaper. Deltakere i selskapet er kommunene
Innlandet fylkeskommune
Lillehammer kommune
Gjøvik kommune
Dovre
Lesja
Skjåk
Lom
Vågå
Nord-Fron kommune
Sel
Øyer kommune
Gausdal kommune
Østre Toten kommune
Vestre Toten kommune
Jevnaker kommune
Lunner kommune
Gran kommune
Søndre Land kommune
Nordre Land kommune

§ 2 SELSKAPETS HOVEDKONTOR
IR har hovedkontor i Lillehammer og kontor på Gjøvik og Otta.

§ 3 SELSKAPETS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE
IR har som oppgave å utføre revisjon i kommuner i henhold til Lov om kommuner og
fylkeskommuner av 22.06.2018 med senere endringer, og skal sikre de deltakende kommuner
revisjon i egen regi.
IR skal tilby deltakerne tjenester i samsvar med kommuneloven med forskrifter
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Selskapet kan også tilby sine tjenester til andre kommuner og virksomheter som fører
regnskap etter de kommunale regnskapsprinsippene, samt i andre virksomheter der selskapet
er valgbar som revisor.
Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til formål.
Avtale om revisjon inngås mellom oppdragsgiverne og selskapet ved daglig leder.

§ 4 DELTAKERNES ANSVARS- OG EIERANDEL
De enkelte deltakere hefter med hele sin formue for sin andel av selskapets samlede
forpliktelser. Ved oppstart av selskapet innbetalte deltakerne et innskudd, totalt 2 mill. kroner.
Innskuddet innbetales i samsvar med den enkelte deltakers eierandel, og kan bestå av både
kontantinnskudd og tingsinnskudd. Eiernes innbetalte deltakerinnskudd er nå 2 171 800
.
Eier-, ansvarsdelene og innskudd fordeler seg som følger;
Kommune

3400 Innlandet fylkeskommune
3405 Lillehammer kommune
3407 Gjøvik kommune
3431 Dovre kommune
3432 Lesja kommune
3433 Skjåk kommune
3434 Lom kommune
3435 Vågå kommune
3436 Nord Fron kommune
3437 Sel kommune
3440 Øyer kommune
3441 Gausdal kommune
3442 Østre Toten kommune
3443 Vestre Toten kommune
3053 Jevnaker kommune
3054 Lunner kommune
3446 Gran kommune
3447 Søndre Land kommune
3448 Nordre Land kommune
Sum

Eierandel

Innskudd

17,48 %
13,13 %
14,42 %
1,51 %
1,16 %
1,25 %
1,31 %
1,99 %
3,10 %
3,19 %
2,55 %
3,24 %
7,67 %
6,59 %
3,32 %
4,44 %
6,86 %
3,16 %
3,63 %

380 000
285 400
313 400
32 500
25 000
26 900
28 200
42 900
67 400
68 700
55 400
70 400
166 800
143 400
72 200
96 400
149 200
68 800
78 800

100,00 %

2 171 800

Eierandelen kan endres ved inn- eller uttreden av deltakere.
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§ 5 PRISSETTING AV REVISJONS- OG VEILEDNINGSTJENESTER MV
Selskapet skal fakturere sine tjenester ut i fra reelt medgått ressursbruk på det enkelte
oppdrag. Regnskapsrevisjon (inkl. attestasjoner/bekreftelser), forvaltningsrevisjon og
veiledningstjenester m.v. skal forhåndsavtales med den enkelte deltaker i en oppdragsavtale.
Selskapet skal alltid operere med en timesats som gjør at selskapet over tid ikke er egnet til å
gå med overskudd (selvkostprinsipp).
Selskapet skal, for oppdrag i andre kommuner og virksomheter, avtale honorarer med den
enkelte oppdragsgiver.
Deltakerne skal innbetale 1/3 av forhåndsavtalt pris i 3 terminer, henholdsvis pr. 15.01, 15.05
og 15.09.

§ 6 REPRESENTANTSKAPET
Representantskapet er selskapets høyeste organ og består av 19 representanter. Valgene
følger kommunevalgsperioden. Kommunestyret i de deltakende kommuner velger hver sin
representant og vararepresentant. Ved votering i representantskapet, stemmer medlemmene
for sin prosentvise andel av eierandelene, jf. eierfordeling i § 4.
Representantskapet konstituerer seg selv. Dersom representantskapets leder og nestleder har
forfall, velges en møteleder for anledningen med alminnelig flertall av de fremmøtte
medlemmene.
Konstituerende representantskapsmøte behandler bl.a.;
 Valg av leder i representantskapet
 Valg av nestleder i representantskapet
 Valg av styre
 Valg av styreleder og nestleder til styret
Det settes ned en valgkomité i forkant av konstituerende representantskapsmøte som foreslår
kandidater til leder og nestleder i representantskapet, samt styre, leder og nestleder i styret.
Ordinært representantskapsmøte behandler bl.a.;
 Budsjett og økonomiplan
 Årsmelding og regnskap
 Overordnede mål og retningslinjer for driften
 Møtegodtgjøring for deltakelse i representantskap og styre
 Valg av revisor og godtgjøring
 Rammer for låneopptak
 Andre saker som er forberedt ved innkallingen
Daglig leder og styrets leder har rett og plikt til å møte i representantskapet med mindre det er
åpenbart unødvendig, eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en
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stedfortreder. Alle styremedlemmene har møterett, og disse, samt daglig leder, har alle
talerett.
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til sted, og
disse representerer minst to tredeler av stemmene. Vedtak gjøres med alminnelig flertall av de
avgitte stemmer.
Daglig leder kan ikke velges til medlem i representantskapet. Ansatte i kommuner eller i
andre virksomheter, der IR er valgt som revisor, kan ikke være medlem av representantskapet.
Representantskapet kan selv vedta deltakelse i et annet interkommunalt selskap eller
aksjeselskap innenfor sitt formål og ansvarsområde.
Representantskapet har ikke instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige
prioriteringer og beslutninger fattet av daglig leder eller andre ansatte i revisjonsselskapet.

§ 7 REPRESENTANTSKAPETS MØTER
Det skal innkalles til ordinære representantskapsmøter minst to ganger i året. For øvrig kan
representantskapets leder innkalle til møte når det er påtrengende nødvendig for behandling
av en sak som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles av representantskapet, og når
det ellers er nødvendig for behandling av en bestemt sak.
Representantskapets leder plikter å innkalle til møte når styret, revisor, minst en av deltakerne
eller minst en tredel av representantskapets medlemmer krever det for behandling av en
bestemt sak.
Innkalling til ordinære representantskapsmøter skal skje med minst fire ukers varsel, og skal
inneholde saksliste. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere
frister i tilfeller hvor dette er nødvendig. Tilsvarende skal også de enkelte deltakerne varsles
om innkallingen og sakslisten.
Lederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Styrets medlemmer og daglig leder
har rett til å få sitt syn på en sak innført i protokollen. Protokollen underskrives av møteleder.
Protokollen godkjennes formelt på det påfølgende møtet.

§ 8 STYRET
Styret i selskapet består av 3 faste medlemmer og 2 varamedlemmer valgt av
representantskapet. De ansattes møterett og representasjon i styret er regulert i lovens § 10.
De ansattes representanter med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte.
Spørsmål om fritak for styreverv behandles av representantskapet.
Daglig leder eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlemmer av styret.
Ansatte i kommuner eller ansatte i andre virksomheter, der selskapet er valgt som revisor, kan
ikke være medlem av styret. For øvrig gjelder Kommunelovens bestemmelser i § 77, nr 2 om
valgbarhet til kontrollutvalget for valg til styret i selskapet.
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Forvaltningen av revisjonsselskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende
organisering av revisjonens virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar
med selskapets formål, selskapsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt
av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand
for betryggende kontroll.
Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.
Styret skal sørge for at saker som skal behandles i representantskapsmøtene er tilstrekkelig
forberedt.
Styret har generelt instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. Styret har
imidlertid ikke instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige prioriteringer og
beslutninger fattet av daglig leder eller andre ansatte i revisjonsselskapet.
De ansattes representant trer ut av styret når ansettelsesforholdet opphører. Ved endelig
uttreden eller varig forfall, iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden.

§ 9 STYRETS MØTER
Styret er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer er til stede. Hvert av medlemmene i styret
har en stemme. Vedtak gjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders
stemme avgjørende.
Styrets leder skal sørge for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Bestemmelser om
habilitet, skal følges ved behandling av saker i styret, jf. Lov om kommuner og
fylkeskommuner av 25. september 1992 med senere endringer.
Møteinnkalling med sakspapirer skal sendes representantskapets leder og styremedlemmer.
Tilsvarende skal også de enkelte deltakerne varsles om innkallingen og sakslisten.

§ 10 DAGLIG LEDER
Selskapet ledes av daglig leder som ansettes av styret.
Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av
stor og prinsipiell betydning. Slike saker kan bare avgjøres når styret i den enkelte sak har gitt
daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig
ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.
Styret avgjør hva som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor prinsipiell betydning.
Selskapets daglige leder er representantskapets og styrets sekretær og saksbehandler. Daglig
leder har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at
vedkommende ikke skal kunne møte. Daglig leder kan delegere sin myndighet til andre
ansatte.
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§ 11 BEHANDLING AV BUDSJETT OG REGNSKAP
Representantskapet vedtar årsbudsjett for kommende år og økonomiplan for de neste 4 år.
Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og
budsjettrammer. Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetninger, skal
representantskapet og deltakerne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret
må fremme forslag til endringer i vedtatte budsjettrammer for selskapet.
Representantskapet skal hvert år behandle styrets forslag til økonomiplan og årsbudsjett.
Styret skal få seg forelagt minst to årlige budsjettrapporter.
Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar påfølgende år. Årsregnskapet, sammen med
revisjonsberetning og styrets årsberetning, skal fastsettes av representantskapet før 30. juni.
Representantskapet skal ta stilling til anvendelse av årsoverskudd eller dekning av
årsunderskudd.

