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• ÅPEN POST
Raufoss, 13. februar 2020

Stian Olafsen
ordfører

Vegard Skogen
møtesekretær

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/401

Arkiv: 021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 22.01.2020 godkjennes.

Trykte vedlegg:
Møteprotokoll - møte i formannskapet den 22.01.2020

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested:
Møtedato:

Formannskapssalen
22.01.2020
Tid: 09:00 - 15:05

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

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

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
Sissel Skiaker

Forfall Møtt for

FO
Svein Erik Sørensen

Fra adm. (evt.
andre):

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, samfunnsplanlegger
Kjersti Flatråker, driftsenhetsleder Geir Sollie, kultursjef
Elisabeth Lund, næringsrådgiver Ola Langedal, omsorgssjef
Trine Kløvrud, helsesjef Bjørnar Eidsvik, møtesekretær
Vegard Skogen

Fra/til saknr.:

1 – 10/20

Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Raufoss, 23. januar 2020
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

1/20
20/55
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

Vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 04.12.2019 godkjennes.

2/20
20/55
REFERATER

Vedtak:
Referatene tas til orientering.

3/20
20/55
MELDINGER FRA ORDFØRER OG KOMMUNEDIREKTØR
Behandling:
Det ble orientert om følgende saker i møtet:
• Utvikling av rådhuskvartalet:
Planavdelingen v/ Kjersti Flatråker presenterte plangrunnlaget for
tilretteleggelse av nytt aktivitetsområde i «Raufoss Aktivitetspark».
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte om status og arbeidet videre. Det
vil bli fremmet egen sak om prinsipper og organisering av prosjektet, sannsynligvis i februar.
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• Riksveg 4:
Ordfører Stian Olafsen orienterte om status og det videre strategiarbeidet i
Stor-Oslo nord.
Det legges opp til en orientering fra Statens Vegvesen og Nye Veger i
kommunestyrets møte i februar/mars.
Arild N. Ødegaard informerte om at Senterpartiet planlegger et åpent møte om
RV4 i løpet av februar hvor Nye Veger er invitert.
• Felles politiråd:
Ordfører orienterte om at Vestre Toten har vertskapsrolle i 2020 – 2021.
• Ordfører Stian Olafsen signaliserte at han vil ta opp prinsipper om ordførerens
godtgjøring i neste møte.
• Folkevalgtprogrammet:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald presenterte forslag til temaer utover
vinteren og våren:
o Presentasjon av tjenesteområdene; Innhold, planer og utfordringer
o Presentasjon av viktige planer og strategier
o Gjennomgang av etiske retningslinjer
o Presentasjon av prinsippene i delegeringsreglement
o Kommuneplanlegging
o Litt mer om lovverket; Kommunelov, forvaltningslov og offentlighetslov?
o En busstur rundt i kommunen?
o Annet – innspill:
▪ Regionalt samarbeid
▪ Fylkeskommunens ansvar mv
▪ Fylkesmannens rolle
▪ Næringslivet i kommunen
▪ Lean (ledelsesfokus)
▪ Politikontakt
• Plan for «Økonomisk omstilling 2019 – 2022»:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald viste til tidligere plan for tiltak og oppfølging.
Oppdatert tiltaksplan utarbeides og sendes formannskapet til neste møte.
Kort orientering om prognoser for regnskapet 2019.
• Valg av representanter til arbeidsgruppa for revidering av plan for frivilligheten.
Tas opp i neste møte og ses i sammenheng med øvrige valg til råd /utvalg.
• Valg av representanter til råd og utvalg:
Liste med oversikt over hvilke valg som gjenstår er sendt ut til gruppelederne i
kommunestyret. Valgene skjer i kommunestyrets møte i februar.

Vedtak:
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Meldingene tas til orientering.

4/20
19/630
INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSAVTALE STØRRE KOSTNADSKREVENDE
IDRETTSANLEGG ØSTRE OG VESTRE TOTEN KOMMUNER
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og driftsenhetsleder Geir Sollie orienterte
innledningsvis om saken.
Avstemning:
Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt
Pkt. 2 – enstemmig ble enstemmig vedtatt
Pkt. 3. ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: Kommunedirektøren gis fullmakt
… […] «og legges fram for godkjenning i formannskapet».
Pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.
Følgende tilleggsforslag pkt. 5 fra formannskapet ble enstemmig vedtatt:
Formannskapet ber om at tilsvarende saker for framtida inneholder enda tydeligere
hvilke økonomiske forpliktelser kommunen påtar seg i forhold til nabokommuner og
at dette i størst mulig grad innarbeides i samarbeidsavtalene.
Saksordfører: Elin Synnøve Solberg
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 og legges fram for
godkjenning i formannskapet.
4. Kommunestyret er positiv til å inngå samarbeidsavtale for et framtidig større
interkommunalt skytteranlegg på Østre Toten.
Formannskapsvedtak:
Formannskapet ber om at tilsvarende saker for framtida inneholder enda
tydeligere hvilke økonomiske forpliktelser kommunen påtar seg i forhold til
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nabokommuner og at dette i størst mulig grad innarbeides i
samarbeidsavtalene.

5/20
19/2888
SØKNADER SPILLEMIDLER 2020 - PRIORITERING VESTRE TOTEN KOMMUNE
Behandling:
Driftsenhetsleder Geir Sollie orienterte om saken.
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.

6/20
20/41
UTREDNING AV ORGANISERING I HELSE OG OMSORG
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis.
Omsorgssjef Trine Kløvrud og helsesjef Bjørnar Eidsvik supplerte med faglige fakta i
saken.
Saksordfører: Kjersti Diesen Løken.
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 kvalitet på tjenestene, økonomi og potensial for mer effektiv drift.
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3. Kommunestyret bevilger inntil 400 000 kroner til utredningsprosjektet. Utgiftene
dekkes av kommunens disposisjonsfond.

7/20
20/82
BYFEST
Behandling:
Kultursjef Elisabeth Lund orienterte innledningsvis.
Formannskapet bemerket at det er viktig å involvere ulike foreninger, råd/utvalg mv. i
arbeidet med programmet.
Representanten Kjersti Diesen Løken (SP) fremmet følgende endringsforslag pkt. 2:
«Bevilgningen dekkes innen kulturbudsjettet for 2020».
Avstemning:
Pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Pkt. 2: Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med åtte stemmer, - tre stemte for
Løkens forslag.
Saksordfører: Tonje Bergum Jahr
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

8/20
12/2198
GEBYRENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTEN 2020
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis.
Saksordfører: Arve Sørbo.
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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.

9/20
18/1087
NY POLITISK ORGANISERING - KONKRETISERING
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald presenterte innledningsvis planskisse over saker
som det skal arbeides med framover i perioden, - herunder måldato, tidspunkt,
arbeidsform, politiske innspill og en tidsplan som behandles i kommunestyret i mars.
Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet forslag om at det opprettes et nytt
politisk utvalg med følgende ramme som utredes av kommunedirektøren:
• Viktigste er hvem som sitter der, villige til å gjøre omvalg.
• Vedtaksdyktig organ/utvalg
• Helse/omsorg/oppvekst/kultur
• Mulighet for å ta opp innbyggerspørsmål
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• Tyngde i lederrolle til å ta opp saker med administrasjon
• Politikere skal i tillegg være inkludert i planprosesser utover sin faste plass i
utvalget, innen fokusområder nevnt ovenfor.
• Følge kommunedirektør sin årsplan, men rom for leder å ta opp saker fra
innbyggere, aktuelle saker med mer til orientering/vedtak.
Avstemning:
Kommunedirektørens innstilling pkt. 1 – 4 ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Pettersbakken ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Stian Olafsen.
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 ene egen årsplan for de største sakene til
kommunestyret.
5. Det opprettes et nytt utvalg et nytt politisk utvalg med følgende ramme som
utredes av kommunedirektøren:
• Viktigste er hvem som sitter der, villige til å gjøre omvalg.
• Vedtaksdyktig organ/utvalg
• Helse/omsorg/oppvekst/kultur
• Mulighet for å ta opp innbyggerspørsmål
• Tyngde i lederrolle til å ta opp saker med administrasjon
• Politikere skal i tillegg være inkludert i planprosesser utover sin faste plass i
utvalget, innen fokusområder nevnt ovenfor.
• Følge kommunedirektør sin årsplan, men rom for leder å ta opp saker fra
innbyggere, aktuelle saker med mer til orientering/vedtak.

10/20
18/787
EVALUERING KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019
Behandling:
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Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis.
Formannskapets innspill:
• Viktig å legge til rette for økt velgeroppslutning om valg.
• Antall stemmekretser opprettholdes.
Vedtak:
1. Vedlagte evalueringsnotat tas til orientering og legges til grunn som
arbeidsdokument ved gjennomføring av valg 2021.
2. Antall valgkretser opprettholdes.

ÅPEN POST
Sissel Skiaker (SP):

Anmodet om at det utarbeides og legges fram en helhetlig
plan for framtidige behov av idrettsanlegg og at det
oppnevnes minst to politiske representanter inn i arbeidet.
Kommunedirektøren:
Naturlig at temaet blir sentralt ved revidering av plan for
idrett og friluftsliv.

Arild N. Ødegaard (SP):

a) Stilte spørsmål om rutiner i forbindelse med
kurs/seminarer som kan være aktuelle for politikere å delta
på.
Kommunedirektør:
Saken følges opp av kommunedirektør og ordfører
b) Ang. RV 4 og øke fartsgrense fra 60 – 80 km/t.
Kommunedirektør:
Refererte fra brevet fra Statens Vegvesen. Brevet
overlevert Ødegaard.
c) Tok opp forholdet om uklare avtaler og henvendelser
om lysløyper og løypekjøring mellom idrettslag og
grunneiere i kommunen. Anmodet om at det følges opp av
administrasjonen.

Elin S. Solberg (H):

Anmodet om at møteplanen tas opp på nytt mtp fordeling
av dag- og kveldsmøter.
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Kommunedirektør:
Saken ses i sammenheng med sak om politisk
organisering.
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Vestre Toten kommune
SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/401

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:
 4- årig prioriteringsplan for kommunestyrets arbeid – gjennomgang og drøfting
av foreløpig utkast
 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.
 Opplegg for kommunestyrets todagers møte 11. og 12. mars 2020. Fokus blir
på økonomi, herunder opplæring slik formannskapet har etterspurt og grundig
gjennomgang av oppdatert tiltaksplan for «Økonomisk omstilling 2019-2022».
 Kort status om oppfølging av saken om storkjøkken og vaskeri, herunder
tilbakemeldinger fra nabokommunene, jfr forutsetningene i kommunestyrets
vedtak
 Status for utfordringene med å rekruttere fastleger i kommunen – med
hovedfokus på hva som planmessig blir gjort av tiltak framover
 Status for arbeidene med å utbedre Fjordgata på Eina
 Referat fra møte i Interkommunalt politisk råd 17. februar 2020
 Innspill fra ordfører / AP: Anmodning om nærmere orientering om
konsekvenser av nedtak av sykehjemsplasser på Gimle og orientering om
utfordringsbildet for området eldreomsorg

Bjørn Fauchald
20/401

kommunedirektør

20/401

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Bjørn Fauchald
Arkivsaksnr.:
20/411

Arkiv: 130.0

KJØP AV SAGATUNET
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Vestre Toten kommunestyre vedtar å kjøpe eiendommen Sagatunet DA for 44,5
millioner kroner. Kommunestyret tar forbehold om enighet om inngåelse av
kjøpekontrakt og funn i due diligence-gjennomgangen.
2. Kjøpesummen på 44.650.000 kroner (inkl kjøpsomkostninger på inntil 150.000 kr)
finansieres slik:
a. Vestre Toten Rådhus AS: Låneopptak på Rådhus AS 44.200.000 kr.
Finansieringen avklares i selskapets styre sammen med vurdering av behov
for kommunal lånegaranti.
b. Vestre Toten kommune: 450.000 kr som dekkes av kommunens
disposisjonsfond
3. Kommunedirektøren gis i fullmakt å innhente nødvendig bistand til å gjennomføre
prosess med inngåelse av kjøpekontrakt og due diligence knyttet til juridiske og
økonomiske forhold
4. Formannskapet delegeres fullmakt til å endelig godkjenne kjøpet, inngå
kjøpekontrakt og eventuelt godkjenne andre praktiske forhold knyttet til kjøpet.
Dersom prosessen med forhandlinger og due diligence avdekker vesentlige avvik
fra forutsetningene i denne saken, fremmes saken på nytt for kommunestyret.
5. Kommunestyret forutsetter at styret for Vestre Toten rådhus AS snarest mulig
følger opp med nødvendige vedtak i samsvar med føringene kommunestyret gir i
denne saken.

Trykte vedlegg:
Som vedlegg til saken, følger teknisk tilstandsrapport for eiendommen Sagatunet DA
utarbeidet av kommunens eiendomsavdeling

Bakgrunn:
Bakgrunnen for saken er kommunestyrets budsjettvedtak for 2020 som forutsetter
kjøp av Sagatunet. Det er lagt inn forutsetning i budsjett og økonomiplan om årlig
reduserte utgifter på 600.000 kroner begrunnet i forventet lavere husleie ved at
20/411

kommunen selv eier bygget. Kommunedirektøren tok umiddelbart etter at saken fikk
politisk tilslutning i budsjettprosessen kontakt med advokat Johannes Sundet for
bistand til en prosess med å avklare interesse for salg hos eier, mulig budprosess og
eventuelt gjennomføring av kjøp av eiendommen.
Vestre Toten kommune leier nå hele bygget. Sagatunet huser i dag følgende sentrale
tjenester for kommunen:
 Voksenopplæring
 Helsestasjon
 Hjemmetjeneste
 Legekontorer
Kommunen har vært leietaker i bygget siden 1998 med det som må betraktes som
gunstige leievilkår i hele leieperioden. Etter at kommunen i 2016 valgte å inngå ny
langsiktig leieavtale inkludert leie og ombygging av underetasjen (som kommunen
selv har finansiert), er forutsetningene for kjøp enda mer aktuelt.
Vurdering av kjøp ble også gjort i 2015 i forkant av planleggingen for leie og
ombygging av underetasjen i Sagatunet. Saken ble da trukket fra endelig behandling
i kommunestyret da det ble gitt signaler fra Fylkesmannen om at låneopptak til kjøp
ikke ville bli godkjent i og med at kommunen var innmeldt i ROBEK. Dette innebar at
alle låneopptak måtte godkjennes av Fylkesmannen fram til kommunen var utmeldt
av ROBEK. Med dette som bakgrunn ble leiekontrakt forlenget og det ble funnet en
løsning hvor kommunen leier kjellerlokalene gunstig mot selv å ha finansiert
vesentlige investeringer i hele etasjen til en samlet hjemmetjeneste for hele
kommunen og nytt legekontor som leies ut til næringsdrivende fastleger. (Investering
på i overkant av 12 millioner kroner som nedbetales av kommunen i
kommuneregnskapet).
Til tross for at kjøpsprosess «strandet» i 2015, har kommunedirektøren hele tiden
ment at kjøp av eiendommen vil være gunstig for kommunen. Selv om den årlige
leien er relativt gunstig, vil det være økonomisk lønnsomt å eie et bygg som
kommunen har behov for å disponere til viktige funksjoner i mange år framover.
Private eiere tar alltid ut en fortjeneste på slike leieforhold. Samtidig har kommunen
vesentlig lavere rente på lån til slike formål enn det en privat eier oppnår å få. Et
annet viktig moment er at leiekostnadene etter utløp av eksisterende leieavtale i
2032 vil etter all sannsynlighet ligge på et høyere nivå. Det kan også vektlegges at
dette er en sentralt beliggende eiendom i Raufoss sentrum og at det slik sett kan
være strategisk riktig av hensyn til framtidig utvikling at kommunen eier eiendommen.
Som påpekt ovenfor, har det vært dialog med eierne om et mulig kjøp av Sagatunet
gjennom advokat Johannes Sundet fra advokatkontoret Buttingsrud DA. Han bisto
også kommunen i 2015 og sitter på god kunnskap om eiendommen.

20/411

Sundet har laget et notat til kommunedirektøren som oppsummerer saken slik den
står etter innledende sonderinger og bud- / akseptrunde.
Kommunedirektøren velger å gjengi notatet i sin helhet under:

KJØP AV SAGATUNET
***********
1. Innledning
Undertegnede fikk ultimo november 2019 i oppdrag å bistå Vestre Toten kommune i
forhold til et mulig kjøp av eiendommen Sagatunet på Raufoss. Undertegnede gikk i
forhandlinger med eierne av Sagatunet og partene ble den 15.1.2020 enige om de
økonomiske rammene for et slikt mulig kjøp. Vestre Toten kommune tok forbehold
om at saken skulle godkjennes både av formannskapet og av kommunestyret.
2. Kjøpet av eiendommen gjennom kjøp av selskapsandeler.
Eiendommen Sagatunet, Sigurd Østliens veg 2 – 4 – 6, gnr. 14 bnr. 52 og gnr. 14 bnr.
120 snr. 1 -10 i Vestre Toten kommune, eies i dag av Sagatunet DA org. nr.
961 547 261.
Sagatunet DA eies igjen av Publicus Holding AS (99 %) org. nr. 919 884 975 og
Publicus AS (1 %), org. nr. 919 926 597.
Overtakelsen av eiendommen skjer ved at Vestre Toten kommune, org.nr. 971
028 300 kjøper Publicus Holding AS andel (99 %) og 90 % av Publicus AS andel (0,9
%), og Vestre Toten Rådhus AS, org.nr. 933 147 193 kjøper 10 % av Publicus AS
andel (0,1 %) og til sammen blir eiere av 100 % av andelene i Sagatunet DA org. nr.
961 547 261 som da eier eiendommen og har hjemmelen til denne.
Da eiendommen overtas ved å kjøpe selskapsandelene i Sagatunet DA vil det ikke
påløpe dokumentavgift eller tinglysingsgebyr i forbindelse med overtakelsen av
eiendommen.
3. Kjøpesummen
For å overta alle andelene i Sagatunet DA skal Vestre Toten kommune og Vestre
Toten Rådhus AS til sammen betale kr. 44 500 000,00.

I den grad det ved overtagelsen skulle være andre aktiva i Sagatunet DA som f.eks.
bankinnskudd, vil dette komme i tillegg til kjøpesummen over. Det antas at dette
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uansett vil være av svært beskjeden karakter.
4. Kjøpekontrakten
Det vil bli fremforhandlet en kjøpekontrakt mellom Vestre Toten kommune og Vestre
Toten Rådhus AS som kjøpere og Publicus Holding AS og Publicus AS som selgere.
Avtalen vil være i samsvar med den meglerstandard som benyttes ved kjøp av singel
purpose selskaper som eier næringseiendom. Hovedpunktene i avtalen er som følger:
-

Eiendommen overtas «as is» hvilket innebærer at det er kjøper som har risikoen
for skjulte feil og mangler.

-

Eiendommen overtas fri for pengeheftelser (all eksisterende gjeld vil bli gjort opp i
forbindelse med overtakelsen, eventuelt betales av kommunen og gå til fradrag i
kjøpesummen).

-

Selger vil avgi en rekke garantier som gjelder i 12 måneder etter overtakelsen av
selskapet / eiendommen.

-

Garantiperioden for skatt- og avgift er 3 år etter overtakelsen.

5. Gjennomgangen av eiendommen
Vestre Toten kommune v/eiendomsavdelingen har gjennomført en teknisk
gjennomgang av bygget. Denne gjennomgangen viser hvilke oppgraderingsbehov og
vedlikeholdsbehov som foreligger for eiendommen
Deloitte AS vil gjennomføre en økonomisk / finansiell gjennomgang av Sagatunet
DA. Dersom denne gjennomgangen avdekket forhold av betydning for
gjennomføringen av kjøpet vil dette bli tatt opp med selger. Blir partene ikke enige om
konsekvensen av slike funn vil begge parter kunne trekke seg fra avtalen.
Advokatfirmaet Buttingsrud DA vil gjennomfør en juridisk gjennomgang av
eiendommen og av Sagatunet DA. Dersom denne gjennomgangen avdekket forhold
av betydning for gjennomføringen av kjøpet vil dette bli tatt opp med selger. Blir
partene ikke enige om konsekvensen av slike funn vil begge parter kunne trekke seg
fra avtalen.
En del av parkeringsarealet som har blitt benyttet av eiendommen tilhører ROM
Eiendom AS (Jernbaneverket). Vestre Toten kommune har så langt ikke betalt noe for
bruken a v dette arealet.
6. Den videre organisering av eierskapet til eiendommen.
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Etter at kjøpet er gjennomført anbefaler vi p.t. å omdanne Sagatunet DA til et AS og
fusjonere dette inn i Vestre Toten Rådhus AS. Dette vil da gjøres uten å utløse skatte
eller dokumentavgift.
Dette forholdet er under utredning og det tas forbehold om nye løsninger senere.
7. Forbehold
Det er tatt forbehold om at både kommunestyret i Vestre Toten kommune og
Fylkesmannen godkjenner av kjøpet av eiendommen og de fremforhandlede vilkår for
dette.

Hønefoss den 6.2.2020
(Sign)
Johannes Sundet
Advokat

Vurderinger
Kjøpesum:
Som det framgår av vedlagte utkast til kjøpekontrakt og advokatens oppsummering
ovenfor, er framforhandlet salgssum 44,5 mill. kroner. I tillegg vil det påløpe
kostnader til rådgivning og bistand i kjøpsprosessen som anslås til 150.000 kroner.
Disse kostnadene må også finansieres som en del av kjøpet.
Økonomisk, juridisk og teknisk gjennomgang av eiendommen:
Som det framgår av advokatens notat, vil det bli foretatt en økonomisk og juridisk
gjennomgang (såkalt due diligence). Dette for å avdekke forhold av betydning knyttet
til kjøpet. Det er foretatt en oppdatering av gjennomgangen gjort i 2015. Rådmannen
viser for øvrig til advokatens kommentarer ovenfor i punkt 5.
Teknisk gjennomgang har kommunen foretatt selv gjennom bruk av egne ressurser i
eiendomsavdelingen. Denne gjennomgangen har vært grundig og har avdekket noe
behov for oppgraderinger. Dette var forventet og er naturlig på et bygg som er over
30 år gammelt. Det er imidlertid ikke avdekket alvorlige svakheter som gjør at det er
grunnlag for å kreve vesentlige prisavslag ut over det som gjenspeiles i
kjøpesummen. Eiendomsavdelingen har i sitt budsjettforslag satt opp
reinvesteringsbehov på 8-10 mill. kr over en 10-15 års periode for å utføre
nødvendige rehabiliteringsarbeider. Dette er kostnader som kommunen som
leietaker ellers vil måtte betale i form av framtidig regulering av husleien. Vil kjøp vil
disse kostnadene bli fordelt over byggets levetid.
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Eierskap og selskapsorganisering:
Som det framgår av notatet fra adv Sundet, vil en overtakelse skje ved at Vestre
Toten kommune kjøper alle selskapsandelene i Sagatunet DA. Kommunedirektøren
vil tilrå at Vestre Toten kommune kjøper 1 % og Vestre Toten rådhus AS 99 %.
(Dette er motsatt fordeling av det som framkommer i advokatens notat). Årsaken til at
både kommunen og rådhusselskapet står som kjøper, er kravet om at det minst må
være to eiere / andelshavere i et selskap med denne organisasjonsformen.
Adv Sundet har i sitt notat, pkt 6 påpekt at etter at kjøpet er gjennomført anbefaler
han å omdanne Sagatunet DA til et AS og fusjonere dette inn i Vestre Toten Rådhus
AS. Dette vil da gjøres uten å utløse skatte eller dokumentavgift.
Dette forholdet er under utredning og det tas forbehold om nye løsninger senere.
Økonomiske besparelser:
Kommunen hadde i 2015 kostnader knyttet til leie og drift av Sagatunet på ca 3,1 mill
kroner. Etter ombygging av underetasjen og ny leieavtale har kommunen 2,7 mill. kr
knyttet til leie og drift. Kostnader knyttet til investeringen på vel 12 millioner kroner
gjort i underetasjen ble dekket av kommunen og inngår i dag i kommunens budsjett.
Dersom kommunen kjøper bygget for 44,5 mill kroner, vil renter og avskrivninger
beløpe seg til ca 1,8 mill. kroner i år 1 mens driftsutgiftene (ut over det kommunen i
dag dekker i kommuneregnskapet) utgjør 0,2 - 0,3 mill kroner. Den kortsiktige
«gevinsten» ved å kjøpe bygget vil dermed ligge på omlag 0,7 – 0,8 mill. kroner per
år i år 1 og øke til ca 1,0 mill. kr i år 10 (i 2030).
Leieavtalen utløper i 2032 og det må påregnes økt husleie fra dette tidspunktet.
Alternativkostnadene ved å bygge eller leie andre plasser etter 2032. vil med stor
sannsynlighet være høyere. Og det er lite som tilsier at behovet for slike lokaler er
mindre på det tidspunktet.
Avslutningsvis vil kommunedirektøren påpeke at det er en vesentlig forskjell mellom
det å leie og eie dersom kommunen en gang i framtida ikke har behov for bygget.
Ved å eie vil kommunen sitte på en vesentlig verdi som kan realiseres.
Kommunedirektøren vil tilrå at kommunestyret vedtar å kjøpe eiendommen
Sagatunet for 44,5 millioner kroner. Forslaget til vedtak om videre prosess, sikrer at
kommunen tar forbehold fram til kjøpekontrakt og due diligence er gjennomført.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Odd Arnvid Bollingmo
ass kommunedirektør
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Tilstandsrapport

for SAGATUNET

Dato/tid: mandag, 10. februar
2020, 12:12

Av: Ole Petter Bergersen

For: Vestre Toten kommune

Ved hver tilstandsvurdering
i rapporten er det
angitt en bokstavkode i parentes for rollen som
har registrert tilstanden. Disse er:
(F) = Forvalter
(E) = Eier
(U) = Utfører
(B) = Bruker

Total utbedringskostnad

(alle kostnader er oppgitt i 1000 kr): 442

1 - BYGNING

Kostnad: 388

1-1 Bygning utvendig
11 - Er det tegn på vannlekkasjer

- klimaskall (tak og fasader)

Kostnad: 0

1 (F) (30.01.20)

12 - Er det tegn på vanninntrengning

fra grunnen (kjeller mv.)?

Kostnad: 336

2 (F) (06.10.15)
Kommentarer
tir 13. oktober 2015

Bjørnar Evensen

Tyder på sviktende drenering. Pris gjelder drenering og asvalt

15 - Er det synlige skader på takbelegg eller takstein, inkl. lekter?

Kostnad: 0

2 (F) (12.10.15)
Kommentarer
tor 30. januar 2020

Ole Petter Bergersen

Lekkasje utbedret høsten 2019

man 12. oktober 2015

Ole Petter Bergersen

Det er 30 år gammel takstein som ved et par tilfeller de
seneste årene har sprukket med det resultat at det har blitt
lekkasje der vannet har kommet inn i bygget. Normalt skal
undertaket være tett slik at vannet ikke trenger inn i bygget.
Vi stiller derfor spørsmål om tilstanden på undertaket.

14 - Er det synlige skader på beslag, israfter, takrenner eller nedløp?
2 (F) (06.10.15)
Bilder

Tilstandsrapport

for 'SAGATUNET' - Side 1 av 18

Kostnad: 5

tir 06. oktober 2015 -

Kommentarer
tir 06. oktober 2015

Ole Petter Bergersen

Defekt nedløp ved varemottak

16 - Er det synlige skader på fasader (panel, vinduer, dører)?
2 (F) (06.10.15)
Bilder

Tilstandsrapport for 'SAGATUNET' - Side 2 av 18

Kostnad: 15

tir 06. oktober 2015 -

tir 06. oktober 2015 - Skadet fasade 1. etg.

tir 06. oktober 2015 - Mulig setningsskade fasade U etg.

Tilstandsrapport for 'SAGATUNET' - Side 3 av 18

Kommentarer
tir 06. oktober 2015

Ole Petter Bergersen

Diverse avskalinger, manglende fuger, sprekkdannelser. Se
bilder

17 - Er det synlige skader eller riss på grunnmur?

Kostnad: 0

2 (F) (06.10.15)
Bilder
tir 06. oktober 2015 -

Kommentarer
tir 06. oktober 2015

Ole Petter Bergersen

Diverse sprekkdannelser i grunnmur, se bilde

199 - Er det synlige skader på pipe og luftelyrer?

Kostnad: 0

1 (F) (12.10.15)

200 - Er det problemer med smelting av snø og isdannelser?

Kostnad: 0

1 (F) (07.10.15)

203 - Er det tilfredstillende rassikring/snøsikring?

Kostnad: 0

1 (F) (06.10.15)

201 - Er utvendige trapper i god stand og er de sikre?
1 (F) (06.02.20)

Tilstandsrapport for 'SAGATUNET' - Side 4 av 18

Kostnad: 0

1-2 Bygning innvendig
18 - Er det synlige fuktskader - gulv/vegg?

Kostnad: 0

1 (F) (06.02.20)

19 - Er det synlige skader - inventar/utstyr?

Kostnad: 0

1 (F) (06.10.15)

20 - Er det synlige skader på vinduer eller dører?