§ 12 LÅNEOPPTAK OG GARANTISTILLELSE
Representantskapet fatter vedtak om låneopptak. Øverste ramme for selskapets samlede
låneopptak er kr. 5.000.000. Det kan kun tas opp lån til investeringsformål, konvertering av
eldre gjeld og likviditetsformål. Lån til likviditetsformål må gjøres opp før regnskapet for
vedkommende budsjettår fastsettes.
Styret har fullmakt til å foreta låneopptak etter vedtak i representantskapet, samt godkjenne
lånevilkårene.
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres
økonomiske forpliktelser. Selskapet kan ikke låne ut penger til egne ansatte.

§ 13 MØTEGODTGJØRELSE
Representantskapet fatter vedtak om møtegodtgjørelse for deltakelse i representantskapet og
styret.

§ 14 ARBEIDSGIVERANSVAR OG –TILKNYTNING
Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i selskapet.
Selskapet skal være medlem av virksomhetsgruppen i KS Bedrift tilknyttet Kommunens
Sentralforbund, og følge de hovedavtaler og hovedtariffavtaler som gjelder
virksomhetsmedlemmer.
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§ 15 ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN
Selskapsavtalen kan endres ved at deltakerne gjør et likelydende vedtak om dette. Følgende
endringer må godkjennes av deltakerkommunene:
1.
Selskapets navn
2.
Angivelse av deltakere
3.
Selskapets formål
4.
Hovedkontorkommune
5.
Antall styremedlemmer
6.
Deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser ovenfor selskapet
7.
Den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsdel i
selskapet
8.
Antall medlemmer i representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte
deltaker oppnevner
9.
Annet, som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen
Andre endringer vedtas av representantskapet med tilslutning av minst to tredeler av de
avgitte stemmer.
Forslag til endringer i selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en eller
flere av deltakerne.
Representantskapet skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslag til endringer av
selskapsavtalen før disse fremmes for behandling.

§ 16 VOLDGIFT
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen, og om fordeling av utgifter, eller i
forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en
voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av Fylkesmannen i Oppland, om ikke
annen ordning følger av lov eller forskrift.

§ 17 UTTREDEN OG OPPLØSNING
Den enkelte deltaker kan med ett års varsel ensidig si opp sin deltakelse etter reglene i”Lov
om interkommunale selskaper”.
Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om
oppløsning må videre godkjennes av samtlige deltakere og av Kommunal- og
regionaldepartementet.
Eierandelen legges til grunn for fordeling av eventuell aktiva ved oppløsning og uttreden.
Gjennomføring av oppgjøret skjer ved registrering av verdier målt i kroner, beregning av
eierandelens verdi i kroner og tilbakeføring av midler i form av kontantoppgjør eller naturalia
(til omforent verdi eller til taksert verdi) innen den beløpsmessige grense eierandelens
kroneverdi utgjør.
Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.
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§ 18 Pensjonsforpliktelser for pensjonister og oppsittere
Innlandet Revisjon IKS har betydelige pensjonsforpliktelser for tidligere ansatte; pensjonister
og oppsittere. Det opprettes et pensjonsfond 01.01.2018 tilsvarende denne
pensjonsforpliktelse. Fondet kalles «Pensjonsfondet». Innlandet Revisjon IKS og NordGudbrandsdal kommunerevisjon bidrar med midler inn i fondet tilsvarende sin forpliktelse
31.12.2017.
Midlene fra fondet benyttes til betaling av årlig utgift til reguleringspremie for pensjonister og
oppsittere.

§ 19 IKRAFTTREDELSE
Endret selskapsavtale trer i kraft den 1. januar 2018.

§ 20 ØVRIGE BESTEMMELSER
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.
Selskapsavtalen er utarbeidet i 20 eksemplarer, hvor deltakerne har fått hvert sitt og det 20.
skal bero hos selskapet.

Vedtatt i:
Oppland fylkesting den 14. juni 2004
Jevnaker kommunestyre 22. juni 2004
Lunner kommunestyre 24. juni 2004
Gran kommunestyre 30. juni 2004
Østre Toten kommunestyre 24. juni 2004
Vestre Toten kommunestyre 17. juni 2004
Gjøvik kommunestyre 17. juni 2004
Søndre Land kommunestyre 21. juni 2004
Nordre Land kommunestyre 22. juni 2004
Lillehammer kommunestyre 17. juni 2004
Gausdal kommunestyre 24. juni 2004
Øyer kommunestyre 24. juni 2004
Nord-Fron kommunestyre
Ringebu kommunestyre
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Endringer godkjent i:
Oppland fylkesting den 30. juni 2011
Jevnaker kommunestyre 29. juni 2011
Lunner kommunestyre 19. mai 2011
Gran kommunestyre 16. juni 2011
Østre Toten kommunestyre 06. juni 2011
Vestre Toten kommunestyre 16. juni 2011
Gjøvik kommunestyre 26. august 2011
Søndre Land kommunestyre 31. oktober 2011
Nordre Land kommunestyre 21. juli 2011
Lillehammer kommunestyre 26. august 2011
Gausdal kommunestyre 17. juni 2011
Øyer kommunestyre 16. juni 2011
Nord-Fron kommunestyre 21. juli 2011
Endringer godkjent i:
Oppland fylkesting den 17.10.2017
Lillehammer kommunestyre den, 26.10.2017
Gjøvik kommunestyre den, 28.09.2017
Dovre kommunestyre den, 25.09.2017
Lesja kommunestyre den, 14.09.2017
Skjåk kommunestyre den, 21.09.2017
Lom kommunestyre den, 22.06.2017
Vågå kommunestyre den, 13.06.2017
Nord-Fron kommunestyre den, 19.09.2017
Sel kommunestyre den, 19.06.2017
Øyer kommunestyre den, 28.09.2017.
Gausdal kommunestyre den 26.10.2017
Østre Toten kommunestyre den, 13.09.2017
Vestre Toten kommunestyre den, 31.08.2017
Jevnaker kommunestyre den, 31.08.2017
Lunner kommunestyre den, 07.09.2017
Gran kommunestyre den, 20.09.2017
Søndre Land kommunestyre den, 18.09.2017
Nordre Land kommunestyre den, 05.09.2017
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Lillehammer 17.12.2019

______________________ ______________________ ______________________
Fylkesordfører i Innlandet Ordfører i Lillehammer
Ordfører i Gjøvik
______________________ _____________________
Ordfører i Dovre
Ordfører i Lesja

______________________
Ordfører i Skjåk

______________________ ______________________ ______________________
Ordfører i Lom
Ordfører i Vågå
Ordfører i Nord-Fron
______________________ _____________________
Ordfører i Sel
Ordfører i Øyer

______________________
Ordfører i Gausdal

______________________ ______________________ ______________________
Ordfører i Østre Toten
Ordfører i Vestre Toten
Ordfører i Jevnaker
______________________ _____________________
Ordfører i Lunner
Ordfører i Gran

______________________
Ordfører i Søndre Land

______________________
Ordfører i Nordre Land
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Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/55

Arkiv: 021

MELDINGER FRA ORDFØRER OG KOMMUNEDIREKTØR
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Meldingene tas til orientering.

Fakta:
Det vil bli orientert om følgende saker i møtet:
 Framdrift i arbeidet med å utvikle rådhuskvartaltet. Kommunedirektøren vil
orientere kort om arbeidet, herunder politisk behandling av prinsipielle sider av
saken i løpet av vinteren. Planavdelingen vil også orientere om status i
arbeidet med å legge til rette for et nytt aktivitetsområde i Raufoss (i
rådhuskvartalet).
 Riksveg 4: Informasjon fra ordføreren om arbeidet i Stor-Oslo nord og videre
framdrift, herunder orienteringer i formannskapet i februar.
 Politisk organisering og arbeidsform:
o Plan for kommunestyrets arbeid de kommende fire årene er under
forberedelse. Kommunedirektøren er i ferd med å oppsummere
administrasjonens innspill til saker. Det orienteres nærmere om dette i
møtet. Sannsynligvis foreligger også de konkrete innspillene fra
kommunedirektøren til møtet. Videre presenteres skisse til framdrift
som innebærer opplegg for politiske innspill og en tidsplan som sikrer at
saken / planen blir vedtatt i kommunestyret i mars.
o Organisering – oppfølging av saken som ble utsatt i formannskapets
møte i desember 2019
 Folkevalgtprogram: Kort presentasjon og drøfting av plan for flere temaer
utover vinteren og våren.
 Plan for «Økonomisk omstilling 2019-2022». Oppfølging av denne planen som
kommunestyret vedtok i mars 2019, blir svært viktig. Ansvaret for dette ligger
på kommunedirektøren og formannskapet. Kommunedirektøren har arbeidet
videre med tiltak og konkret oppfølging. Dette presenteres kort i møtet. Videre
legges det opp til at en gjennomgang og drøfting av oppdatert tiltaksplan
fremmes som egen sak til formannskapets møte i februar.