Kostnad: 0

1 (F) (06.10.15)

21 - Er det synlige skader på tak, vegger eller listverk?

Kostnad: 0

1 (F) (06.10.15)

22 - Er det synlige skader på gulvbelegg?

Kostnad: 0

1 (F) (12.07.19)

205 - Er trapper og rekkverk i god stand og sikre?

Kostnad: 0

1 (F) (06.10.15)

207 - Er kontroll av gymsalutstyr utført og dokumentert?

Kostnad: 0

0 (F) (06.10.15)

583 - Er kontroll av scenetekniske innretninger utført og dokumentert? (EGET SPM.)

Kostnad: 0

0 (F) (06.10.15)

1-3 EL-anlegget (ledninger, kabling, faste installasjoner)
40 - Er det oppstått branner eller ulykker som er i forbindelse med elektrisk utstyr/materiell. SKAL
RAPPORTERES TIL DET STEDLIGE TILSYN / E-VERKET.

Kostnad: 0

1 (F) (12.10.15)

37 - EL-inntak: Er det synlige skader?

Kostnad: 10

3 (F) (05.02.20)
Bilder

Tilstandsrapport for 'SAGATUNET' - Side 5 av 18

tor 06. februar 2020 -

tor 06. februar 2020 -

Kommentarer
man 10. februar 2020

Ole Petter Bergersen

Hovedtavle bør tettes for Radon

38 - EL-inntak: Er sikringer godt tilskrudd?

Kostnad: 0

1 (F) (08.10.15)

39 - EL-inntak: Er det varmgang i sikringslokk?

Kostnad: 0

0 (F) (08.10.15)

41 - Tavlerom/sikringsskap: Er rom/skap ryddig og låst?

Kostnad: 0

1 (F) (19.10.15)

43 - Tavlerom/sikringsskap: Er sikringer og utstyr merket?
3 (F) (05.02.20)
Bilder

Tilstandsrapport for 'SAGATUNET' - Side 6 av 18

Kostnad: 4

tor 06. februar 2020 -

tor 06. februar 2020 -

tor 06. februar 2020 -

tor 06. februar 2020 -

Tilstandsrapport for 'SAGATUNET' - Side 7 av 18

tor 06. februar 2020 -

tor 06. februar 2020 -

Kommentarer
ons 05. februar 2020

Christoffer Schjøll

H.F.,UF1, UF2 Manger merking av sikringer, ur og kontaktorer

tor 30. januar 2020

Ole Petter Bergersen

Må gå over merking av el-tavler og skap

44 - Tavlerom/sikringsskap: Er ikke isolerte spenningsførende deler tilgjengelig for berøring?
3 (F) (05.02.20)
Bilder

Tilstandsrapport for 'SAGATUNET' - Side 8 av 18

Kostnad: 2

tor 06. februar 2020 -

tor 06. februar 2020 -

tor 06. februar 2020 -

Tilstandsrapport for 'SAGATUNET' - Side 9 av 18

Kommentarer
man 10. februar 2020

Ole Petter Bergersen

Sikringsskap UF1, UF2, UF3 og hovedfordeling mangler
avdekning og kanal-lokk

45 - Tavlerom/sikringsskap: Er det riktige sikringer, og godt tilskrudd?

Kostnad: 0

1 (F) (08.10.15)

46 - Tavlerom/sikringsskap: Er det synlige skader eller misfarvede ledninger?

Kostnad: 5

3 (F) (05.02.20)
Bilder
tor 06. februar 2020 -

Kommentarer
ons 05. februar 2020

Christoffer Schjøll

Det er brukt sort PN 16q som jordleder, her må det brukes
gul/grønn.

48 - Tavlerom/sikringsskap: Er det tegn til varmgang kurser? (Termografering / temperaturmåling av
skapet anbefales)

Kostnad: 0

1 (F) (08.10.15)

49 - Tavlerom/sikringsskap: Finnes jordfeilvarsler / bryter og er den testet?

Kostnad: 0

0 (F) (08.10.15)

50 - Kurs/ledningsopplegg: Er det utstrakt bruk av skjøteledninger / skjøtekontakter?
1 (F) (08.10.15)
Tilstandsrapport for 'SAGATUNET' - Side 10 av 18

Kostnad: 0

51 - Kurs/ledningsopplegg: Er kabler forsvarlig festet og ikke skadet?

Kostnad: 0

0 (F) (05.02.20)

52 - Kurs/ledningsopplegg: Er brytere, stikk, kapslinger og øvrig materiale uskadet og virker?

Kostnad: 5

3 (F) (12.10.15)
Bilder
man 12. oktober 2015 -

Kommentarer
man 12. oktober 2015

Bjørnar Evensen

Kabling for kondensatorbatterier montert ute på tak er ikke
forsvarlig montert og kapslet.

210 - Er oppdatert kursfortegnelse montert/ajour og kurser merket?
3 (F) (05.02.20)
Bilder
tor 06. februar 2020 -

tor 06. februar 2020 -

Kommentarer
ons 05. februar 2020

Christoffer Schjøll

2etg. Kursfortegnelse må rettes opp

tir 04. februar 2020

Per Even Sveum

Det skal merkes etter ombygging i 1-3 ETA.

Tilstandsrapport for 'SAGATUNET' - Side 11 av 18

Kostnad: 5

man 12. oktober 2015

Christoffer Schjøll

Alle sikringsskap må gjennomgås for varig merking.

215 - Er det foretatt bruksendring i noen rom - som øker risiko (mer støv/fuktighet)?

Kostnad: 0

1 (F) (04.02.20)

1-4 Varme og ventilasjonsanlegg
209 - Fungerer ventilasjonsanlegget som forutsatt?

Kostnad: 0

2 (F) (09.10.15)

217 - Er det avtrekksvifte som fungerer fra toaletter og spesialrom?

Kostnad: 0

1 (F) (09.10.15)

218 - Er anleggets luftinntak uten oppsamlet smuss/vann/is?

Kostnad: 0

1 (F) (09.10.15)

219 - Er filter og rammer hele og filterskift utført i henhold til rutiner for filterskifte?

Kostnad: 0

1 (F) (09.10.15)

220 - Er varme- og kjølebatterier rene, ikke groing i kondensavløp?

Kostnad: 1

2 (F) (09.10.15)
Kommentarer
fre 09. oktober 2015

Bjørnar Evensen

Vannlåser for kondensavløp på kjølebatterier er montert for
høyt slik at det blir liggende vann i oppsamlingskar under
kjølebatterier. Korrosjon forekommer.

221 - Er varmegjenvinner hel, ren og uten lekkasje?

Kostnad: 0

1 (F) (06.02.20)

222 - Er vifter, remmer, mansjetter ok?

Kostnad: 0

1 (F) (06.02.20)

223 - Er kanaler, spjeld, ventiler, lydfeller rene, tette og funksjonsdyktige?

Kostnad: 0

1 (F) (06.02.20)

224 - Er automatikk rett innstilt og fungerer, inklusiv nattsenking?

Kostnad: 0

1 (F) (09.10.15)

1-5 Vann, avløp og sanitær anlegget
225 - Hva er vann- og avløpsinstallasjonens alder?

Kostnad: 0

1 (F) (06.10.15)

26 - Er det registrert vannlekkasjer på rør, ledningsnett eller utstyr?
1 (F) (06.10.15)

Tilstandsrapport for 'SAGATUNET' - Side 12 av 18

Kostnad: 0

31 - Er alt VVS-utstyr uten skader og mangler (toalett, servant, armatur, dusj, VV-tank, e.l.)?

Kostnad: 0

1 (F) (06.10.15)

150 - Er det frostsikkert ledningsnett?

Kostnad: 0

1 (F) (06.10.15)

155 - Er det automatisk avstengning ved lekkasje?

Kostnad: 0

2 (F) (06.10.15)
Kommentarer
tir 06. oktober 2015

Ole Petter Bergersen

Ikke automatisk avstegning

1-6 Skallsikring og lås
226 - Er kameraovervåkingen i hht. gjeldende regelverk og forskrifter? (Er behovet tilstede, skal
overvåkingen meldes til Datatilsynet og skiltes.)

Kostnad: 0

1 (F) (13.10.15)

1-7 Heis
60 - Er heiskontroll gjennomført og heis godkjent?

Kostnad: 0

1 (F) (12.10.15)

2 - INNEMILJØ

Kostnad: 0.0

2-1 Renhold
2-2 Luftkvalitet
231 - Er det sørget for tilfredsstillende luftkvalitet?

Kostnad: 0

1 (F) (09.11.15)
Kommentarer
man 09. november 2015

Ole Petter Bergersen

Det ble tatt luftprøver av inneluften i underetasjen i nov. 2015.
Se vedlegg

233 - Tilføres luften trekkfritt?

Kostnad: 0

1 (F) (09.10.15)

235 - Kan vinduslufting benyttes ved behov uten problemer?

Kostnad: 0

1 (F) (07.10.15)

240 - Er radon kartlagt og i henhold til krav i forskrift?
1 (F) (06.10.15)
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Kostnad: 0

2-3 Temperatur
248 - Er temperaturforholdene tilfredsstillende?

Kostnad: 0

1 (F) (07.10.15)

249 - Kan oppvarming/kjøling reguleres tilfredsstillende?

Kostnad: 0

1 (F) (09.10.15)

250 - Er det tilfredsstillende og vedlikeholdt solavskjerming som er enkel å bruke/regulere?

Kostnad: 0

1 (F) (07.10.15)

2-4 Lys
255 - Er det tilfredsstillende belysning i lokalene?

Kostnad: 0

1 (F) (07.10.15)

2-5 Lyd og støy
262 - Er det tilfredsstillende lydforhold / akustikk i lokalene?

Kostnad: 0

1 (F) (07.10.15)

2-6 Helsefarlige stoffer i bygningen
264 - Er det eksponeringsrisiko fra byggematerialer ved normal bruk?

Kostnad: 0

1 (F) (07.10.15)

3 - UNIVERSELL UTFORMING

Kostnad: 0.0

3-1 Bygningens beliggenhet
268 - Er bygningens beliggenhet og planløsningen tilpasset virksomhetens bruk?

Kostnad: 0

1 (F) (06.10.15)

3-3 Adkomst
270 - Har bygningen tilfredstillende HC-parkering? (nær inngang, tilfredstillende belysning og tydelig
skiltet og merket)

Kostnad: 0

2 (F) (08.10.15)
Kommentarer
ons 07. oktober 2015

Ole Petter Bergersen

Ikke avsatt spesielt

271 - Er gangadkomsten til byggverket tilfredstillende? (tydelig hvor den går, trinnfri, stigningsforhold,
bredde, fast dekke, sklisikkert, belysning, o.l.)

Kostnad: 0

1 (F) (06.10.15)

274 - Er uteoppholdsareal og lekeplass universelt utformet? (Adkomst, horisontalt felt med fast dekke ved
areal for lek og ved sitteplasser, opparbeidet nivåforskjeller sikret og/eller merket, stolper m.v. har synlig
kontrast)
1 (F) (06.10.15)
Bilder

Tilstandsrapport for 'SAGATUNET' - Side 14 av 18

Kostnad: 0

tir 06. oktober 2015 - Manglende kantstein ved inngang
Helsestasjon

tir 06. oktober 2015 - Manglende kantstein ved inngang
Helsestasjon

3-4 Bygningens tilgjengelighet
275 - Er inngangspartiet universelt utformet? (trinnfritt, blendingsfritt belyst og synlig i forhold til
omliggende flater, visuelt og taktil felt foran hovedinngangsdør, tilstrekkelig fri passasjebredde/
døråpning)

Kostnad: 0

1 (F) (06.10.15)

276 - Er kommunikasjonsveiene (korridorer, svalgang og trapperom) universelt utformet? (bredde,
trinnfrie, belysning, ikke blendende motlys, skilting/informasjon, kontrastmerking og ledelinjer)

Kostnad: 0

1 (F) (06.10.15)

277 - Er toalett/bad universelt utformet? (dørbredde, størrelse og planløsning, farge kontraster, belysning,
håndstøtte på toalett, og trinnfri dusjsone der det er behov for dusj)

Kostnad: 0

1 (F) (06.10.15)

278 - Er heis tilgjengelig? (størrelse på heis, belysning, automatiske åpning av dører, bredde på dører,
plassering av betjeningspanel og kontraster, kjøreretning og etasje opplyst både skriftlig og med lyd)

Kostnad: 0

1 (F) (06.10.15)

279 - Er rom og annet oppholdsareal universelt utformet? (størrelse, utforming og belysning,
manøvreringsareal)
1 (F) (06.10.15)
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Kostnad: 0

280 - Er dører universelt utformet? (bredde på dør, åpningskraft, terskelhøyde, kontrast, fri
sideplass/betjeningsareal)

Kostnad: 0

1 (F) (07.10.15)

281 - Er trapper universelt utformet? (bredde, håndlist, merking, motlys)

Kostnad: 0

2 (F) (08.10.15)
Kommentarer
tor 08. oktober 2015

Ole Petter Bergersen

Ikke dobbel håndrekke i trapperom

4 - BRANN OG BEREDSKAP

Kostnad: 0.0

4-1 Branndokumentasjon organisatorisk
284 - Har eier/forvalter gjort den som har rett til å bruke bygget kjent med kravene som gjelder for bruk
av bygget?

Kostnad: 0

1 (F) (06.10.15)

4-2 Dokumentasjon teknisk utførelse
307 - Branndører, -porter og -gardiner: Er ettersyn utført jevnlig av driftspersonellet, og evt. avvik
utbedret?

Kostnad: 0

1 (F) (13.10.15)

121 - Ledesystem: Blir kontroll utført jevnlig av faglig kvalifisert personell, og evt. avvik utbedret?

Kostnad: 0

3 (F) (05.02.20)
Bilder
tor 06. februar 2020 -

Kommentarer
ons 05. februar 2020

Christoffer Schjøll

Gammle armaturer må byttes ut 58stk.

320 - Slokkeutstyr: Blir kontroll utført jevnlig av faglig kvalifisert personell, og evt. avvik utbedret?
1 (F) (09.10.15)
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Kostnad: 0

321 - Slokkeutstyr: Er ettersyn utført jevnlig av driftspersonellet, og evt. avvik utbedret?

Kostnad: 0

1 (F) (12.10.15)

302 - Brannbegrensende konstruksjoner: Er ettersyn utført jevnlig av driftspersonellet, og evt. avvik
utbedret? (brannceller/-seksjoner, rør-, kabelgjennomføringer, m.m.)

Kostnad: 0

1 (F) (30.01.20)

304 - Er adkomst og oppstillingsplass for utrykningskjøretøy tilfredsstillende?

Kostnad: 0

1 (F) (13.10.15)

306 - Har avfallscontainere/bøtter sikker plassering, og er ettersyn utført? (lett flyttbare og 5 meter fra
veggen)

Kostnad: 0

1 (F) (06.10.15)

4-3 Boliger - særskilte forhold

5 - YTRE MILJØ OG UTEOMRÅDER

Kostnad: 30.0

5-1 Flomfare
312 - Er bygningen utsatt for flomfare?

Kostnad: 0

1 (F) (06.10.15)

5-2 Skred/rasfare
313 - Ligger bygningen i rasfarlig området?

Kostnad: 0

1 (F) (06.10.15)

5-3 Nedgravde tanker
314 - Er det nedgravde oljetanker på eiendommen? Hvis ja, er tilstand dokumentert og registrert i hht.
forskrift?

Kostnad: 0

0 (F) (12.10.15)

5-4 Energimerke
315 - Energimerke:

Kostnad: 30
3 (F) (12.10.15)

Kommentarer
man 12. oktober 2015

Bjørnar Evensen

Energimerke mangler

5-5 Sikkerhet og helsemessig beredskap
5-6 Uteområde
272 - Er det trafikksikker adkomst (skille mellom myke og harde trafikkanter)?

Kostnad: 0

1 (F) (06.10.15)

273 - Er det lagt til rette for varelevering?
1 (F) (06.10.15)
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Kostnad: 0

202 - Er det effektiv bortledning av overflate vann?
1 (F) (06.10.15)

Tilstandsrapport for 'SAGATUNET' - Side 18 av 18

Kostnad: 0

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Geir Sollie
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Arkiv: 105.2

RAUFOSS STORHALL - KOMMUNAL MEDVIRKNING
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ser viktigheten av og samfunnsnytten i at det bygges opp en
permanent Raufoss Storhall. På denne bakgrunn gis det følgende kommunale
finansieringsmedvirkning:
 Vestre Toten kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån som
Raufoss Fotball tar opp til bygging av Raufoss storhall.
 Kausjonen gjelder for lånets hovedstol, maksimum 30 millioner kroner med
tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av
eventuelle påløpte renter og kostnader. Det maksimale beløpet som det
garanteres for er 30 millioner kroner som reduseres i takt med
nedbetalingen på lånet.
 Garantiansvaret gjelder fra 5. mars 2020 og opphører 4 mars 2050.
 Vedtaket må godkjennes av departementet etter kommuneloven § 14-19.
 Vestre Toten kommune kan ta pant tilsvarende garantiens størrelse i
objektet Raufoss storhall. Manglende etablering av pantesikkerhet vil ikke
ha betydning for gyldigheten av garantien ovenfor långiver.
2. Vestre Toten kommune yter et engangstilskudd på 4 millioner kroner. Tilskuddets
dekkes av kommunens disposisjonsfond.
3. Vestre Toten kommune yter et langsiktig årlig tilskudd på 1,0 mill kroner til direkte
betjening av det langsiktige lånet. Med langsiktig menes en garantert
bevilgningsperiode på minimum 20 år. I denne summen ligger eksisterende
tilskudd til dagens storhall med i underkant av 0,3 mill kroner og en «overflytting»
av 0,2 mill kroner av driftstilskuddet på Nammo stadion som justeres til 0,3 mill
kroner årlig.
4. Vestre Toten kommune forskotterer merverdiavgiftskompensasjon og spillemidler.
5. Prosjektet kan ikke igangsettes før departementet etter kommuneloven § 14-19
har godkjent lånegarantien, at det er bekreftet innvilget langsiktig lån fra
Kommunalbanken eller annen låneinstitusjon og at spillemidler for regionalt
anlegg er avklart.
6. Kommunestyret forutsetter at vilkår og prioritet for andre idrettslag fra Vestre
Toten kommune i garantiperioden blir på nivå – eller bedre – enn det som framgår
av saksutredningen. Dersom disse forutsetningene ikke følges opp av Raufoss
Fotball, forbeholder kommunen seg retten til å avkorte det årlige driftstilskuddet.
Trykte vedlegg:
 Saksframlegg møte 20.06.2019 i kommunestyret
 Vedtak i sak 54/19 Kommunal medvirkning Raufoss Storhall, møte 20.06.2019
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 Raufoss Fotball tilsvar til vedtak i sak 54/19
 Uttalelse fra idrettsrådet
Fakta:
1.
[Y] kommune/fylkeskommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån
som [debitor] tar opp til [formålet kausjonen gjelder].
2.
Kausjonen gjelder for lånets hovedstol maks. [X] kroner med tillegg av 10 %
av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
kostnader. Det maksimale beløpet som det garanteres for er [X] kroner som
reduseres i takt med nedbetalingen på lånet.
3.
Garantiansvaret gjelder fra [tidspunkt] og opphører [tidspunkt].
4.
Vedtaket må godkjennes av departementet etter kommuneloven § 14-19.
Feltene omsluttet av klammer [ ] må fylles ut.
Raufoss Fotball søkte i 2019 Vestre Toten kommune om støtte til bygging av ny
Raufoss Storhall. Nye Raufoss Storhall vil bli en fullverdig 11’er fotballhall (isolert,
fast stålkonstruksjon) med kunstgress, lysanlegg, tribuner, lager og kiosk, og er en
erstatning for overtrykkshallen fra 1999, som ble revet våren 2019. Den gamle
overtrykkshallen hadde ca. 4000 aktivitetstimer pr. år fra 14.00 til 22.00 hver dag hele
uka, og hovedsakelig med barne- og ungdomsfotball. Eksisterende servicebygg med
kontorer og garderober, satt opp i 2003, vil være plassert inntil hallen.
Raufoss Storhall vil bli et eget AS som tidligere. Det vil si at:
 Raufoss Storhall AS eies av Raufoss Fotball med minst 50,1 %
 Raufoss Storhall betaler alle sine kostnader selv.
 Raufoss Storhall får alle leieinntekter knyttet til hallen selv.
 Raufoss Storhall fakturerer også Raufoss Fotball time for time.
 Raufoss Storhall kan selge egne sponsoravtaler.
 Raufoss Storhall kan påta seg flere arrangementer enn tidligere.
Saken har vært behandlet flere ganger og senest i kommunestyrets møte
20.06.2019, sak 54/19, og hvor følgende «rammevedtak» ble fattet:
«Kommunestyret gir følgende foreløpige tilbakemelding på Raufoss Fotball sin
søknad om bistand til finansiering av ny Raufoss Storhall:
1. Følgende forutsetninger legges til grunn for signalene som gis og for at
kommunen kan behandle saken på nytt på et senere tidspunkt:
 Raufoss Fotball framskaffer et kvalitetssikret investerings- og
finansieringsbudsjett for prosjektet.
 Det foreligger en avklart og samlet finansieringsplan uten forbehold og
usikkerhet. I dette ligger klare forventninger om at næringsliv,
fylkeskommune og eventuelt andre aktører bidrar med finansiering minst
på nivå med det som er skissert.
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Raufoss Fotball kan dokumentere at klubbens driftsøkonomi er i samsvar
med budsjett og langsiktige planer, herunder i forhold til egenkapitaloppbygging, likviditet og for å oppfylle Norges Fotballforbund sine krav.
Andre idrettslag i Vestre Toten kommune som driver fotballaktivitet, skal
sikres tilgang til anlegget. Omfang, rammer, kostnader for dette avklares
nærmere i dialog mellom kommunen, Raufoss Fotball og idrettslagene,
herunder idrettsrådet. Kommunen tar initiativet til en slik prosess.

2. Kommunestyret ser viktigheten og samfunnsnytten i at det bygges opp en
permanent Raufoss Storhall. På denne bakgrunn gis det følgende foreløpige
signaler på kommunal finansieringsmedvirkning:
 Vestre Toten kommune stiller kommunal garanti for et langsiktig lån på
nivå 25 millioner kroner med en nedbetalingstid på inntil 30 år.
 Vestre Toten kommune yter et engangstilskudd i størrelsesorden 4
millioner kroner. Tilskuddets størrelse vurderes helhetlig opp mot
garantibeløp og samlet finansiering i prosjektet.
 Vestre Toten kommune yter et langsiktig årlig tilskudd på i størrelsesorden
1,0 mill kroner til direkte betjening av det langsiktige lånet. Med langsiktig
menes en garantert bevilgningsperiode på om lag 20 år. I denne summen
ligger eksisterende tilskudd til dagens storhall med i underkant av 0,3 mill
kroner og en «overflytting» av 0,2 mill kroner av driftstilskuddet på Nammo
stadion som justeres til 0,3 mill kroner årlig. (Behandles som egen sak).
 Vestre Toten kommune forskotterer merverdiavgiftskompensasjon og
spillemidler, samt stiller de nødvendige garantiene for spillemidler.
3. Det tas forbehold om at sakens endelige behandling skjer i kommunestyret og at
følgende legges fram:
A) Raufoss Fotball dokumenterer forutsetningene som i pkt.1
B) Rådmannen viser ved en eventuell kommunal medvirkning som i pkt. 2
hvordan dette påvirker økonomiplanens driftsbudsjett og investeringsbudsjett i
årene framover.
C) Fylkesmannen Innlandet godkjenning av kommunal garanti».
Vurdering:
Raufoss Fotball har siden kommunalt vedtak ble fattet jobbet videre med
hallprosjektet og kvalitetssikring av kostnadsoverslag og finansieringsplan. 8. januar
2020 svarte Raufoss Fotball opp / dokumenterte oppfyllelse av de krav
kommunestyret fattet i sitt møte 20. juni 2019. Kommunedirektøren viser til vedlagte
dokumenter. Under sammenfattes tilbakemeldingene sammen med
kommunedirektørens vurdering av de enkelte områdene hvor kommunestyret satte
spesifikke krav:
Kostnader ny Raufoss Storhall:
Totalentreprise hall
Graving
Nytt dekke

kr. 43 500 000
kr. 1 225 500
kr. 3 570 496
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Oppretting nytt dekke
kr.
645 902
______________________________________
Totalt eks. mva.
kr. 48 941 898
Kommunedirektørens vurdering:
Kostnadene er dokumentert (se vedlegg) med detaljert kostnadsoverslag og
pristilbud fra seriøs lokal byggentreprenør og graveentreprenør, samt leverandør av
kunstgressdekke. Kommunedirektøren er av den oppfatning at kostnadene i
hallprosjektet er tilfredsstillende dokumentert og kvalitetssikret.
Finansieringsplan:
Lån med kommunal garanti
kr. 25 000 000
Kommunalt tilskudd
kr. 4 000 000
Spillemidler hall
kr. 9 000 000
Spillemidler kunstgressdekke
kr. 1 000 000
Tilskudd Oppland fylkeskommune
kr. 4 000 000
SPM interkommunalt anlegg
kr. 3 000 000
Nammo
kr. 1 500 000
Totenbanken
kr. 1 000 000
Syljuåsen
kr.
400 000
_____________________________________________
Totalt
kr. 48 900 000
Kommunedirektørens vurdering:
Raufoss Storhall AS er søkerberettiget og har søkt spillemidler for 2020 til både hall
og kunstgressdekke. Raufoss Fotball har fått en foreløpig godkjenning av
Kulturdepartementet på at interkommunal samarbeidsavtale for hallen er godkjent
under forutsetning at idrettsrådene og kommunestyrene i Østre Toten kommune og
Vestre Toten kommune godkjenner avtalen. (Godkjent i Vestre Toten kommunestyre
og behandles i Østre Toten kommunestyre 19. februar 2020).
Tilskudd fra Oppland fylkeskommune, Nammo, Totenbanken og Syljuåsen er
dokumentert med vedtak og tilskuddsbrev.
Raufoss fotball har søkt Kommunalbanken om lån med kommunal garanti. Lån
behandles imidlertid ikke før kommunal garanti foreligger. Kommunalbanken sin
praksis er å innvilge denne type lån når kommunal garanti foreligger. Kommunal
garanti behandles av Fylkesmannen i Innlandet så snart kommunestyrets vedtak
foreligger.
Samlet sett mener kommunedirektøren at det foreligger en avklart og samlet
finansieringsplan for prosjektet. Forventningene (jfr kommunestyret vedtak fra juni
2019) om at næringsliv, fylkeskommune og andre bidrar med finansiering er også
oppfylt. Prosjektet har en høy andel ekstern finansiering;
o 13,0 mill kroner i spillemidler (inkl 3,0 mill kroner i ekstratilskudd)
o 7,0 millioner i tilskudd fra kommune og fylkeskommune
o 2,9 mill kroner fra private.
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Drift av hallen:
Selv om det ikke ligger inne som noen forutsetning i kommunestyrets vedtak fra juni
2019, velger rådmannen å synliggjøre driftsøkonomien i dette hallprosjektet:
Raufoss Fotball har driftet overtrykkshallen i mange år og har satt opp følgende
kostnader med ny hall kontra drift av overtrykkshallen.
Kostnader
Årlige strømkostnader
Årlige fyringskostnader for
snøsmelting
Årlige
vedlikeholdskostnader
Årlige driftskostnader
vaktmester
Sum årlig kostnader
Kommentar

Drift, revet
overtrykkshall
600 000
300 000
(oljefyring ulovlig fra 2020)
200 000
(ved kollaps f.eks)
400 000
1 500 000
Tall basert på regnskap
2017-18

Drift, ny hall fast
konstruksjon
200 000
0
100 000
200 000
500 000
Tall basert på benchmark
mot Abrahallen,
Trondheim

Inntekter og økonomisk bilde med ny Raufoss Storhall
Inntekter
Årlige leieinntekter eksterne leietakere
Leieinntekter Raufoss Fotball
Kommersielle inntekter
Sum årlig inntekter
Driftskostnader årlig
Overskudd før avskrivninger