20/55

 Valg av råd og utvalg: Det gjenstår å velge representanter til noen råd og
utvalg. Dette må på plass raskest mulig. Vegard Skogen oversender en
oversikt på mail til formannskapets medlemmer som viser hvilke valg som
gjenstår.
 Representanter til arbeidet med revidering av plan for frivilligheten: Det er
ønskelig med oppnevnelse av to politiske representanter til dette arbeidet.
Kommunedirektøren anmoder om at disse oppnevnes i møtet.
 Felles politiråd: Vestre Toten kommune har vertskapsrolle de neste to årene.
Ordføreren orienterer om saken.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør
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INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSAVTALE STØRRE KOSTNADSKREVENDE
IDRETTSANLEGG ØSTRE OG VESTRE TOTEN KOMMUNER
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner samarbeidsavtalen for interkommunalt anlegg for
Raufoss Storhall mellom Raufoss Fotball, Østre Toten kommune og Vestre
Toten kommune.
2. Ordføreren gis fullmakt til å inngå avtalen.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utarbeide underavtale med Østre Toten
kommune om hvordan utbetaling av midler mellom kommunene til Raufoss
Storhall og Toten skytteranlegg skal gjennomføres.
4. Kommunestyret er positiv til å inngå samarbeidsavtale for et framtidig større
interkommunalt skytteranlegg på Østre Toten.
Utrykte vedlegg:
 Kommunal medvirkning Raufoss Storhall, kommunestyrets vedtak i sak 54/19
 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019,
gjeldende for 2020
Trykte vedlegg:
1. Interkommunal samarbeidsavtale mellom Østre Toten kommune, Vestre Toten
kommune og Raufoss Fotball for Raufoss Storhall.
2. Interkommunal samarbeidsavtale for framtidig større idrettsanlegg på Østre
Toten, Toten skytteranlegg i Lensbygda.
3. Kulturdepartementets svar på søknad om status som større interkommunalt
anlegg for Raufoss Storhall
4. Uttalelse fra idrettsrådet
Fakta:
Det er ressurs- og bruksmessig gunstig at flere kommuner går sammen om å bygge
og drifte idrettsanlegg det ellers ville være vanskelig å realisere innenfor en
kommune. I bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet finnes
en ordning som heter «Særskilt tilskudd til større interkommunale idrettsanlegg».
Interkommunale idrettsanlegg kan få et tillegg på 30 % av ordinært tilskudd forutsatt
at det inngås bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner om investering
og drift.
Det er under planlegging to store anlegg i Totenkommunene. Toten skytteranlegg på
Lensbygda og Raufoss Storhall, innendørs fotballhall 11’er, på Raufoss. Begge
anleggene vil være større kostnadskrevende anlegg og hvor de kommunale
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bidragene på investering og drift er vesentlig. Det er et ønske fra Østre Toten
kommune og Vestre Toten kommune at disse anleggene får status som
interkommunalt anlegg for derigjennom å utløse mer spillemidler som kommer
anleggsutbygger til gode.
Administrasjonene i begge kommunene har jobbet fram et forslag til
samarbeidsavtale for hver av anleggene. Det er Kulturdepartementet som
godkjenner anlegg med interkommunal status og frist for innsending av søknad er
15. november. Avtale for Raufoss Storhall ble sendt innen fristen til departementet
med forbehold om at avtalene blir godkjent av idrettsrådene og kommunestyrene i
begge kommunene.
Vurdering:
Denne saken handler om interkommunal samarbeidsavtale mellom kommunene
Østre Toten og Vestre Toten og Raufoss Fotball om Raufoss Storhall.
Samarbeidsavtale for Toten skytteranlegg på Østre Toten vil bli behandlet senere, da
planene for skytteranlegget er i en tidlig fase.
Begge kommuner jobber aktivt for å samarbeide om store kostnadskrevende anlegg.
Dette fordi det er små geografiske avstander mellom kommunene, lagene og at
utøvere ikke forholder til kommunegrenser.
Kommunal medvirkning og støtte til ny Raufoss Storhall ble behandlet i
kommunestyret i møte 20.06.2019 sak 54/19.
Kulturdepartementet har i brev av 8. januar 2020 godkjent Raufoss Storhall som
større interkommunalt anlegg under forutsetning at det inngås skriftlig og bindene
samarbeidsavtale mellom Raufoss Fotball, Østre Toten kommune og Vestre Toten
kommune i henhold til gjeldende Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet – 2019, pkt. 2.5.4.
Idrettsrådet har hatt samarbeidsavtalene til uttalelse og de stiller seg bak avtalene og
er positive til disse anleggene.
Kommunestyret gir ordføreren fullmakt til å inngå framlagte samarbeidsavtale for
Raufoss Storhall som interkommunalt anlegg. Kommunedirektøren gis fullmakt til å
utarbeide underavtale med Østre Toten kommune om hvordan utbetaling av midler
mellom kommunene til Raufoss Storhall og Toten skytteranlegg skal gjennomføres.
Det påpekes at status som regionalt anlegg er avhengig av tilsvarende behandling og
godkjenning politisk i Østre Toten kommune.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Elisabeth Lund
kultursjef
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Interkommunal samarbeidsavtale, idrettsanlegg

Interkommunal drift og investeringsavtale for Raufoss Storhall,
fotballhall 11’er, mellom Raufoss Fotball, Østre Toten kommune og
Vestre Toten kommune
Det er under planlegging to store anlegg i kommunene. Toten skytteranlegg på Østre
Toten og fotballhall i Vestre Toten. Begge anleggene vil være større
kostnadskrevende anlegg og hvor de kommunale bidragene på investering og drift er
vesentlig. Det er et ønske fra samarbeidskommunene at disse anleggene får status
som interkommunale anlegg.
Først ute er fotballhallen på Raufoss i Vestre Toten. Fotballhallen ligger sentralt på
Raufoss i Raufoss-skogen sport og fritidspark. Det er kort avstand til begge
kommunene. Dette er den eneste 11’er fotballhallen i våre kommuner og regionen,
og eies og driftes av Raufoss Fotball.
Overtrykkshallen Raufoss Storhall er revet og ny fast konstruksjon skal bygges på
samme grunnmur. Hallen vil inneholde en fullverdig 11’er bane for fotball med kiosk,
tribuner, lysanlegg og nødvendig lagerplass. Hallen vil bli bygd inntil allerede
eksisterende servicebygg med garderober og har en netto kostnad på ca. 46
millioner kroner. Servicebygget inngår ikke som en del av denne avtalen.
Vestre Toten kommune har vedtatt kommunal garanti på et langsiktig lån på et nivå
25 millioner kroner med en nedbetalingstid på 30 år, engangstilskudd på
størrelsesorden 4 millioner kroner og et langsiktig årlig tilskudd (20 år) på i
størrelsesorden 1,0 millioner kroner til direkte betjening av det langsiktige lånet til
fotballhallen. Vestre Toten kommune forskotterer merverdiavgiftskompensasjon og
spillemidler, samt stiller de nødvendige garantiene for spillemidler.
Oppland fylkeskommune har bevilget 4 millioner kroner til fotballhallen. Det vil bli søkt
spillemidler til hallen i henhold til gjeldende bestemmelser.
Det vises til Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019,
kap. 2.5.4 «Særskilt tilskudd til større interkommunale idrettsanlegg».
Investeringer
Vestre Toten kommune som vertskommune bevilger i sin helhet investeringsbidraget
fra begge kommunene til fotballhallen, i henhold til kap. 2.5.4 - pkt. 2 a i
bestemmelsene. Når regnskap av byggingen er ferdig revidert, sender
vertskommunen krav til samarbeidskommune.

Det vil være mulig for fotballen i Østre Toten kommune å eventuelt søke ordinære
spillemidler til en framtidig fotballhall i kommunen, men hallen vil ikke kunne få status
som interkommunalt anlegg.

Drift
Vestre Toten kommune som vertskommune forplikter seg til i sin helhet å bevilge
årlig driftstilskudd fra begge kommunene, i henhold til kap. 2.5.4 - pkt. 2 b i
bestemmelsene. Denne forpliktelsen gjelder i 20 år fra anlegget er ferdigstilt.
Driftstilskuddet etter denne avtalen forskotteres av vertskommunen som fakturer
Østre Toten kommune etterskuddsvis.
Raufoss Fotball forplikter seg til at andre klubber i kommunene og regionen får
tilgang til fotballhallen.
Raufoss Fotball forplikter seg til å orientere om driften av hallen til begge
kommunene hvert år etter sitt pålagte årsmøte.
Avtalen forutsetter også at Raufoss Fotball som eneste toppklubb i regionen bistår
fotballklubbene i begge kommunene med kompetanse på trening, spillerutvikling
m.m.
Det lages en tilsvarende avtale for Toten skytteranlegg.
Avtalene behandles politisk i det første kommunestyremøte i 2020 i begge
kommunene.

Raufoss ……………….. 2020

……………………………
Styreleder Raufoss Fotball

……………………………

…………………………….