500 000
750 000
0
1 250 000
500 000
750 000

Raufoss Fotball sin driftsøkonomi:
Raufoss Fotball skriver følgende i tilbakemeldingen til kommunen om klubbens
driftsøkonomi:
«Vi tilfredsstiller alle krav fra Norges Fotballforbund pr. 8. januar 2020 og
egenkapitalen er positiv, driftsresultatet er positivt, men likviditeten er fortsatt
anstrengt.
Pr. 30.06.2019 som er siste måling måtte vi ha 20 poeng i Norges Fotballforbunds
poengsystem, men hadde 46,5 – dvs. vi hadde god margin til kravet. Raufoss Fotball
har et budsjett for 2020 med overskudd på 3 millioner kroner. Dette er gjort med
basis i at inntektene ikke er økt med annet enn signerte kontrakter, men at det er
kostnadene som er redusert. De siste tiltak vil sikre at også likviditeten er OK ved
utgangen av 2020».
Kommunedirektørens vurdering:
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Raufoss Fotball har dokumentert positive driftsresultater over flere år. Klubbens
økonomiske utfordringer har imidlertid vært knyttet til en vedvarende anstrengt og
svært krevende likviditetssituasjon. De årlige overskuddene i driften har ikke vært
store nok til å «komme over likviditetskneika». Klubben har derfor gjort et valg for
2020 om å budsjettere med overskudd på hele tre millioner kroner. Inntektene er ikke
økt, men kostnadene er tatt ned vesentlig. I praksis betyr dette svært stramme
budsjetter å disponere og rammene til toppfotball tas ned inneværende år. Dette er
en tydelig markering fra klubbens side om at ordnet økonomi og realisering av
storhall har høyeste prioritet. Kommunedirektøren mener dette er klokt og nødvendig
og han er tydelig på at uten positivt resultat i 2019, oppfyllelse av kravene fra NFF og
en vedtatt plan for vesentlig styrking av økonomien / likviditeten, ville det vært
krevende å «gi godkjent» på dette området. Klubben drives på en seriøs måte og
med tydelige mål og ambisjoner – også knyttet til sunn driftsøkonomi. Dette
dokumenteres gjennom disse «grepene» og det forventes at ambisjonene følges opp
gjennom driftsåret.
Med dette som grunnlag, mener kommunedirektøren at også denne forutsetningen er
oppfylt fra Raufoss Fotball sin side, jfr kommunestyrets vedtak i 2019.
Andre idrettslags tilgang og vilkår for bruk av Storhallen
Med bakgrunn i stor grad av kommunal medvirkning i Storhallprosjektet har
kommunen utfordret Raufoss Fotball på dette punktet. Raufoss Fotball skriver
følgende:
«Vi bekrefter at vi vil forsøke å leie ut hallen til andre lag og idretter i Vestre Toten så
langt det er mulig. Så langt har det oss bekjent ikke vært særlig grad av begrensning
ved forespørsel. Vi bekrefter også at vi vil prioritere lag fra Vestre Toten kommune
kontra andre. A-laget trener stort sett på dagtid og går ikke ut over breddeidrettens
behov. I tillegg vil vi den nye hallen ha en inndeling med nett der en kan dele banen
opp i inntil 7 eller 8 mindre baner. Dette vil øke kapasiteten vesentlig i forhold til den
gamle hallen.
Vi har vinteren 2018/2019 leid ut bane til alle lag i kommunen som har ønsket å
bruke Raufoss Storhall. Vi har hatt god dialog med alle klubber og vi har gått
gjennom behov (banestørrelser, tidspunkt o.l. slik at vi har optimalisert utleien. Dette
har også medført at vi har fått en større utleiekapasitet. Dette er rutiner vi vil utvikle
og videreføre.
Når det kommer til priser for utleie, så har vi ikke hatt faste timepriser, men tatt
utgangspunkt i en total fastsum som vi har kommet til enighet med klubb om. Her ser
vi at vi har ligget på et snitt på mellom 1000,- og 1500,- pr. time for full bane. Dette er
omtrent halvparten av hva andre haller og baner leier ut for.
Vi vurderer å lage et system der vi har en pris for lag i Vestre Toten kommune og en
pris for lag utenfor kommunen. Vi vil strebe etter å ha en så lav pris som mulig i
forhold til forsvarlig drift, men ser i dag at vi er lavere enn blant annet Gjøvik stadion,
Østre Toten idrettspark, Skreia stadion og Vardal idrettspark. Vi ser prisene opp mot
tilsvarende anlegg og prøver legge oss på et nivå som er forsvarlig.
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Første utkast til leiepriser er følgende:
Leiepriser vinter (01.10 – 30.04)
Banestørrelse
Full bane
½ bane
¼ bane
1/8 bane
Utleie kamp 2 timer inkl.
garderobe
Leie av hallen pr. døgn

Ekstern leie
Pris pr. time
2000,1500,1000,750,5000,-

Lag i VTK
Pris pr. time
1500,1000,750,400,4000,-

Pris ved forespørsel

Pris ved forespørsel

Leiepriser sommer (01.05 – 31.09)
Banestørrelse
Full bane
½ bane
¼ bane
Utleie kamp 2 timer inkl.
garderobe
Leie av hallen pr. døgn

Ekstern leie
Pris pr. time
1500,800,600,3000,Pris ved forespørsel

Lag i VTK
Pris pr. time
1000,600,400,2000,Pris ved forespørsel»

Etter at vi mottok svaret fra Raufoss Fotball, ble idrettsrådet kontaktet for å få en
samordnet tilbakemelding fra de aktuelle fotballkubbene i kommunen på tilgang og
leiepriser.
Idrettsrådet og Reinsvoll IF fotball har kommet med en egen uttalelse. De uttrykker
støtte for å etablere ny hall og de vektlegger betydningen en slik hall har hatt både
sportslig og sosialt for enormt mange barn, ungdom og voksne i et par generasjoner.
De forventer at leie i hallen tilpasser seg markedspriser for leie av kunstgress, selv
om det er en innendørs hall, fordi økonomi er viktig for klubber. Treningsavgifter
reflekterer blant annet leie av kunstgress og det er fokus i mange idretter på å holde
kostnadene for aktivitet nede slik at flest mulig kan delta, spesielt i barne- og
ungdomsfotballen. For stor avstand mellom leiepris og markedspris vil være
utfordrende for de fleste klubber.
Idrettsrådet og Reinsvoll IF fotball har en forventning om at alle klubber i Vestre
Toten kommune har fortrinnsrett på leie og bruk når fordeling av tid gjøres.
Reinsvoll IF fotball har et stort ønske om å bruke hallen og det vil være naturlig for de
å ha hallen som hovedbase for hele ungdoms- og senioravdelingen fra november til
mai. I dag leier Reinsvoll IF fotball vinterbaner utenfor kommunen, men det er helt
naturlig for de å samle seg rundt Storhallen i årene framover.
Kommunedirektørens vurdering:
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Raufoss Fotball vil tilstrebe å ha så lav pris som mulig i forhold til forsvarlig drift, og
som er på nivå med markedspris for leie av utendørs kunstgressbaner i distriktet.
Kommunedirektøren er tilfreds med at Raufoss Fotball vil prioritere lag fra Vestre
Toten kommune kontra andre lag ved leie av hallen og at det vil tilbys en redusert
pris for lag i Vestre Toten. Dette støtter opp under uttalelsen og forventingene fra
idrettsrådet og Reinsvoll IF fotball om tilgang og vilkår for bruk av hallen.
Kommunedirektøren er av den oppfatning at en viktig forutsetning for kommunal
støtte er at lag og foreninger i Vestre Toten får prioritet ved leie og en noe redusert
leiepris som beskrevet.
For kommunen er dette et så viktig punkt at kommunedirektøren vil knytte
forutsetningene for utbetaling av årlig driftstilskudd opp mot at disse forutsetningene
følges opp av Raufoss Fotball.

Hvordan vil bidraget fra kommunen påvirke økonomiplanens driftsbudsjett og
investeringsbudsjett i årene framover:
I vedtakets punkt 3 b) fra juni 2019 ba kommunestyret om vurdering av hvordan
bidraget fra kommunen vil påvirke økonomiplanen i årene framover. Rådmannens
vurdering er følgende:
Denne saken påvirker ikke kommunens investeringsbudsjett direkte – hverken
inneværende år eller i framtidige økonomiplaner.
Når det gjelder driftsbudsjettene, vil det ligge en årlig forpliktelse i 20 år om
driftstilskudd på 1,0 mill kroner som kommunen skal yte til direkte betjening av det
langsiktige lånet. Av dette ligger 0,3 mill kroner i tidligere hallstøtte allerede i
kommunens driftsbudsjett. Det samme er tilfellet med «overflytting» av 0,2 mill kroner
av driftstilskuddet for NAMMO stadion til ny storhall. Dette innebærer at netto må det
legges inn 0,5 mill kroner i økt tilskudd på driftsbudsjettet fra og med 2021 (sett i
forhold til 2019-nivå og hva som ligger i dagens budsjettrammer).
I tillegg forutsettes det et engangstilskudd på 4,0 mill kroner fra disposisjonsfondet.
Fondet – som er på i overkant av 70 mill kroner – vil bli redusert tilsvarende. Det
samme skjer dermed med kommunens likviditet. Konsekvensen er litt lavere reserver
for framtida og marginalt svekket likviditet. Dette kan forsvares opp mot den «nytte»
som skapes gjennom etablering av et anlegg til om lag 50 millioner kroner.
I en periode med forskottering av merverdiavgiftskompensasjon og spillemidler –
fortrinnsvis i andre halvdel av 2020 og gradvis tilbakebetalt gjennom 2021 og 2022
(muligens også noe lengre periode), vil kommunen få en midlertidig likviditetsmessig
belastning. Denne kan bli på nivå + / - 20 millioner kroner en periode. Erfaringen fra
tilsvarende forskottering til Nammo-stadion, tilsier en relativt kortvarig periode med
stor andel forskottering. Tidspunkt for utbetaling av spillemidler vil være avgjørende
for periodens lengde. Konsekvensen for kommunen er noe svakere likviditet over en
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periode, renteeffekt av svakere likviditet og behov for enda bedre likviditetsstyring.
Kommunedirektøren mener at dette fullt ut kan forsvares.

Økonomisk risiko:
I en slik sak som dette hvor kommunen er «tungt inne» i finansieringen av anlegget,
er det naturlig å stille spørsmål ved om det foreligger ytterligere økonomisk risiko for
kommunen. Etter kommunedirektørens oppfatning er denne måten å bidra finansielt
på veldig ryddig og oversiktlig. Årlig driftstilskudd knyttet opp mot betjening av
gjelden kommunen har garantert for, eliminerer garantirisikoen. Og det er den eneste
gjelden som eksisterer i prosjektet. Kommunen har heller ikke lenger noe
garantiansvar knyttet til spillemidler og langsiktig drift av anlegget slik det var
tidligere. Det som da gjenstår er drift av storhallen. Kommunen har ingen direkte
forpliktelser knyttet til denne driftsøkonomien. Dersom det teoretisk skulle oppstå en
situasjon hvor klubben ikke makter / ønsker å drive anlegget videre, kan kommunen
naturligvis bli utfordret på å bidra på å sikre videre drift. Etter kommunedirektørens
oppfatning er dette lite sannsynlig. Kommunen vil uansett selv stå fritt til å bestemme
en eventuelt videre involvering.

Oppsummering og konklusjon
Kommunedirektøren er tilfreds med Raufoss Fotball sine tilbakemeldinger /
dokumentasjon og mener å ha framlagt en solid dokumentert sak med
tilfredsstillende tilbakemelding på de krav og forutsetninger som kommunestyret
vedtok 20. juni 2019.
Etter kommunedirektørens oppfatning har Raufoss Fotball dokumentert og oppfylt de
vilkår som kommunestyret vedtok i 2019.
Til grunn for dette vedtaket, lå en samlet vurdering i kommunestyret av fordeler og
ulemper med å gå aktivt inn for å støtte finansielt byggingen av ny fotballhall i
kommunen. Kommunedirektøren velger derfor å ikke vurdere disse sidene av saken,
men ønsker å påpeke at denne saken dokumenterer hvordan det er mulig å utvikle
viktige aktivitetsanlegg i et lokalsamfunn i nært samspill mellom frivillig sektor,
næringsliv og kommunen til beste for unger, ungdom, folkehelse, integrering,
toppfotball, positive sosiale arenaer for ulike aldersgrupper og anlegg som også kan
tjene annen nytte for både næringsliv og andre. I sum skaper dette økt attraktivitet i
lokalsamfunnet.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Elisabeth Lund
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kultursjef
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Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Geir Sollie
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Arkiv: 105.2

RAUFOSS STORHALL - KOMMUNAL MEDVIRKNING
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gir følgende foreløpige tilbakemelding på Raufoss Fotball sin søknad
om bistand til finansiering av ny Raufoss Storhall:
1. Følgende forutsetninger legges til grunn for signalene som gis og for at
kommunen kan behandle saken på nytt på et senere tidspunkt:
 Raufoss Fotball framskaffer et kvalitetssikret investerings- og
finansieringsbudsjett for prosjektet.
 Det foreligger en avklart og samlet finansieringsplan uten forbehold og
usikkerhet. I dette ligger klare forventninger om at næringsliv,
fylkeskommune og eventuelt andre aktører bidrar med finansiering minst
på nivå med det som er skissert.
 Raufoss Fotball kan dokumentere at klubbens driftsøkonomi er i samsvar
med budsjett og langsiktige planer, herunder i forhold til egenkapitaloppbygging, likviditet og for å oppfylle Norges Fotballforbund sine krav
 Andre idrettslag i Vestre Toten kommune som driver fotballaktivitet, skal
sikres tilgang til anlegget. Omfang, rammer, kostnader for dette avklares
nærmere i dialog mellom kommunen, Raufoss Fotball og idrettslagene,
herunder idrettsrådet. Kommunen tar initiativet til en slik prosess.
2. Kommunestyret ser viktigheten og samfunnsnytten i at det bygges opp en
permanent Raufoss Storhall. På denne bakgrunn gis det følgende foreløpige
signaler på kommunal finansieringsmedvirkning:
 Vestre Toten kommune stiller kommunal garanti for et langsiktig lån på
nivå + / - 22 millioner kroner med en nedbetalingstid på inntil 30 år
 Vestre Toten kommune yter et engangstilskudd i størrelsesorden 2 – 4
millioner kroner. Tilskuddets størrelse vurderes helhetlig opp mot
garantibeløp og samlet finansiering i prosjektet.
 Vestre Toten kommune yter et langsiktig årlig tilskudd på i størrelsesorden
0,8 – 1,0 mill kroner til direkte betjening av det langsiktige lånet. Med
langsiktig menes en garantert bevilgningsperiode på om lag 20 år. I denne
summen ligger eksisterende tilskudd til dagens storhall med i underkant av
0,3 mill kroner og en «overflytting» av 0,2 mill kroner av driftstilskuddet på
Nammo stadion som justeres til 0,3 mill kroner årlig. (Behandles som egen
sak).
 Vestre Toten kommune forskotterer merverdiavgiftskompensasjon og
spillemidler, samt stiller de nødvendige garantiene for spillemidler.
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3. Det tas forbehold om endelig behandling i kommunestyret og om at
Fylkesmannen i Innlandet skal godkjenne kommunal garanti. Saken tas opp til ny
behandling i kommunestyret når Raufoss Fotball framlegger en oppdatert plan /
søknad som tilfredsstiller forutsetningene i vedtakets pkt 1.

Trykte vedlegg:
 Søknad / presentasjon fra mai 2019 fra Raufoss Fotball
 Uttalelse fra idrettsrådet
Fakta:
Rådmannen viser til tidligere gjennomgang og drøftinger i formannskapet.
Formannskapet vedtok i møtene 13. mars 2019 og 3. april 2019 følgende:
Møte 13. mars
«Formannskapet drøftet saken og signaliserte følgende prinsipper for den videre
utredningen:
 Vestre Toten kommune går ikke inn på eiersida
 Formannskapet ber rådmannen utrede:
o Vurdering av driftsøkonomien i prosjektet og eventuelle
omdisponeringer
o Skissere ulike finansieringsmodeller på linje med andre tilsvarende
prosjekter»
Møte 3. april
«Formannskapet drøftet saken og fremmet følgende innspill i den videre
utredning:
 Vurdere garantisum/finne forsvarlig dekning – risikovurdering (rene avtaler)
 Gjennomgang av tallgrunnlaget til Raufoss Fotball er nødvendig
 Nivå på eventuelt tilskudd/aktivitetstilskudd må drøftes/begrunnes
 Forhold og vilkår til andre lag og foreninger viktig å få med i utredningen
 Fullfinansiering av prosjektet må på plass før eventuelt endelig vedtak
fattes
 Forskottering av spillemidler og mva-kompensasjon er nødvendig»
Denne saken tar opp i seg innspill fra drøftinger i formannskapet supplert med
rådmannens vurderinger i saken.
I vedlagte søknad (som er utformet som en presentasjon) søker Raufoss Fotball om
følgende i bidrag / bistand fra Vestre Toten kommune:
-

Fire millioner i engangstilskudd
En million årlig driftstilskudd over 30 år – indeksregulert
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-

Kommunal garanti for et lån på inntil 25 millioner
Forskuttere 100 % momskompensasjon
Forskuttere spillemidler
Stille kommunal garanti for spillemidler i 20 år (et krav som trer inn når andre
enn det offentlige bygger og søker spillemidler til kostnadskrevende anlegg)

Avslutningsvis i saken gjør rådmannen sine konkrete vurderinger og foreløpige
konklusjoner. Rådmannen finner det imidlertid for helhetens skyld viktig med
flere faktaopplysninger, jfr også formannskapets innspill. Dette presenterer
derfor før vurderinger og oppsummering:
Kommunale tilskuddsordninger 2019:
Kommunens tilskudd til idrett er:
-

Anleggstilskudd idrettslag med egne anlegg og medlem av NIF kr. 436.000,(unntatt Nammo stadion og Raufoss Storhall)
Aktivitetstilskudd idrettslag og medlem av NIF kr. 507.000,Tilskudd løypekjøring kr. 57.000,Ekstratilskudd idrett kr. 200.000,- (Kst sak 33/2010 kr. 2 mill. til andre
idrettslag og foreninger med egne anlegg og maskiner/utstyr for fysisk aktivitet
og folkehelsearbeid. Utbetalt i 2014, 2015 og 2018; totalt kr.1.580.000,-.
Avsatt nye kr. 200.000,- i 2019. Raufoss Fotball kan ikke søke på denne
ordningen)

Aktivitetstilskudd i Raufoss idrettslag fordeles til Raufoss IL allianse som igjen
fordeler midler til sine lag, herunder Raufoss Fotball. Kr. 108.000,- ble fordelt til
Raufoss Fotball av aktivitetsmidlene i 2018.
Eget driftstilskudd Nammo stadion vedtatt for 2 år kr. 300.000,- (2018) og kr.
500.000,- (2019)
Eget årlig driftstilskudd til Raufoss Storhall kr. 283.000,- for 2019.
Forskuttering momskompensasjon
Det ble i 2010 opprettet en ny rammestyrt ordning for kompensasjon av
merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Ordningen er søknadsbasert, og
kompensasjon gis innenfor den rammen Stortinget bevilger hvert år. Søkere som
oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til idrettsanlegg, med unntak av
kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak, er omfattet av ordningen.
Raufoss Fotball kan søke spillemidler til Storhallprosjektet og kan søke
kompensasjon av merverdiavgiften. Det er lotteri- og stiftelsestilsynet som
administrerer ordningen og det kan søkes når prosjektet er ferdigstilt, fått
godkjenning at spillesøknad er formelt i orden og sluttregnskap er kontrollert av
kommunerevisjonen. Kommunen har tidligere forskuttert momskompensasjonen ved
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bygging av anlegg i regi av idrettslagene. De seneste årene har alle med godkjent
søknad fått utbetalt det beløpet det var søkt om.
Spillemidler / forskottering av spillemidler
Det kan søkes om spillemidler til bygging av hallen. Maksimalt tilskudd til denne type
haller er 9 millioner kroner. Det forutsettes at hallen er isolert og at det er lager for
fotballmål og idrettsmateriell utenfor sikkerhetssonen, samt to sett garderober. Det vil
bli noe fratrekk i spillemidler på grunn av at en ikke skal bygge garderober. I
prosjektet er det tenkt å bruke allerede eksisterende garderober i servicebygget.
Utbetaling av spillemidler vil bli delt opp over flere år på grunn av tilskuddsbeløpets
størrelse, for eksempel 3 millioner kroner over tre år.
Kommunen har hatt som praksis at lag og foreninger kan søke kommunen om
forskuttering av spillemidler. Som kjent, er det ventetid på tilsagn om spillemidler på
grunn av at den årlige potten til fordeling er for liten. Det er ikke uvanlig at søknader
må vente 3-5 år før det innvilges midler.
Kommunal garanti for spillemidler
Når andre enn kommune, fylkeskommune eller kommunale og fylkeskommunale
foretak søker spillemidler på store kostnadskrevende anlegg (tilskudd som overstiger
4 millioner kroner), må kommunen garantere for tilbakebetaling av tildelte og
utbetalte spillemidler ved eventuelle mislighold. Mislighold kan være:
- Stenging/nedlegging
- Konkurs
- Bruksendringer
- Overdragelse, salg, deling til andre uten skriftlig forhåndsgodkjenning av
departementet
Garantien skal være en selvskyldnergaranti. Garantitiden er 20 år og skal være stillet
ved søknad om tilskudd.
Krav til søker av spillemidler
Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne
grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. Kommune og / eller idrettslag underlagt
Norges idrettsforbund skal inneha kontroll med eierforhold og drift av anlegget.
Eventuelle andre sammenslutninger som aksjeselskap må søke kulturdepartementet
om forhåndsgodkjenning av sine vedtekter for å kunne søke om tilskudd til anlegg for
idrett og fysisk aktivitet. Ved opprettelse av et aksjeselskap skal mer enn 50 % av
aksjene i selskapet ved stiftelsen og til enhver tid være eiet av kommune og/eller
idrettslag underlagt Norges idrettsforbund.
Fotballens idrettslige betydning
Aktive medlemmer i idretten 2018 i kommunen
Klubb
Bøverbru IL
Eina SK

Antall 6-12 år
98
143

Antall 13-19 år
36
64
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Reinsvoll IF
Ihle IL
HK Vestre
Raufoss IL alle lag
Raufoss Bokseklubb
Dance 4Fun
Raufoss og Gjøvik SK
Gjøvik og Toten Golfklubb
Toten hestesportsklubb
Solvoll IL

131
24
90
496
6
75
32
14
0
0

123
0
41
316
19
51
37
51
4
0

Raufoss Fotball

229

218

Naturlig nok er Raufoss Idrettslag det største idrettslaget i kommunen og fotball er
den desidert største aktiviteten. Tabellen ovenfor viser at Raufoss Fotball engasjerer
veldig mange barn og unge i aldersgruppa 6-12 år og 13-19 år.
Fotballen på Raufoss er således særlig attraktiv for barn og unge, både for jenter og
gutter. Kanskje det mest positive er antall aktive spillere i alderen 13-19 år. Dette er
en alder hvor de fleste idrettslagene merker frafall av ungdommer. Erfaringsmessig
faller jenter fra før enn gutter.
Vurdering idrettslig betydning
Aktiviteten i Raufoss Fotball har en veldig stor idrettslig betydning for barn og unge i
kommunen og på Raufoss. Det mest markante er at Raufoss Fotball har et produkt,
et sportslig tilbud som tiltaler veldig mange ungdommer i alderen 13-19 år. Behov for
gode og tilrettelagte anlegg øker med alderen og Raufoss Storhall har i denne
sammenhengen en stor betydning. Fotball har blitt en helårsidrett og det å kunne
spille fotball innendørs på vinteren er attraktivt og utviklende.
Raufoss Storhall har siden sin opprinnelse vært hjertet for all aktivitet i klubben i de
værmessig mest krevende vintermånedene. I tillegg har det vært stor aktivitet der
også i de månedene som sola varmer i og med at det er et stort behov for spilleflater
i klubben. Storhallen er først og fremst et barne- og ungdomsanlegg. Det kryr av
unge fotballspillere på ettermiddag, kveld og helg.
Raufoss Fotball er helt avhengig av å ha en innendørs fotballhall og hele regionen
har et behov for dette. Ikke bare er klubben avhengig av dette for å drifte alle sine ca.
450 aktive spillere, ha et toppfotballag og topp spillerutvikling, men også være
vertskap og arrangør for sone og krets på denne siden av Mjøsa (sone vest Indre
Østland fotballkrets). Hallen brukes også flittig av andre klubber i kommunen.
Uten en hall sier Raufoss Fotball at man kan «si farvel» til toppfotball. Toppfotball
både genererer og rekrutterer aktivitet, interesse både blant lokale og andre
supportere, riksdekkende reklame for Raufoss og Vestre Toten. Uten en hall mister
en tilbudet som Raufoss Fotball kan gi alle sine fotballspillere gjennom hele året.
Alternativet er å leie baner av naboklubber, spille i alternative haller og gymsaler.
Dette er et alternativ som setter klubben tilbake til start og muligheten for å gi et
fullverdig tilbud til alle faller bort.
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Raufoss Storhall som særidrettsanlegg
Raufoss Storhall er et særidrettsanlegg for fotball. Det vil si at anlegget er spesifikt
tilrettelagt for fotball. Et hoppanlegg er et særidrettsanlegg for hopp og en
friidrettsbane er et særidrettsanlegg for løp, hopp, lengde m.m. Storhallen kan brukes
til andre idretter og aktiviteter, men det vil medføre kostnadskrevende tilleggsutstyr
og praktisk tilrettelegging som er tidkrevende. Skal det for eksempel spilles håndball i
Storhallen må det legges ut særskilt gulv for håndball. Med andre ord vil ikke fotball
og håndball kunne bruke den samme hallen til daglig trening.
Vurdering som særidrettsanlegg
Raufoss Storhall er altså et særidrettsanlegg for fotball og kan ikke/eller i veldig liten
grad brukes av andre idretter uten spesiell ressurs- og kostnadskrevende
tilrettelegging.
Raufoss Fotball som samfunnsaktør
Raufoss fotball har slagordet «Liten blant de store». Det vil si at fotballen på Raufoss
ønsker å konkurrere på det øverste nivået i norsk fotball, både for damer og herrer.
Fotballen på Raufoss har en lang historie og markert seg i norsk toppfotball i mange
10 år. Fotballen har hatt noen opp og nedturer, men flest oppturer. På Raufoss ligger
fotballen i sjela til mange folk. Det er stort engasjement for fotballen i alle
aldersgrupper. «Onsdagskaffen» på sportshytta samler hver uke mellom 30-40
pensjonister, hovedsakelig karer. «Onsdagskaffen» har lange tradisjoner og er et
møtested hvor venner treffes, mimres, diskuteres lag og lagoppstilling. Disse karene
bidrar i tillegg med utrolig mye dugnad i klubben.
Raufoss Fotball har også startet opp «Innsia» i det nye klubbhuset på stadion.
«Innsia» er en møteplass hvor en kan treffe folk i og rundt Raufoss Fotball over en
kaffekopp, for en prat om fotball og andre ting som rører seg i lokalsamfunnet og er
åpent for alle uansett alder og tilhørighet. «Innsia» er åpent mandag, tirsdag og
torsdag fra kl. 10.00 til litt utpå ettermiddagen og drives på dugnad.
Raufoss Fotball har også engasjert seg i «Alle med». «Alle med» er en nasjonal
dugnad mot fattigdom og utenforskap som ble startet i 2013 med en idè om å samle
frivillighets Norge for å jobbe sammen om et felles mål for å sikre inkludering og
deltakelse i fritidsaktivitet for barn og unge i Norge, uavhengig av foresattes
sosioøkonomiske status. Raufoss Fotball initierte og fikk med seg idretten i
kommunen til å arrangere «Alle med løpet» høsten 2018. Pengene som ble samlet
inn skal blant annet gå til dekke kontingenter, utstyr m.m. for barn og unge i
kommunen som faller utenfor fritidsaktiviteter (ikke bare idrett) av økonomiske
grunner.
Raufoss Fotball var med å arrangere lunsjseminaret «Forventninger knyttet til det å
være en del av norsk idrett». Seminaret hadde som mål å skape en forståelse blant
voksne med flerkulturell bakgrunn for hva det innebærer å være en del av norsk idrett
som utøver, foresatte, tillitsvalgt osv. Voksenopplæringen stilte med masse folk og
det ble en nyttig og lærerik dag.
Raufoss Fotball arrangerte også foredraget «Ingen er homo i 2. divisjon». Foredraget
tok for seg homofili i fotballen og om hvorfor det er så vanskelig å stå fram som
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homofil dersom du er fotballspiller. Foredraget var en del av en turnè i regi av
fotballforbundet og FRI.
Raufoss Fotball har også startet opp en egen gruppe for E-sport. (E-sport eller
elektronisk sport er elektronisk konkurransespilling som foregår på et visst nivå. Esportsutøvere konkurrerer mot hverandre i ulike dataspill på datamaskiner eller
spillkonsoller). 9. mars ble det arrangert en FIFA turnering i Fyrverkeriet kulturhus.
Dette for å rekruttere spillere som skal representere Raufoss Fotball i E-serien. Det
var påmeldt 18 E-spillere fra 12 til noenogtredve år. Raufoss Fotball utvider med
andre ord aktivitetene sine i tråd med samfunnsutviklingen og spesielt med tanke på
de yngste.
Raufoss Fotball samler 700-1500 tilskuere på hver hjemmekamp. Det er ikke mange
andre kulturarrangementer i kommunen som samler så mange folk. Interessen er
stor og mange stiller på kamp.
Vurdering samfunnsaktør
Raufoss Fotball er en betydelig samfunnsaktør i kommunen ikke bare idrettslig, men
også for engasjement, tilhørighet, identitet, nye trender og viktige samfunnsspørsmål.
Rådmannens vurderinger:
Rådmannen har valgt å bredde ut denne saken med faktaopplysninger og
idrettsfaglige vurderinger. Oppsummert synliggjøres kommunens bidrag til idretten,
særskilt tilskuddene til Raufoss Fotball og det er dokumentert hvor omfattende og
viktig aktivitet som skapes gjennom arbeidet i klubben.
Denne saken fremmes etter innspill og søknad fra Raufoss Fotball. Den er drøftet i
flere omganger med formannskapet da dette er en viktig sak med stor
samfunnsmessig betydning, men også betydelig i forhold til økonomi, risiko og
prioriteringer.
Rådmannen er helt tydelig på at saken må håndteres i en prosess. Dette er allerede
gjort gjennom flere møter med Raufoss Fotball og drøftinger politisk i formannskapet.
Rådmannen inviterer nå kommunestyret til å fatte vedtak hvor det gis noen signaler
om eventuelle kommunale rammer og bidrag. Hensikten er at Raufoss Fotball skal
ha med seg et grunnlag videre i avklaringer med andre samarbeidspartnere og for
sitt videre planleggingsarbeid. Det er mange elementer som må på plass, herunder
en avklaring av endelig kostnadsramme og en helhetlig finansieringsplan.
Under drøftes de elementer som rådmannen mener de er viktig at kommunestyret
vurderer:
Økonomiske bidrag, jfr søknad
Raufoss Fotball søker om følgende:
- Fire millioner i engangstilskudd
- En million årlig driftstilskudd over 30 år – indeksregulert
- Kommunal garanti for et lån på inntil 25 millioner
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-