Ordfører Østre Toten kommune

Ordfører Vestre Toten kommune

Vestre Toten kommune
Postboks 84
2831 RAUFOSS

Deres ref

Vår ref

Dato

19/630-17

19/5974-

8. januar 2020

Raufoss storhall - Raufoss IL Fotball - om søknad om godkjenning av
status som interkommunalt idrettsanlegg - Vestre Toten kommune
Kulturdepartementet viser til brev av 12. november 2019, samt brev av 13. og 17. desember
2019 fra Vestre Toten kommune med søknad om godkjenning av Raufoss storhall som
interkommunalt anlegg, jf. departementets gjeldende Bestemmelser om tilskudd til anlegg for
idrett og fysisk aktivitet – 2019, pkt. 2.5.4.
Videre vises til kontakt per telefon med kommunes leder for idrett og fysisk aktivitet, Geir
Sollie, senest 6. januar 2020, samt hans oversendelse per e-post samme dag av seneste
utkast til interkommunal samarbeidsavtale mellom Vestre Toten kommune og Østre Toten
kommune.
Departementet legger til grunn at søknaden om interkommunal status for Raufoss storhall er
fremmet på vegne av Raufoss IL Fotball som skal bygge, eie og drive hallen, mens både
Vestre Toten kommune og Østre Toten kommune skal bidra med såvel investeringstilskudd
som driftstilskudd.
For godkjenning av Raufoss storhall som interkommunalt anlegg som muliggjør et tillegg på
30 % av ordinært tilskudd til bygging av storhallen, må følgende vilkår være oppfylt:
1. Anlegget må være et større, kostnadskrevende anlegg.
Departementet anser Raufoss storhall for å være et slikt anlegg.
2. Det er inngått bindende, skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner, samt i dette
tilfellet Raufoss IL Fotball som bygger, eier og driver, om investering og drift.

Postadresse
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
postmottak@kud.dep.no

Kontoradresse
Grubbegata 1
www.kud.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 866

Avdeling
Avdeling for
sivilsamfunn og idrett

Saksbehandler
Åsmund Berge
22 24 80 60

Departementet noterer at slik avtale ikke foreligger inngått skriftlig og bindende ennå,
men at begge kommuner er innstilt på – og planlegger – å inngå avtalen.
Departementet forutsetter derfor at begge kommuner vil – sammen med Raufoss IL
Fotball – inngå slik avtale, hvoretter hver av kommunen forplikter seg til a) å skyte inn
minimum 5 % av anleggets godkjente kostnad i investeringstilskudd, og b) enten å
skyte inn minimum 5 % av anleggets faktiske driftskostnader i årlige driftstilskudd i 20
år, eller å stille garanti for dekning av driftsunderskudd for anlegget, alt i samsvar med
bestemmelsenes punkt 2.5.4.
På denne bakgrunn og under nevnte forutsetning godkjenner departementet Raufoss storhall
som interkommunalt anlegg, jf. pkt. 2.5.4 fjerde ledd, i det departementet ber om å få
oversendt avtalen mellom kommunene og Raufoss IL Fotball om investering og drift, når den
foreligger inngått i samsvar med bestemmeslene og godkjenningen.

Med hilsen

Ole Fredriksen (e.f.)
avdelingsdirektør
Åsmund Berge
fagdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Østre Toten kommune
Raufoss IL Fotball
Innlandet fylkeskommune
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SØKNADER SPILLEMIDLER 2020 - PRIORITERING VESTRE TOTEN KOMMUNE
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar prioritering av spillemidler i henhold til vedlagte prioriterte
handlingsprogram for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2020 2023 i Vestre Toten kommune.
Utrykte vedlegg:
Spillemiddelsøknader 2020
Trykte vedlegg:
 Prioritert handlingsprogram 2020-2023 for utbygging av anlegg for idrett og
fysisk aktivitet i Vestre Toten kommune
 Uttalelse fra Vestre Toten idrettsråd til prioriteringen
Fakta:
Lag og foreninger ble gjort kjent med at søknadsfrist for spillemidler til kommunen var
1. november 2019.
Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om
pengespill mv. (pengespillloven) av 28. august 1992 nr. 103 med senere endringer,
og forskrift om fordeling av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål av 11.
desember 1992. Alle søknader skal leveres elektronisk via nettstedet
«idrettsanlegg.no» og sendes først til kommunen for gjennomgang og prioritering.
Behandling av søknadene i kommunene skjer i eget saksbehandlingsverktøy som er
knyttet opp mot Innlandet fylkeskommune og Kulturdepartementet.
Slik er gangen i behandling av søknader:
 1. november frist til kommunen
 15. januar: Kommunen skal oversende alle innkomne søknader, samt en
redegjørelse for kommunens prioritering til fylkeskommunen.
 15. april: Fylkeskommunen skal oversende oversikt over innkomne søknader
og totale søknadsbeløp til departementet.
 Primo mai: Departementet meddeler og utbetaler til fylkeskommunen de
fastsatte rammebeløp for fordeling på søknader.
 15. juli: Fylkeskommunens vedtak i de enkelte saker sendes søkerne.
For 2020 er det foretatt en del endringer i bestemmelse om tilskudd av spillemidlene.
Endringene er formidlet til søkere og er tatt inn i saksbehandlingen.
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Følgende anlegg ble tildelt i spillemidler i 2019 og faller dermed ut av
handlingsprogrammet:
1. Vestre Toten ungdomsskole, skateanlegg
2. Vestre Toten ungdomsskole, ballbinge utgår og erstattes/oppgraderes til 9’er
kunstgressbane
3. Eina SK, rehabilitering garderobeanlegg Prestmarka
4. Raufoss Fotball, klubbhus/servicebygg Nammo stadion
Ved fordeling av spillemidler opereres det med to type hovedkategorier. Det er
nærmiljøanlegg og ordinære anlegg herunder rehabilitering. For 2020 er
tilskuddsbeløpet for nærmiljøanlegg 50 % av godkjente totalkostnader inntil 300.000
kroner. Det er heller ingen begrensning for antall søknader pr. anlegg sted forutsatt
at underlaget ikke er det samme. For ordinære anlegg er hovedregelen 1/3 av
totalkostnadene og maksimalt oppad til 1 million kroner. For mange anleggstyper er
det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp.
Det er fylkeskommunen som fatter vedtak og innvilger/avslår søknad om tilskudd fra
spillemidlene. Frist for oversendelse av søknader fra kommune til fylkeskommune er
hvert år 15. januar. Søknadene ble oversendt innen fristen og vedtaket om
prioritering i denne saken oversendes etter møte i formannskapet 22. januar.
Vurdering:
Søknader som er fremmet tidligere har status som fornyet. Det vil si at søknad er
formelt i orden, men venter på utbetaling. Søknader må fornyes hvert år inntil tilsagn
foreligger. For 2020 har det også kommet inn en del nye søknader. Det er store
søknader med betydelige kostnader og spillemiddeltilskudd. I handlingsprogrammet
er det nå spillemiddelsøknader med totalkostnad på ca. 250 millioner kroner og hvor
finansiering i form av spillemidler utgjør ca. 53 millioner kroner. Vi har aldri hatt så
mange store søknader samtidig og det vises at det satses på bygging av anlegg for
idrett og fysisk aktivitet i kommunen. Hovedbrukere av alle disse anleggene er barn
og unge.
Reinsvoll idrettshall ble søkt for i 2019 og nå for 2020 kommer Raufoss Storhall og
rehabilitering og utvidelse av Raufosshallen. Alle disse anleggene vil komme inn
under handlingsprogrammet for større kostnadskrevende idrettsanlegg i Innlandet
fylkeskommune. Fylkeskommunen avsetter hvert år en andel av spillemiddene til
større anlegg. Utbetaling til disse anleggene følger dette handlingsprogrammet og
utbetaling skjer over flere år.
Vedlagte prioriterte handlingsprogram viser at det er ventetid på innvilgelse av
spillemidler. Det skyldes at den totale tilskuddsrammen er for liten i forhold til antall
søknader. Det er ikke uvanlig at søknader må vente 2-4 år før tilskudd innvilges.
Vestre Toten har vært heldige og har nå kun søknader som ble fremmet første gang i
2019. Prioriteringen er en videreføring av fjorårets program og med prinsippet at
søker «rykker opp i køen».
Idrettsrådet har hatt handlingsprogrammet og prioritering av spillemiddelsøknader til
uttalelse. Idrettsrådet og administrasjonen er enig i prioriteringen. Idrettsrådets
uttalelse til prioriteringen skal også oversendes fylkeskommunen innen 15. januar.
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Bjørn Fauchald
rådmann

Elisabeth Lund
kultursjef
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Handlingsprogram 2020 – 2023 – utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Vestre Toten kommune
Oppstillingen viser en prioritert oversikt over samlet utbygging de neste 4 år, periodisert og spesifisert etter anleggsprosjekt og finansieringskilde.
KA = Kommunal andel SPM = spillemidler

Anleggsprosjekt

Søknadsår

Kostnad i
1000 kr.
Inkl. mva

PR = Private midler inkl. dugnad/gaver/rabatter/lån/andre tilskudd
Finansiering
2020

KA

SPM

2021
PR

NÆRMILJØANLEGG
1. Vestre Toten
ungdomsskole,
Parkouranlegg
2. Vestre Toten
ungdomsskole,
Sandvolleyballbane
3. Vestre Toten
ungdomsskole,
Basketballbane

2019

725

425

300

618

318

300

318

159

159

fornyet
2019
fornyet
2019
fornyet

ORDINÆRE
1. Reinsvoll IF,
Kunstgressbane
5’er

2019
fornyet

866

272

594

KA

SPM

2022
PR

KA

SPM

2023
PR

KA

SP
M

PR

2. Reinsvoll
Idrettshall
Hall 25x45m,
hoppegrop,
møterom,
klubblokaler
3. Vestre Toten
ungdomsskole,
kunstgressbane
9’er
4. Raufoss
sentralbaneanlegg,
retopping /
oppmerking dekke
friidrett
5. Storhallen
Ny fotballhall 11’er

2019

51 831

41 081

10 750

5616

4 616

1 000

1 251

834

417

fornyet

2019
fornyet

2019
fornyet

2020

56 289

4 000

12 000

40 289

1 000

4 270

27

51

1 000

2 750

ny

6. Storhallen,
rehabilitering
kunstgressdekke

2020

7. Gapahuk Bøverbru
skole

2020

8. Prestmarka lager/
garasjeanlegg

2020

5 270

ny
80

2

ny

ny

3 750

9. Raufosshallen 2
Ny hall 25x45 m

2020

10. Raufosshallen 2
Aktivitetssal 1

2020

11. Raufosshallen 2
Aktivitetssal 2

2020

12. Raufosshallen 1
Rehab. eks. hall

2020

13. Raufosshallen 1
Skytebane 15 m

2020

66 120

56 120

10 000

9 275

7 075

2 200

9 629

7 429

2 200

32 117

22 117

10 000

4 252

3 552

700

ny

ny

ny

ny

ny

Gjentatt søknad = innvilget deler av SPM tilskuddet (deltilsagn)
Fornyet = godkjent søknad, men ikke innvilget tilsagn på grunn av manglende midler i fylket

SPILLEMIDLER OG HANDLINGSPLAN TIL PRIORITERING AV IDRETTSANLEGG
2020 - 2023
UTTALELSE FRA VESTRE TOTEN IDRETTSRÅD

Idrettskonsulent Geir Sollie og Idrettsrådleder Hege Elisabeth Engen har i forkant av
uttalelsen fra idrettsrådet hatt møte og laget et forslag til prioritering av handlingsprogram
for utbygging av anlegg til idrett og fysisk aktivitet.
Idrettsrådet anbefaler følgende prioritering
Nærmiljøanlegg .
Det foreligger 3 nye søknader til nærmiljøanlegg. Det er Vestre Toten kommune som
er utbygger bak alle søknadene.
Vi anbefaler følgende prioritering
1. Vestre Toten ungdomsskole – Parkouranlegg
2. Vestre Toten ungdomsskole – sandvolleyballbane
3. Vestre Toten ungdomsskole – basketballbane

Ordinære anlegg
Idrettsrådet ønsker ikke å gjøre endringer i den foreslåtte prioriteringen fra
idrettskonsulent. Her mener vi altså at vi følger vanlig opprykk etter aldersprinsippet
som bør gjelde. Det vi allikevel stiller oss undrende til er midler som skal brukes på
skytebanen.
Det foreligger 4 søknader fra 2019 og alle er fornyet. De søknadene som gjelder for
2020 er store kostnadskrevende prosjekter.
Idrettsrådets prioritering:
1. Reinsvoll IF, Kunstgressbane 5’er
2. Reinsvoll Idrettshall, hall 25 x 45 m, hoppegrop, møterom, klubblokaler
3. Vestre Toten ungdomsskole, kunstgressbane 7’er
4. Raufoss sentralbaneanlegg, oppmerking dekke friidrett
5. Ny storhall 11 èr .
6. Storhaller rehabilitering kunstdekke.
7. Gapahuk Bøverbru skole
8. Prestmarka lager/garasjeanlegg
9. Raufosshallen 2 Ny hall 25*45 m
10. Raufosshallen 2 Aktivitetssal 1

11. Raufosshallen Aktivitetessal 2
12. Raufosshallen rehab.eks.hall
13. Skytebane 15m

Nærmiljøanlegg
De 3 øverste på nærmiljøanlegg er godkjente søknader, men ligger der pga
manglende midler fra fylket.
Ordinære anlegg
13 søknader på ordinære anlegg hvorav 4 er fornyet pga manglende midler fra fylket.
For 2020 har det kommet inn en del nye søknader. Vestre Toten kommune har store
søknader med betydelige kostnader og spillemiddeltilskudd. Det ble søkt for Reinsvoll
idrettshall i 2019, og nå for 2020 kommer Raufoss storhall og rehabilitering og
utvidelse av Raufosshallen. Alle disse anleggene vil kommunen ha under
handlingsprogrammet for større kostnadskrevende idrettsanlegg i innlandet
fylkeskommune.
Litt informasjon rundt spillemiddelfordeling i Oppland 2019
Total sum for fornyede godkjente søknader i Vestre Toten er ca61 mill for 2019.
Ventetiden nasjonalt er ca 2,4 år og har holdt seg stabilt de siste 3-4 årene, mens det
totale etterslepet har økt.
Grunnen til at ventetiden har holdt seg lik mens etterslepet har økt er at de totale
tildelinger til anlegg har økt prosentvis like mye som søknadssummen.
Anleggsdekningen holder seg stabil fra foregående år. Dette tyder at
anleggsbyggingen skjer i takt med befolkningsveksten. Det som blir spennende å se
er hvilke utslag det vil gi når vi i 2020 starter på de større kostnadskrevende
idrettsanleggene.
For styret Vestre Toten Idrettsråd
Hege Elisabeth Engen
15.12.2019

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Trine Kløvrud
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Arkiv: 031

UTREDNING OM ORGANISERING AV HELSE - OG OMSORGSTJENESTEN I
VESTRE TOTEN KOMMUNE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar til etterretning kommunedirektøren sine vurderinger av
behovet for eksternt bistand til å gi innspill som grunnlag for å beslutte framtidig
organiseringen av helse – og omsorgstjenestene i Vestre Toten kommune
2. En slik utredning vil også inngå som en del av kommunens plan for «Økonomisk
omstilling 2019-2022». Dette innebærer at det i tillegg til organisering også skal
fokuseres på økonomi og potensial for mer effektiv drift.
3. Kommunestyret bevilger inntil 400 000 kroner til utredningsprosjektet. Utgiftene
dekkes av kommunens disposisjonsfond.

Fakta:
Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og
omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose.
Kommunens helse- og omsorgstjenester skal som minimum inneholde de tjenester
og den fagkompetansen som er beskrevet i lover og forskrifter.
Vestre Toten kommune står overfor betydelige utfordringer i årene fremover for å
møte veksten i de kommunale helse- omsorgstjenestene. Dette handler om den
demografiske utviklingen med flere eldre og færre yrkesaktive, sykdomsutviklingen
og samhandlingsreformen som stiller stadig større krav til faglighet samt medisinsk
ansvar og kapasitet i kommunen til å håndtere flere og mer komplekse oppgaver som
krever samhandling mellom tjenester.
Nasjonal helse - og sykehusplan ble lagt frem november 2019. Den er tydelig på at
flere skal få behandling hjemme fremfor i sykehus.
Medisinsk behandling og oppfølging, forebygging, rehabilitering og habilitering er i
økende grad et kommunalt ansvar. Dette gjelder både for barn, voksne og eldre
mennesker. Det stilles krav og forventinger til oppbygging og organisering av de
kommunale helse - og omsorgstjenestene samtidig med strammere økonomiske
rammebetingelser og arbeidskraftutfordringer.
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Tjenestene skal være av god kvalitet. I Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i
helse og omsorgstjenestene er kvalitet formulert ved at tjenestene er virkningsfulle,
trygge og sikre, involverer brukere og gir dem innflytelse, er samordnet og preget av
kontinuitet, er tilgjengelig og rettferdig fordelt og at ressursene utnyttes på en god
måte.
Gjennom blant annet arbeidet med samarbeidsprosjektet Helhetlig Pasientforløp har
det blitt påpekt utfordringer med å få til god flyt i tjenesteytingen både innenfor og på
tvers av fagområder i Helse og Omsorg. Dette gjelder spesielt pasienter som mottar
individrettet hjelp og behandling fra flere fagtjenester samtidig i et pasientforløp.
Sentrale aktører/tjenester, som skal jobbe tett sammen om et helhetlig tjenestetilbud
til innbyggeren, er organisert innenfor hver sine tjenesteområder og har ulike
styringslinjer, føringer og prioriteringer.
Det ble opprettet en styringsgruppe for Helse og Omsorg i 2018 med mål om å få til
en større grad av samarbeid, samordning og felles retning. Arbeidet i
styringsgruppen har medført at helse- og omsorgstjenestene har fått bedre kunnskap
om og kjennskap til hverandre. En naturlig videreføring av dette arbeidet er å vurdere
om en annen organisering av helse- og omsorgstjenestene kan utløse gevinster.
Det vil være behov for bistand til å utrede dagens organisering, samt komme med
anbefalinger til hvordan tjenesten bør organiseres og dimensjonsjoneres for å møte
samfunnsutviklingen.

Formål med utredningen
Hensikten med utredningen er å fremskaffe et godt grunnlag for beslutninger om
utvikling og omstilling av helse og omsorgstjenestene i Vestre Toten kommune og å
bidra til at kommunen er i stand til å møte endringene i samfunnet på en
fremtidsrettet og bærekraftig måte.
Utredningen skal gi konkrete anbefalinger for økonomisk omstilling. Den skal gi
anbefalinger for organisering og sammensetning av tjenestene som bidrar til at både
den enkelte innbygger, definerte målgrupper og lokalsamfunnet generelt får dekt sitt
tjenestebehov med rett kompetanse og tilstrekkelig kvalitet.
Det forventes at utredningen skal bidra med anbefalinger som danner grunnlag for
revideringen av gjeldende planer som blant annet Omsorgsplan 2040 og Plan for
habilitering og rehabilitering 2018 – 2020.