Forskuttere 100 % momskompensasjon
Forskuttere spillemidler
Stille kommunal garanti for spillemidler i 20 år (et krav som trer inn når andre
enn det offentlige bygger og søker spillemidler til kostnadskrevende anlegg)

Fire millioner i engangstilskudd:
Dersom kommunestyret ønsker å bidra til at ny hall blir realisert og finansiert, kan et
tilskudd – om det er to, tre eller fire millioner kroner – være fornuftig. Dette reduserer
lånebelastningen og dermed de årlige kostnadene i mange år framover. Ulempen er
at kommunen må «spise av» disposisjonsfondet. Med andre ord en helhetlig
prioritering.
En million i driftstilskudd over 30 år – indeksregulert:
Rådmannen har fått bekreftet fra Raufoss Fotball at det i dette beløpet ligger en
«innlemming» av dagens tilskudd på 287.000 kr til «boblehallen», med andre ord
søkes det om et økt årlig driftstilskudd på vel 700.000 kroner. Hensikten med en slik
løsning er å binde opp tilskuddet mot forrentning og nedbetaling av lånet. Det er
fornuftig både økonomisk for klubben og avlastende risikomessig for kommunen om
det stilles garanti for den lånefinansierte andelen av investeringen. Ulempen for
kommunen er at dette må dekkes over kommunens driftsbudsjett som allerede er
presset og som må ytterligere ned de kommende årene. Også dette blir en
prioriteringssak.
Raufoss Fotball mottar inneværende år 500.000 kr i driftstilskudd til Nammo stadion.
Kommunen er ikke forpliktet til å videreføre tilskuddet. Det kan derfor - for å dempe
driftseffektene for kommunen - vurderes å videreføre et tilskudd til Nammo stadion
på eksempelvis 300.000 kroner årlig når storhallen står ferdig og «flytte» 200.000
kroner over til den «omsøkte millionen».
Det er krevende for kommunestyret å binde opp kommuneøkonomien med et
garantert tilskudd over 30 år. Rådmannen mener det har liten betydning for
totalløsningen om driftstilskuddet garanteres for noen færre år, eksempelvis 20 år.
Rådmannen ser ikke at det er gode argumenter for å indeksregulere et slikt årlig
bidrag som er knyttet opp mot betjening av lån.
Kommunal garanti for et lån på inntil 25 millioner:
Ut fra rådmannens vurdering, er det ikke sannsynlig å kunne realisere ny storhall
uten kommunal garanti for en vesentlig andel (all?) lånefinansiering. Dette innebærer
naturligvis en risiko som kan avlastes på to måter; ved å legge garantien så lavt som
mulig og ved å sikre årlige tilskudd som direkte betales inn på lånet. Dersom
kommunestyret velger å konkludere med at de positive effektene er større enn mulig
risiko, mener rådmannen at søknaden om lånegaranti langt på veg må
imøtekommes.
Forskottering av mva og spillemidler og garanti for spillemidler:
Det er ikke mulig å gjennomføre prosjektet likviditetsmessig for Raufoss Fotball uten
kommunal forskottering og garanti for spillmidler. Dersom kommunestyret innfrir
Raufoss Fotball sin søknad – helt eller tilstrekkelig for realisering av anlegget – vil
forskottering og garanti måtte imøtekommes. Ulempen for kommunen er at dette vil
være belastende på kommunens likviditet fram til mva og tilskudd er mottatt.
Forholdet til andre lag og foreninger
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Utredningen foran dokumenterer at Vestre Toten kommune yter bra med tilskudd til
idrettsformål i kommune og til alle lag og foreninger. Raufoss Fotball mottar noen
særskilte tilskudd, men disse er rettet mot særlig kostnadskrevende anlegg som også
generer stor aktivitet.
Dersom kommunestyret vedtar å bidra til realisering av ny storhall, mener
rådmannen at det må legges føringer for bruksrettigheter for andre idrettslag i Vestre
Toten kommune. Hvordan dette skal gjøres, omfang og rettigheter mv må i så fall
utredes videre.
Rådmannens konklusjon
Sett ut fra et rent kortsiktig kommunaløkonomisk perspektiv, vil rådmannens
konklusjon være å anbefale kommunestyret å si nei til søknaden med bakgrunn i
risiko og økt belastning på kommunens driftsbudsjett. Eventuelt å utsette saken til
kommunen har kommet lenger i sitt arbeid med økonomisk omstilling.
Storhallen er tenkt organisert som et eget selskap og med selvstendig økonomi.
Dette er positivt og virker fornuftig. Raufoss Fotball vil imidlertid uansett stå bak som
ansvarlig part. Klubben har en egenkapital- og likviditetssituasjon som er noe svak, jfr
oppfølgingen fra Norges Fotballforbund. Dersom Vestre Toten kommune skal
garantere og bidra i realiseringen av ny storhall, må det kunne stilles krav og
forventninger fra kommunens side om at de budsjettmessige planene og
målsettingene følges og at klubbens økonomi styrkes. Dette har også sammenheng
med at kommunen både har stilt garanti og foretatt utlån til Raufoss Fotball i
forbindelse med byggingen av Nammo stadion.
Dersom det trekkes inn andre og mer langsiktige perspektiver, er det mange forhold
som taler for at kommunen bør bidra til å realisere en ny storhall for fotball i
kommunen (og regionen). Dette er knyttet til folkehelse, tilbud til barn og unge,
toppfotballsatsing som skaper engasjement, interesse og god markedsføring av
kommunen for å nevnte noen faktorer. Ut fra slike perspektiver, velger derfor
rådmannen å fremme en innstilling hvor kommunestyret gir positive signaler til
kommunal medvirkning, men med klare forbehold og forutsetninger.
Rådmannen vil tilrå følgende vedtak:
Kommunestyret gir følgende foreløpige tilbakemelding på Raufoss Fotball sin søknad
om bistand til finansiering av ny Raufoss Storhall:
1. Følgende forutsetninger legges til grunn for signalene som gis og for at
kommunen kan behandle saken på nytt på et senere tidspunkt:
 Raufoss Fotball framskaffer et kvalitetssikret investerings- og
finansieringsbudsjett for prosjektet.
 Det foreligger en avklart og samlet finansieringsplan uten forbehold og
usikkerhet. I dette ligger klare forventninger om at næringsliv,
fylkeskommune og eventuelt andre aktører bidrar med finansiering minst
på nivå med det som er skissert.
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Raufoss Fotball kan dokumentere at klubbens driftsøkonomi er i samsvar
med budsjett og langsiktige planer, herunder i forhold til egenkapitaloppbygging, likviditet og for å oppfylle Norges Fotballforbund sine krav
Andre idrettslag i Vestre Toten kommune som driver fotballaktivitet, skal
sikres tilgang til anlegget. Omfang, rammer, kostnader for dette avklares
nærmere i dialog mellom kommunen, Raufoss Fotball og idrettslagene,
herunder idrettsrådet. Kommunen tar initiativet til en slik prosess.

2. Kommunestyret ser viktigheten og samfunnsnytten i at det bygges opp en
permanent Raufoss Storhall. På denne bakgrunn gis det følgende foreløpige
signaler på kommunal finansieringsmedvirkning:
 Vestre Toten kommune stiller kommunal garanti for et langsiktig lån på
nivå + / - 22 millioner kroner med en nedbetalingstid på inntil 30 år
 Vestre Toten kommune yter et engangstilskudd i størrelsesorden 2 – 4
millioner kroner. Tilskuddets størrelse vurderes helhetlig opp mot
garantibeløp og samlet finansiering i prosjektet.
 Vestre Toten kommune yter et langsiktig årlig tilskudd på i størrelsesorden
0,8 – 1,0 mill kroner til direkte betjening av det langsiktige lånet. Med
langsiktig menes en garantert bevilgningsperiode på om lag 20 år. I denne
summen ligger eksisterende tilskudd til dagens storhall med i underkant av
0,3 mill kroner og en «overflytting» av 0,2 mill kroner av driftstilskuddet på
Nammo stadion som justeres til 0,3 mill kroner årlig. (Behandles som egen
sak).
 Vestre Toten kommune forskotterer merverdiavgiftskompensasjon og
spillemidler, samt stiller de nødvendige garantiene for spillemidler.
Det tas forbehold om endelig behandling i kommunestyret og om at Fylkesmannen i
Innlandet skal godkjenne kommunal garanti. Saken tas opp til ny behandling i
kommunestyret når Raufoss Fotball framlegger en oppdatert plan / søknad som
tilfredsstiller forutsetningene i vedtakets pkt 1.

Bjørn Fauchald
rådmann

Elisabeth Lund
kultursjef
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Sentraladministrasjonen
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Arkivkode:

61 15 33 14
105.2

Dato:

25.06.2019

MELDING OM POLITISK VEDTAK - RAUFOSS STORHALL KOMMUNAL MEDVIRKNING
Kommunestyret behandlet i møte 20.06.2019 sak 54/19.
Fra behandlingen:
Kjetil Sangnes ble erklært inhabil i saken pga sitt styreverv i Raufoss Fotball,
jfr. Fvl §6. Sangnes forlot møtet under behandling av saken. Vararepresentant
Siri Berntzen tok sete under behandlingen.
Saksordfører Anne Lise Engen orienterte innledningsvis.
Arbeiderpartiet v/ Tonje Bergum Jahr fremmet følgende forslag til pkt 2:
 Vestre Toten kommune stiller kommunal garanti for et langsiktig lån
på nivå 25 millioner kroner med en nedbetalingstid på inntil 30 år
 Vestre Toten kommune yter et engangstilskudd i størrelsesorden 4
millioner kroner. Tilskuddets størrelse vurderes helhetlig opp mot
garantibeløp og samlet finansiering i prosjektet.
 Vestre Toten kommune yter et langsiktig årlig tilskudd på i
størrelsesorden 1,0 mill kroner til direkte betjening av det langsiktige
lånet. Med langsiktig menes en garantert bevilgningsperiode på om
lag 20 år. I denne summen ligger eksisterende tilskudd til dagens
storhall med i underkant av 0,3 mill kroner og en «overflytting» av
0,2 mill kroner av driftstilskuddet på Nammo stadion som justeres til
0,3 mill kroner årlig. (Behandles som egen sak).
Høyre v/ Inger Lilleby Fløgum fremmet følgende forslag:
Følgende forutsetninger legges til grunn for signalene som gis og for at
kommunen kan behandle saken på nytt på et senere tidspunkt:
 Raufoss Fotball framskaffer et kvalitetssikret investerings- og
finansieringsbudsjett for prosjektet.
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
Giro: 2050.39.38228 Orgnr. 971 028 300






Det foreligger en avklart og samlet finansieringsplan uten forbehold og
usikkerhet. I dette ligger klare forventninger om at næringsliv,
fylkeskommune og eventuelt andre aktører bidrar med finansiering minst
på nivå med det som er skissert.
Raufoss Fotball kan dokumentere at klubbens driftsøkonomi er i samsvar
med budsjett og langsiktige planer, herunder i forhold til egenkapitaloppbygging, likviditet og for å oppfylle Norges Fotballforbund sine krav
Vestre Toten kommune vil henstille Raufoss IL Fotball til at lag innenfor
kommunen blir prioriterte leietagere.

2. Kommunestyret ser viktigheten og samfunnsnytten i at det bygges opp en
permanent Raufoss Storhall. På denne bakgrunn gis det følgende foreløpige
signaler på kommunal finansieringsmedvirkning:
 Vestre Toten kommune stiller kommunal garanti for et langsiktig lån på
nivå + / - 25 millioner kroner med en nedbetalingstid på inntil 30 år
 Vestre Toten kommune yter et engangstilskudd i størrelsesorden 4
millioner kroner. Tilskuddets størrelse vurderes helhetlig opp mot
garantibeløp og samlet finansiering i prosjektet.
 Vestre Toten kommune yter et langsiktig årlig tilskudd på i størrelsesorden
1,0 mill kroner til direkte betjening av det langsiktige lånet. Med langsiktig
menes en garantert bevilgningsperiode på om lag 20 år. I denne summen
ligger eksisterende tilskudd til dagens storhall med i underkant av 0,3 mill
kroner.
 Vestre Toten kommune forskotterer merverdiavgiftskompensasjon og
spillemidler, samt stiller de nødvendige garantiene for spillemidler.

Representanten Martha Kristin Ringerud (V) fremmet følgende
utsettelsesforslag:
Saken utsettes til Vestre Toten kommune har kommet lenger i sitt arbeid med
økonomisk omstilling.
Utsettelsesforslaget fra Ringerud fikk 4 stemmer og falt.
Representanten Arild N. Ødegaard (SP) foreslo at punkt 2 i formannskapets
innstilling utgår.
Fremskrittspartiet v/ Odd Harry Haugen fremmet følgende forslag:
Nei til søknaden fra Raufoss Fotball.
I forkant av avstemningen trakk representanten Inger Lilleby Fløgum forslaget
fra Høyre.
Avstemning:
Forslaget fra Fremskrittspartiet fikk 5 stemmer og falt.
Forslaget fra Senterpartiet fikk 5 stemmer og falt.
Formannskapets innstilling fikk 10 stemmer, - forslaget fra Arbeiderpartiet til
nytt punkt 2 fikk 21 stemmer og ble vedtatt.

Stemmeforklaring fra representanten Arild N. Ødegaard (SP):
Støtter formannskapets innstilling og anser det som en videre utredning i
saken og at saken vil komme tilbake til endelig avgjørelse når punktene i pkt 2
er avgjort.