Dagens organisering av Helse og Omsorg
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Vestre Toten har organisert Helse og Omsorg i hvert sitt tjenesteområde med en
Helsesjef og en Omsorgssjef.
Helse består av helsestasjon- og skolehelsetjenesten, jordmortjenester,
ungdomshelsestasjon, flyktningehelsehjelp, kommunepsykolog, ulike
foreldrestyrkende tiltak med tverrfaglig familieteam, fysio - og ergoterapitjenesten
med næringsdrivende avtalefysioterapeuter og kommunalt ansatte fysioterapeuter og
ergoterapeuter, frisklivssentral, kommunalt hjelpemiddellager, fastlegetjenesten med
næringsdrivende leger, offentlige legetjenester med kommunalt ansatte leger, lokal
legevakt på dagtid og Interkommunal legevakt utenom dagtid, samfunnsmedisin
inkludert smittevern og helse- og miljøtilsyn og barneverntjenesten.
Omsorg deles inn i institusjon og hjemmetjenester. Institusjonstjenester omfatter
korttids- og langtidsplasser i sykehjem og helsehus, dialyse, barneboliger og
avlastningsopphold for barn og voksne.
Hjemmebaserte tjenester omfatter alle ambulerende tjenester i hjemmene, heldøgns
bemannede omsorgsboliger og dagtilbud. Det innbefatter hjemmesykepleie, psykisk
helse og rustjenester, miljøarbeidertjenester, brukerstyrt personlig assistent (BPA),
hjemmeavlastningsordninger.
Kontor for tildeling og koordinering, storkjøkken og vaskeritjenester
Helse - og Omsorgstjenestene omfatter alt fra generell forebygging, helsefremmende
og forebyggende tjenester på individnivå uten enkeltvedtak og åpne lavterskeltilbud
til avansert medisinsk behandling, pleie og miljøarbeid på individnivå etter søknad,
full saksbehandling og enkeltvedtak. Tjenester med krav til enkeltvedtak er samlet i
tjenesteområde Omsorg mens helsetjenestene i Helse ikke har krav til enkeltvedtak
(utenom barnevern som heller ikke er en helsetjeneste). Det store mangfoldet er i
seg selv utfordrende å favne rent organisatorisk både i styringslinjer og når det
gjelder faglige prioriteringer og fordeling av ressurser. ode samarbeidsrutiner inn mot
tjenesteområder utenfor helse og omsorg.
Dagens organisering har fungert greit gjennom mange år. Vi merker en økende
utfordring med å utnytte ressursene både kompetansemessig og økonomisk på en
slik måte at det gir kvalitet og effektivitet innenfor rammebetingelsene.

Rammer og føringer for utredningen
Det vil være behov for en økonomisk ramme på kr. 300 – 400 000,- for å
gjennomføre utredningen.
Det legges opp til at rapporten fra utredningen skal være ferdigstilt medio juni 2020.
Vurdering:
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Det er tradisjon for å jobbe med kartlegging og utviklingsarbeid gjennom egne
ansatte og med de fagressurser de representerer i Helse og Omsorgstjenesten.
Denne utredningen vil være av et mye større format og omfang enn det
utviklingsarbeidet tjenestene selv har jobbet med. Det krever tid og ikke minst
kompetanse til å utføre dette arbeidet på en kvalitetsmessig god og effektiv måte.
Siden det skal ses på to tjenesteområder med hver sin tjenesteområdeleder
helsesjef og omsorgssjef vil det kunne være vanskelig å være nøytral i vurderingene
dersom dette skal gjennomføres kun som en intern prosess, noe som kan redusere
mulighetene til å se nye løsninger. Et annet moment er at nå skal alle helse- og
omsorgstjenestene være med i vurderingen, ikke bare de tjenestene som gjennom
felles pasienter kjenner til hverandre.
Det er jobbet mye med forankring, kartlegging, utvikling og forbedringer gjennom
Helhetlig Pasientforløp. En arbeidsgruppe er i gang med å se på samarbeidsformer
for å forbedre tildelingspraksis. Ressurssenter for omstilling i kommunene, RO,
gjorde en utredning av miljøarbeidertjenesten våren 2019. Dette var en relativt liten
utredning, men har gitt nyttig grunnlag for videre arbeid.
Inn mot barn, ungdom og familier er det også utarbeidet prosedyrer for samhandling
og laget tverrsektorielle samarbeidsavtaler både internt i kommunen og med 2.
linjetjenester.
Det er også gjennomført en utredning av barnevernstjenesten i 2019 og med god
nytteverdi. Barnevernstjenesten skal ikke være en del av denne utredningen.
Samtidig peker utredningen av barnevernstjenesten på at skal kommunen kunne
legge til rette for gode oppvekstsvilkår for barn og unge så må barnevernet arbeide
tett sammen med øvrige kommunale tjenester som har barn og ungdom som
målgruppe, noe som gjelder for flere av helsetjenestene.
Dokumentasjon og rapporter fra arbeid som er gjennomført og som pågår vil tas med
inn i utredningen av helse - og omsorgstjenestene.
I kommunestyrets vedtatt plan for «Økonomisk omstilling 2019-2022», er eksternt
gjennomgang / analyser av kommunens drift et prioritert område. Vi har fulgt opp
dette gjennom 2019 med utredning av barnevernet og miljøarbeidertjenesten. Begge
disse utredningene har vært gode og nyttige. Dette gjelder både faglig og økonomisk.
I budsjett 2020 og økonomiplanen for perioden 2020-2023 er det lagt inn
forutsetninger om vesentlige kostnadsreduksjoner innen disse driftsområdene. Vi har
med andre ord god erfaring med å bestille målrettede utredninger som supplement til
eget utrednings- og utviklingsarbeid. Eksternt blikk er nyttig og det gir i mange
sammenhenger tydelige råd om forbedringer og endringer som det enten kan være
vanskelig å få gjennomført «på egen kjøl», eller som det tar mye lengre tid å få
gjennomført uten slikt grunnlagsmateriale.
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Kommunedirektøren vil derfor anmode kommunestyret om å bevilge inntil 400.000
kroner til et slikt utredningsarbeid. Etter all sannsynlighet vil dette langsiktige gi god
avkastning både økonomisk og i forhold til en optimalisering av hvordan kommunens
helse- og omsorgstjenester organiseres i framtida.

Bjørn Fauchald
Kommunedirektør

Trine Kløvrud
Omsorgssjef

Bjørnar Eidsvik
Helsesjef

20/41

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elisabeth Lund
20/82

Arkiv: 253

BYFEST
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Vestre Toten kommune ønsker å feire / markere Raufoss som hele kommunens
by, og bevilger kr 250.000.- til formålet
2. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet

Fakta:
Vestre Toten kommunestyre gjorde enstemmig vedtak om at Raufoss tilkjennes
bystatus i kommunestyremøte 20. juni 2019. Dette er en samlende politisk sak, der
kommunestyret gir retning for en ønsket utvikling for Innlandets industrihovedstad. I
vedtaket heter det:
«Vestre Toten kommunestyre tilkjenner Raufoss bystatus.
Vedtaket vil ha følgende konsekvenser for kommunens planer og prioriteringer:
1) En bystatus skal brukes til merkevarebygging, identitetsskaping og markedsføring av
Raufoss. En bevisst satsing må til for at dette skal føre til positiv utvikling, og begrepet
«Innlandets industrihovedstad» skal brukes.
2) Det skal jobbes aktivt med en mer bymessig utvikling av Raufoss. Dette vil kreve økt
fokus i kommunens overordna planarbeid og gir føringer for arealbruk og utvikling.
Kommunen skal i sitt arbeid med neste planstrategi ta inn byutvikling som eget tema.
3) Byutvikling vil kreve investeringer både i form av økonomiske midler og
personalressurser.
4) Bydrift er annerledes enn den driftsform vi har hatt i Raufoss til i dag. Kommunen må
være villig til å sette av ressurser til denne endrede drifta samt for eksempel til å satse
bevisst på parkdrift.
Begrunnelsen for vedtaket er at Raufoss er kommunesenter i Vestre Toten kommune og
oppfyller ellers de krav som settes for å kunne ta i bruk benevnelsen by.»
Ønsket om å markere dette vedtaket med en byfest er ytret fra flere hold. Kultursjefen
tok i november initiativ til en arbeidsgruppe som nå har hatt to møter. Gruppa består av
Tonje Bergum Jahr (varaordfører), Cathrine Jensrud (senterleder Amfi), Terje Slettum
(festivalen 2830), Marianne Lund (kunstner og gallerist Raufoss Gård), Thomas Hildonen
(ildsjel , lærer og musiker) og Torhild F. Haug og Elisabeth L. Lund fra Fyrverkeriet
kultur.

Gruppa har hatt idédugnad, fokus er inkludering av næringsliv og frivillighet i et
byfestsamarbeid, samt ideer om program, tidspunkt etc.
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Gruppa foreslår at en byfest legges opp mot Sommerfestival 2830 Skoledammen.
Arrangementene vil kunne bruke felles fasiliteter til nytte for begge parter, både
økonomisk og praktisk, og de vil utfylle hverandre til et helhetlig program.
Arbeidsgruppa foreslår en tenkt ramme for byfesten:
Byfesten begynner lørdag 20.juni (på årsdagen for vedtaket om bystatus) med et
familievennlig program, gjerne i Fyrverkeriet kulturs sirkustelt. Byfesten fortsetter så
på ulike steder i og rundt Raufoss gjennom den følgende uka, frem mot 2830festivalen som en avslutning 26-27 juni. Programmet bør bestå av store og små
arrangementer, noe spektakulært og samlende for mange, men også mindre
arrangementer som samlet skaper en helhet. Frivillige lag/foreninger, næringsliv,
kultur – og fritidsaktører og andre vil bli invitert inn både som medarrangører og som
bidragsytere økonomisk og på andre måter. Det er gitt flere positive signaler: Flere
bedrifter har allerede fått en foreløpig henvendelse og har gitt velvillig respons, og
Raufoss fotball har sørget for hjemmekamp mot HamKam fredag kveld.
Byfestarrangementene bør i hovedsak være gratis for innbyggerne, og
innholdsmessig skille seg fra programmet under 2830-festivalen. Dette både for at
ulike målgrupper i smak og alder skal finne et program de er interessert i, og for ikke
å skape en konkurranse til 2830-festivalen. Det er et ønske at lokale utøvere, både
profesjonelle og amatører, skal være sentrale i programmet. Scener, telt og lydutstyr
ved Skoledammen vil være tilgjengelig for byfestens arrangementer tirsdag – torsdag
i byfestuka.
Økonomi: En fest som skal bygge stolthet og identitet må ha profesjonelle og
ordentlige rammer og fasiliteter. Markedsføringen må være gjennomtenkt og
inkluderende. Bidrag fra frivillige og andre må imøtekommes på en god måte og
koordineres til en helhet. Det er nødvendig å ha et budsjett som både rommer
honorarer til profesjonelle aktører og økonomisk bistand til frivillige samarbeidsparter.
Både kommune og næringsliv må bidra for å få dette til. Det er satt opp et budsjett på
500.000.- kr, der Vestre Toten kommune og næringsliv inviteres til å bidra med
halvparten hver:
Utgifter:
Arenaer: scener og telt
(rigg, leie, lyd, lys):
Honorar artister mm:
Støtte medarrangører:
Markedsføring:
Utsmykking:
Koordinator:
Sum:

100.000
100.000
75.000
75.000
50.000
100.000
500.000

Inntekter:
VTK:
250.000
Sponsorer: 250.000
Sum:
500.000

Framdrift:
Forutsatt vedtak om kommunalt bidrag inviteres næringsliv til frokostmøte i februar,
der de utfordres til å bidra. Budsjettdekning må være klart i løpet av februar, og er en
forutsetning for videre arbeid.
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Forutsatt at budsjettet er på plass vil det så gjøres avtale med koordinator(er) som
har et overordnet ansvar for å skape og koordinere byfest, i samarbeid med
arbeidsgruppa, Fyrverkeriet kultur og andre aktører i Vestre Toten.
Vurdering:
En byfest skal bidra til eierskap og identitetsbygging for hele Vestre Totens
befolkning. Innbyggerne i hele kommunen skal inviteres til vår felles by i den uka
byfesten foregår. Meningsytringer rett i etterkant av vedtaket viste at innbyggerne
nok er mer delt enn kommunestyret i synet på Raufoss som by, det er derfor helt
avgjørende at en byfestinvitasjon når frem til alle Vestre Totens innbyggere. En fest
på årsdagen for vedtaket vil også understreke viljen til å følge det opp, og vil være en
positiv markør underveis i det større arbeidet med å skape bykvaliteter i Raufoss.
Kommunaldirektøren anbefaler at Vestre Toten kommune støtter Byfest i Raufoss
2020.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Elisabeth Lund
kultursjef
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GEBYRENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTEN 2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret fastsetter følgende gebyrer etter endringer i alkoholforskriften
gjeldende fra 06.02.2020:
Salgsgebyr:
0,22 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1.
0,60 kr per vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 2
Skjenkegebyr:
0,49 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
1,29 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
4,27 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3
2. Minstegebyret settes til kr 1700,- for salg og kr 5300 for skjenking pr år.
Bevillingsmyndigheten gir administrasjonen fullmakt til «i særlige tilfeller» å
sette gebyret lavere.
3. Frist for innsendelse av omsetningsoppgave og forventet omsatt mengde
alkoholholdig drikk settes til senest 16. februar, samt at innbetaling av gebyret
skjer senest 14 dager etter at kravet fra kommunen er mottatt.
4. For ambulerende skjenkebevilling (sluttet lag) og små
selskap/enkeltarrangement fastsettes gebyret til kr 380,- pr. gang.
5. Endringene trer i kraft 06.02.2020
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens forskrift § 5-6 og § 6-2.

Utrykte vedlegg:
Trykte vedlegg:
GEBYRENDRING 2019 ENDELIG .PDF
Fakta:
Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 29.11.2019 en økning av gebyrene i § 6-2 i
alkoholforskriften. Det er gjort endringer i alle gebyrene (Salg gruppe 1 og 2,
skjenking gruppe 1, 2 og 3 og ambulerende skjenkebevilling). Endringene trer i kraft
1. januar 2020. Alle gebyrene er inflasjonsjusterte (+2,1%).
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Alkoholloven § 7-1, Bevillingsgebyrene
For bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyst 4.7 volumprosent alkohol og til
skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i
forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.
Departementet gir forskrifter om gebyrsatser og innbetaling av gebyret. For bevilling som
gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende bevilling, kan
departementet bestemme en særskilt gebyrsats. Bevillingsmyndigheten fastsetter
gebyret.

Gebyret tilfaller kommune, med unntak av gebyr for bevilling etter §§ 5-2 og 5-3
annet ledd, som tilfaller staten.
Vedr. endringene.
Jfr. § 6-2 er salgs- og skjenkegebyret fastsatt som et fast kronebeløp pr. liter og vil
følgende øke med omsetningen.
Det er fastsatt to satser for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (f.eks. butikk) og 2
(f.eks. gårdsutsalg). Det er fastsatt tre satser for skjenking av alkoholholdig drikk
gruppe 1, 2 og 3. Gebyrfastsettelsen fra kommunen skjer ved at antall liter
solgt/skjenket alkoholholdig drikk multipliseres med den aktuelle satsen for
alkoholgruppen.
Uavhengig av omsetningens størrelse skal det betales inn et minstegebyr på kr
1700,- for salg, og kr 5300,- for skjenking.
For ambulerende bevilling/mindre selskap/arrangement etter alkohollovens § 4-5 kan
bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 380,-.
Merknader til forskrift
Bevillingsgebyret skal fastsettes for det neste året, på bakgrunn av forrige års
omsetning og opplysninger om forventet omsetning. Bevillingshaver har plikt til å
oppgi sin omsetning ved å sende inn omsetningsoppgaver over det forrige året og
oppgi forventet omsetning for inneværende år. For å sikre at salgs- og
skjenkestedets omsetningsoppgaver er korrekt, skal det legges ved bevis fra
grossist, og det kan kreves bekreftelse fra revisor.
Forskriften åpner for at bevillingsmyndigheten i særlige tilfeller kan sette gebyret
lavere enn ordinært minstegebyr. Dette er ment som en snever unntaksregel, i første
rekke beregnet på stedet hvor salg eller skjenking av alkoholholdig drikk utgjør en
svært liten del av virksomheten og har liten økonomisk betydning.
Det legges til grunn at bevillingsmyndigheten er nærmest å foreta vurderingen av i
hvilke tilfeller det vil gi et svært urimelig resultat å anvende minstegebyret. Det er
derfor ikke gitt retningslinjer om gebyrnivå eller hva som ligger i «særlige tilfeller».
Det er opp til bevillingsmyndigheten å avgjøre hva som er særlige tilfeller, bl.a. under
hensyn til virksomhetens art, omsetningens omfang og til at bevillingsmyndigheten
bruker ressurser ved søknadsbehandling, kontroll mv. også ved slike bevillinger.
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Det presiseres at bevillingsmyndigheten aldri vil ha plikt til å benytte
unntaksbestemmelsen.
Gebyret tilfaller den myndighet som har ansvaret for å føre kontroll med utøvelse av
bevillingen. Gebyret er ikke øremerket, men ved departementets beregning av
gebyrets størrelse er det sett i henhold til forventede kostnader ved behandlingen av
bevillingssøknaden og kontroll med utøvelse av bevillingen.
Jfr. kommunens delegeringsreglement (fra 23.11.95) i hht alkoholloven:
«Kommunestyret kan delegere all myndighet med unntak av fastsettelse av
bevillingsavgift. Avgjørelser om tildeling av bevilling og om tiden for salg og skjenking
kan bare delegeres til formannskapet.»
Kommunens delegeringsreglement fra januar 2019 er i tråd med dette.
Vurdering:
Vedtak om gebyrendring mm slik det framgår av denne saken skulle vært fremmet
sammen med budsjettbehandlingen for 2020, jfr. forskrift til alkoholloven §6-1, men
ble dessverre uteglemt.
Kommunedirektøren anmoder formannskapet/kommunestyret å vedta nye
gebyrer/minimumsgebyr for salg og skjenking, samt gebyr for ambulerende
skjenkebevillinger gjeldende fra 06.02.2020

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Geir Steinar Loeng
administrativ leder
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Forskrift om endring i forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning
av alkoholholdig drikk mv.
(Fastsatt 29. november 2019 av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27
om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 7-1)

I
I forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. gjøres følgende
endringer:

§ 6-2 skal lyde:
§ 6-2. Gebyret skal betales etter følgende satser:
Salg:
- 0,22 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 0,60 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
Skjenking:
- 0,49 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 1,29 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
- 4,27 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.
Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1700 for salg og kr 5300 for skjenking.
Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes
lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil
kr 380 pr. gang.

II
Endringene trer i kraft 1. januar 2020.

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Fauchald
18/1087

Arkiv: 026

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.

18/1087

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

18/1087

Vestre Toten kommune
Rådmannen

Notat
Til:
Fra

: Bjørn Fauchald

Saksnr./Doknr./Arkivkode
18/1087 - 32-026

Sted
RAUFOSS

Dato
29.11.2019

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

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
18/787

Arkiv: 012

EVALUERING KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Vedlagte evalueringsnotat tas til orientering og legges til grunn som arbeidsdokument
ved gjennomføring av valg 2021.

Trykte vedlegg:
Evaluering - kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019
Fakta:
Det er behov for å evaluere gjennomføringen av valget 2019. Ved enhver
valggjennomføring er det et forbedringspotensial og valgarbeid består av mange
detaljer for å tilfredsstille kravet til et fritt og hemmelig valg. Samtidig er den norske
valgordningen også basert på tillit, dvs. forutsetter at valgfunksjonærer o.a. er seg sitt
ansvar bevisst i samband med gjennomføringen.
Vurdering:
Kommunedirektøren viser til vedlagte evalueringsnotat. Eventuelle merknader fra
formannskapet vil bli lagt inn i notatet for å samle erfaringer fra flere hold.
Evalueringsnotatet benyttes som arbeidsdokument foran valg 2021.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Geir Steinar Loeng
administrativ leder
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EVALUERING - KOMMUNESTYREVALGET OG
FYLKESTINGSVALGET 2019
Tidligstemming 1. juli – 9. august:
Avlukke ble satt opp i ekspedisjonjen – fungerte greit.
22 personer stemte tidlig. Tilstrekkelig med 1 stemmemottaker.
Kunngjøringer:
• 2 obligatoriske fellesannoser med Østre Toten, og 1 i egenregi (ordinære
forhåndsstemmeperioden) i Totens Blad
• God informasjon på kommunens hjemmeside og oppfølging på kommunens
Facebookside (sosiale medier) – videreføres.
Forhåndsstemming 12. august – 6. september
Forhåndsstemmemottakere og valgansvarlige:
• 9 personer i administrasjonen ble oppnevnt. Medførte stor belastning på
enkelte tjenesteområder og for valgansvarlige.
Valglokale forhåndsstemming:
• Ett avlukke ble satt opp i ekspedisjonen. Til tider ble det lang kø som skapte
en del forstyrrelser i resepsjonen/senralbordet. Mange av velgerne trodde
stemmegivningen var i kulturbygget.
Stemmesteder/tidspunkter – forslag til endringer:
• Langåpent på rådhuset: En ukedag til med utvidet åpningstid (nest siste uke
før valget)
• Institusjonsvalg forslag til tidspunkter:
o SIHF Reinsvoll: 11.00 – 12.30
o Gimle: 13.00 – 14.00

Raufosstun: 12.00 – 13.00
Oms.bolig Korta: 13.00 – 13.30
Sundskogvegen: 11.30 – 12.30
Blå Kors Eina: 13.00 – 14.00
Unucare Steffensrud: 09.00 – 10.00
Raufoss VDG: Kontakte skolen for å sjekke hvilket tidspunkt som er
gunstig for å nå de som har stemmerett.
AMFI Raufoss: Bør legge til rette med to lørdager – bedre
forhåndskunngjøring av åpningstid
o
o
o
o
o
o

•

Valgtingsdager 8. og 9. september:
Valgmedarbeidere
• Benyttet kommunalt ansatte som valgfunksjonærer i alle fem stemmekretser.
Jobben med rekruttering av valgfunksjonærer var krevende og det var et
absolutt minimum antall funksjonærer i praksis uten reserveliste som
gjennomførte valget i kretsene.
Oversikt kretser / antall funksjonærer
Raufoss krets
12
Reinsvoll krets
6
Ihle krets
6
Eina krets
6
Bøverbru krets
6
•

Noen tilbakemeldinger fra stemmekretsene (stemmestyreledere):
o Stabile, gode og erfarne valgfunksjonærer som var trygge på rollen.
o Gjennomgang av prosedyrer i forkant styrket sikkerheten i
gjennomføringen
o Håndterte velgerne på en god måte. La vekt på gode rammer, logistikk
og positiv opplevelse av stemmegivningen i valglokalene
o Bruk av elektronisk avkryssing opplevdes enkelt og gav trygghet hos
valgfunksjonærene
o Utfordring med pauseavvikling pga få funksjonærer
o Kretsvis manuell opptelling av stemmesedler gav økt eierskap til valget
– fin avslutning, - nærmest 0 avvik mellom den manuelle opptellingen
kontra den maskinelle opptellingen!!
o Velger uten gyldig legitimasjon er en utfordring – ble håndtert på en
god måte av funksjonærene (erfaring: de som er «minst» kjent i
kretsen bør sitte og ta imot velgerne)
o Fordelaktig at forhåndsstemmemottakere også var med i kretsene på
valgdagene (kjennskap til prosedyrer for gjennomføring av
valgprosessen)

•

Samordning/- lokalisering med Kirkevalget fungerte bra.

Teknisk utstyr/materiell.
• 7 pc’er og 7 strekkodelesere ble innkjøpt og benyttet i kretsene (3 på Raufoss
og 1 i de øvrige 4 kretsene)

•

1 pc (+1 back-up pc) og 1 skanner ble klargjort for elektronisk opptelling og
skanning av stemmesedler

Opptelling/valgoppgjør:
• Manuell opptelling av foreløpige stemmer og elektronisk protokollføring i
kretsene fungerte veldig bra
• God logistikk i mottak av valgmateriell
• Noen problemer med skanningen i starten
• Opplevde en del forstyrrelser på skanningrommet, - for mange inne i rommet
• Brukte mye tid på verifisering av sedler grunnet svakt stempeltrykk
• Valgstyret vedtok at det skulle gjennomføres maskinell kontrolltelling av
kommunestyrevalget. Kontrolltellingen ble foretatt hos Oppland
Fylkeskommunes lokaler og deres skanningsutstyr.
Bevertning
• Godt samarbeid med kantinen.
Budsjett/regnskap:
• Budsjett: 352.000,-.
• Regnskapstall: pr. 31.12.19: kr. 455.455,-.
Avviket skyldes i all hovedsak lønn til valgfunksjonærer grunnet overgang fra bruk av
eksterne valgfunksjonærer til kommunalt ansatte pga elektronisk avkryssing i
manntall.
Klager: Ingen innkomne.
Anbefalte forbedringer neste valg:
• Av økonomiske hensyn og utfordringer knyttet til å rekruttere tilstrekkelig
antall valgfunksjonærer bør det vurderes på nytt å redusere antall valgkretser
fra 5 til 2 og samtidig vurdere å benytte idrettshallene på Reinsvoll og
Raufoss som stemmlokaler pga lange køer utenfor valglokalene, (- spesielt
på Raufoss og Eina), jfr saksframlegg i kst 31.10.2018. VTk er/var Opplands
minste kommune geografisk, men en av dem med flest stemmekretser.
• Til neste valg foreslås det frikjøp av to personer som har ansvar for
forhåndsstemmegivningen. I tillegg bør det vurderes to valgfunksjonærer som
gjennomfører institusjonsvalg og ambulerende stemmegivning.
• Frikjøp av (flere) nøkkelpersoner/ valgansvarlige i forbindelse med
forberedelser og planlegging av valget.
• Viktig å sikre god opplæring / prosedyrer for stemmemottakere.
• Unngå politisk møteaktivitet ukene før og etter valgdagene
• Bør vurdere å flytte forhåndsstemmingen til kulturbygget med to avlukker.
- bedre skilting av forhåndsstemmelokalet.
• Søke å rekruttere de «samme» valgfunksjonærene med reserveliste
• Event. anskaffe 3 nye avlukker til Eina (1) og Raufoss (2) dersom kretsene
opprettholdes. (Lysforholdene i kommunestyresalen må bedres).
• Infomere velgerne om mulighet for å stemme i «alle» kretsene

•
•

•
•
•

Adgangen til skannerrommet må innskrenkes (opptellingsansvarlig og
skanningansvarlig må jobbe uforstyrret). Vurdere andre kontorer/ rom for
skanningssenter.
Det bør vurderes om det er mulig å leie ferdig konfigurerte maskiner (pc’er og
skanner) av leverandører til neste valg (innkjøpt skanner fra 2017 kan
muligens ikke benyttes i 2021). 1 ekstra PC for for verifisering i tillegg til
skanningspc
Det må kjøpes inn nye stempler (for dårlig trykk) og sørge for å påføre
stempelfarge før de leveres ut til kretsene
Teknisk utstyr i skanningsrommet ryddes først bort etter at klagefristen er
utløpt
Viktig med grundig gjennomgang av protokollen med valgstyret før
godkjenning