Følgende vedtak ble fattet:
Kommunestyret gir følgende foreløpige tilbakemelding på Raufoss Fotball sin
søknad om bistand til finansiering av ny Raufoss Storhall:
1. Følgende forutsetninger legges til grunn for signalene som gis og for at
kommunen kan behandle saken på nytt på et senere tidspunkt:
 Raufoss Fotball framskaffer et kvalitetssikret investerings- og
finansieringsbudsjett for prosjektet.
 Det foreligger en avklart og samlet finansieringsplan uten forbehold
og usikkerhet. I dette ligger klare forventninger om at næringsliv,
fylkeskommune og eventuelt andre aktører bidrar med finansiering
minst på nivå med det som er skissert.
 Raufoss Fotball kan dokumentere at klubbens driftsøkonomi er i
samsvar med budsjett og langsiktige planer, herunder i forhold til
egenkapital-oppbygging, likviditet og for å oppfylle Norges
Fotballforbund sine krav.
 Andre idrettslag i Vestre Toten kommune som driver fotballaktivitet,
skal sikres tilgang til anlegget. Omfang, rammer, kostnader for dette
avklares nærmere i dialog mellom kommunen, Raufoss Fotball og
idrettslagene, herunder idrettsrådet. Kommunen tar initiativet til en
slik prosess.
2. Kommunestyret ser viktigheten og samfunnsnytten i at det bygges opp en
permanent Raufoss Storhall. På denne bakgrunn gis det følgende
foreløpige signaler på kommunal finansieringsmedvirkning:
 Vestre Toten kommune stiller kommunal garanti for et langsiktig lån
på nivå 25 millioner kroner med en nedbetalingstid på inntil 30 år.
 Vestre Toten kommune yter et engangstilskudd i størrelsesorden 4
millioner kroner. Tilskuddets størrelse vurderes helhetlig opp mot
garantibeløp og samlet finansiering i prosjektet.
 Vestre Toten kommune yter et langsiktig årlig tilskudd på i
størrelsesorden 1,0 mill kroner til direkte betjening av det langsiktige
lånet. Med langsiktig menes en garantert bevilgningsperiode på om
lag 20 år. I denne summen ligger eksisterende tilskudd til dagens
storhall med i underkant av 0,3 mill kroner og en «overflytting» av
0,2 mill kroner av driftstilskuddet på Nammo stadion som justeres til
0,3 mill kroner årlig. (Behandles som egen sak).
 Vestre Toten kommune forskotterer merverdiavgiftskompensasjon
og spillemidler, samt stiller de nødvendige garantiene for
spillemidler.

3. Det tas forbehold om at saken endelige behandling skjer i kommunestyret
og at følgende legges fram:
A) Raufoss Fotball dokumenterer forutsetningene som i pkt.1
B) Rådmannen viser ved en eventuell kommunal medvirkning som i pkt. 2
hvordan dette påvirker økonomiplanens driftsbudsjett og
investeringsbudsjett i årene framover.
C) Fylkesmannen Innlandet godkjenning av kommunal garanti.

Avgjørelsen kan påklages.
Med hilsen

Vegard Skogen
møtesekretær
Etter våre rutiner er dette brevet sendt og godkjent elektronisk uten underskrift.

Vedlegg

Kopi til

Fra: Bj�rn Fauchald
Sendt: 2020-01-08
Til
Emne: VS: Nye Raufoss Storhall
Postf�res p� Geir Sollie

Med vennlig hilsen
Bj�rn Fauchald
Kommunedirekt�r
Vestre Toten Kommune
Postboks 84, 2831 Raufoss
Telefon/mobil: +47 95 97 22 87
E-post: bjoern.fauchald@vestre-toten.kommune.no
Hjemmeside: http://www.vestre-toten.kommune.no
Kommunebrosjyre: http://tinyurl.com/jgm7g9e

Fra: jorn.ola@raufossfotball.no <jorn.ola@raufossfotball.no>
Sendt: onsdag 8. januar 2020 11:39
Til: Bj�rn Fauchald <bjoern.fauchald@vestre‐toten.kommune.no>
Kopi: 'Asgeir Sveen' <asgeirsjef@gmail.com>; Geir Sollie <geir.sollie@vestre‐toten.kommune.no>; 'Bent Dalby'
<bent@raufossfotball.no>; 'Trond Gulbrandsen' <trond@syljuaasen.no>
Emne: VS: Nye Raufoss Storhall
Vi viser til sak i kommunstyret 20.06.2019.
Raufoss Fotball vil med dette svare opp vedtaket, og anmode om at videre fremdrift/endelig vedtak gjennomf�res s� snart
som mulig.
1. Vedlagt er:
Tilbud p� hall
Tilbud p� graving grunnarbeid hall
Tilbud tilrettelegging nytt kunstgress
Tilbud p� nytt kunstgress
Kostnader hall
Totalentreprise hall
Graving
Nytt dekke
Oppretting nytt dekke

kr 43 500 000
kr 1 225 500
kr 3 570 496
kr
645 902

Totalt

kr 48 941 898

2. Under er finansieringsplan som viser et tiln�rmet nullbudsjett. Dette med forbehold om godkjenning som regional hall.
Inntekter
L�n med kommunal garanti
Kommunalt tilskudd
Spillemidler
Tilskudd OFK
Interkommunalt tilskudd
Nammo
Totenbanken
Sylju�sen
Spillemidler nytt dekke

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

25 000 000
4 000 000
9 000 000
4 000 000
3 000 000
1 500 000
1 000 000
400 000
1 000 000

Totalt

kr 48 900 000

Dokumentasjon p� finansieringen er oversendt Geir Solli ifm. s�knad p� spillemidler.
3. Raufoss Fotball sin �konomi er som f�lger:
Vi tilfredsstiller alle krav fra NFF pr dato. Egenkapitalen er positiv, driftsresultatet er positivt, men likviditeten er
fortsatt anstrengt.
Pr 30.06 som er siste m�ling m�tte vi ha 20 poeng i NFF poengsystem, men hadde 46,5 ‐ dvs vi hadde god margin
til kravet. Raufoss Fotball har et budsjett for 2020 med et overskudd p� 3mill kroner. Dette er gjort med basis i at
inntektene ikke er �kt med annet enn signerte kontrakter, men at det er kostnadene som er redusert. De siste
tiltak vil sikre at ogs� likviditeten er OK ved utgangen av 2020.
4. Tilgang til hallen for andre som forutsatt i vedtaket har vi notert oss, og avventer kommunens utspill p� dette. Dette
regner vi med vil bli tiln�rmet likt tidligere �r, der b�de klubber og lag i og utenfor kommunen har benyttet hallen.
5. Raufoss Fotball presiserer at dette prosjektet er begrenset til ny hall og nytt kunstgress b�de mhp b�de kostnader og
finansiering. Dette inkluderer ikke nye garderober og annet som ligger i totalprosjektet. Dette er et tillegg p� 8‐10
millioner. Vi vil jobbe videre med dette, men �nsker n� � fokusere p� grunnprosjektet for � ha kontroll. S� vil vi etter
at grunnprosjektet er igangsatt, iverksette ytterlige arbeider for � perfeksjonere og avslutte anlegget. Grunnprinsippet er
uansett � ikke p�ta oss kostnader f�r tiltakene er finansiert. Som dere ser er grunnprosjektet ogs� basert p� dette
prinsippet.
Vi h�per med dette � ha gitt tilfredsstillende svar p� kommunestyrets vedtak, slik at saksbehandlingen n� kan fortsette
s� snart som mulig.

Mvh
J�rn Ola Formo
Prosjektleder Raufoss Storhall

Asgeir Sveen
Styreleder Raufoss Fotball

Hovedoppstilling
Detaljeringsnivå: 1. nivå av postnummerplanen
Syljuåsen AS

Skrevet ut 07.01.2020 klokken 14:42 av Anders Myhre
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Byggherre
Beskrivelse
3 Kalkyle (AM rev. 20.01.07)

Pris
43 500 000

01 Rigg og drift

2 495 657

02 Felleskostnader

1 086 194

05 Betongarbeider

5 038 655

07 Stålkonstruksjoner

11 544 250

08 Lettak

16 192 277

12 Parocvegger

3 234 997

15 Dører og portere

235 903

18 Blikkenslager

317 067

30 VVS

1 100 000

40 Elektro

2 255 000

Totalsum eksl. mva.

43 500 000

Syljuåsen AS
Kallerudlia 15
2816 Gjøvik
tlf61 14 50 80
post@syljuaasen.no
sentral godkj.2003013604
org. nr.983469 094

Gjøvik, 07.01.2020
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1

Grunnlagsdokumenter for tilbudet

Vårt tilbud er basert på SBG Byggprosjekts tegninger fra november 2018, og detaljprosjektering med
avklaringer desember 2019 og januar 2020.

2

Pris

Syljuåsen AS har utarbeidet tilbudet «Totalentreprise bygningsmessige arbeider»

SUM kr 43 500 000,- eks. mva.
Anleggsbidrag og offentlig avgifter / gebyrer er ikke medtatt i tilbud.

3

Tilbudets omfang

3.1

Grunn- og utomhusarbeider

Grunn- og utomhusarbeider vil bli ivaretatt igjennom egen entreprise / kontrakt mellom Raufoss Fotball og
Entreprenør Odd Steinar Hansen AS.
Dette inkluderer hulltaking i eks. grunnmur for spennkabler og rør (som skal avstivebærekonstruksjonen,
oppspente kabler som skal ligge under kunstgresset.

3.2

Bærekonstruksjon

Bærekonstruksjon i stålkonstruksjoner, fundamentert med plasstøpte såle- og veggskiver langs langsider
på bygget. Senteravstand mellom bærekonstruksjonene i hallen (som vil være fagverkskonstruksjoner) er
12 000mm.

Illustrasjonsperspektiv fra fotballhall som viser bærekonstruksjon.

www.syljuaasen.no

3.3

Yttervegg og takkonstruksjon

Yttervegg og takkonstruksjon leveres og monteres som prefabrikerte sandwich (veggelementer) og
takelementer. Det er benyttet veggelementer med skumkjerne.
U-verdi - vegg: 0,22 W/m2K (ihht. gjeldende TEK -krav)
U-verdi – tak: 0,14 W/m2K (ihht. gjeldende TEK -krav)
Yttervegg leveres med utv. overflater bestående av stålplate (innvendig og utvendig) med isolasjonskjerne
(skum), farger ihht. leverandørens standardfarger.
Takkonstruksjonen leveres som elementer ferdig tekket (grå folie) og galvanisert perforert himling.

3.4

Luftbehandlingsanlegg / ventilasjon

Luftmengde 17 000 m3/h – luftmengde kan vurderes. Virkningsgrad gjenvinner 75%.
Aggregat monteres innendørs på plattform som monteres på gavlvegg nivå 10m over bakken.
Tilluft tilføres bare på publikumsside (langs en langside) Avtrekkskanal føres til hallens høyeste punkt.
Det kan montere et tilsvarende anlegg på et senere tidspunkt som betjener motsatt langside.
Hallen er ikke dimensjonert for innetemperatur på min. 12gr. C, men en minimumsløsning
ventilasjonsteknisk som tilfører noe «frisk» luft til hallen.
Det anbefales ikke omluftsystemer, da luktoverføring fra avtrekk til tilluft vil redusere kvaliteten
på inneklimaet.
Da det skal fyres med luft må en akseptere høyere lufthastighet enn normalt i perioder som en ikke fyrer.

3.5

Elektroteknisk anlegg

Ny LED belysning med midlere belysningsstyrke på 500 lux
Ombygging/nybygging av hovedfordeling og underfordelinger
Diverse 230V punkt i hallen, tot 40 stk.
Nye stigere til el.kjele, vent. anlegg, underfordelinger
Ny brannvarsling i hallen med 6 stk linjedetektorer, manuelle meldere og sirener. Fra eksisterende
sentral. Nytt nødlysanlegg i hallen og utvendig ved behov.

3.6

Brannteknisk forhold

Foreløpig brannkonsept for prosjektet er utarbeidet av Roar Jørgensen AS.

Brannvarsling
Medtatt nye detektorer for brannvarsling.
www.syljuaasen.no

3.7

Arkitekt, rådgivere og underentreprenører

Arkitekt:
SBG Byggprosjekt AS
Bygningsrådgiver:
SBG Byggprosjekt AS
Brannprosjektering:
Roar Jørgensen AS
Elektro (med prosjektering):
Raufoss Elektro AS
Rørlegger (med prosjektering): ingen leveranse
Ventilasjon (med prosjektering): GK Inneklima AS

3.8

Kunstgress

Eksisterende kunstgress og arbeider med denne er ikke inkludert i tilbudet. Dette ivaretas av Raufoss
Fotball (jf. avklaringer). Kunstgresset må fjernes i byggeprosessen, da dekket må tas bruk under
byggeprosessen herunder også graves opp til spennkabler.
Vi håper tilbudet er i overenstemmelse med Deres ønsker.

Framdriftsforhold, som målprisen er basert på:
- Utgangsindeks nov. 2019
- Oppstart 15.04.2020
- Ferdigstillelse 15.10.2020

Syljuåsen AS

Anders Myhre

www.syljuaasen.no

Entreprenør Odd Steinar Hansen AS
Kildavegen 12
2830 RAUFOSS

20.12.2019
Raufoss Fotball
Badelandsvegen 42
2830 RAUFOSS
Att: Jørn Ola Formo

Tilbud nr 685

Vi takker for henvendelsen, og kan tilby følgende kostnadoverslag på forespurt gravearbeid i forbindelse
med bygging av Raufoss Storhall.
Prisen er gitt ut i fra mottatte tegniner og opplysninger som ble gitt pr mail / befaring.
Kommunale gerbyrer er ikke med i vår pris.
Tilbuder gjelder for 2020
Prisen forutsettes at hele prosjektet blir gjenomføres samtidig.

Postnr

Mengde

Enhet

Beskrivelse

01

1,00 rs

Rigg og drift av eget arbeid.

02

2,00 stk

Gebyr for gravemelding til Geomatikk.

03

18,00 stk

04

9,00 stk

Email: boye@eosh.no
Fax: +61 19 61 45
Telefon: +91 79 44 62
www: eosh.no

Utgraving til fundament.
-utgraving av masser.
-transport av masser til deponi.
-deponi avgift.
-innkjøp og transport av kult under fundament, D=1 meter.
-utlegging av kult.
-pukking for såle.
-komprimering.
-tilbakefylling med stedlige masser.
-planering med grus som toppmasse(T=100mm.)
-vannlensing ved behov.
Utgraving for tverrbjelke.
-utgraving av masser.
-transport av masser til deponi.
-depni avgift.
-innkjøp/transport av grus til fundament.
-utlegging av grus.
-oppretting.
-tilbakefylling av masser rundt tverrbjelke.
-innkjøp/transport av grus over tverrbjelke.
-utlegging og oppretting av grus.
-komprimering.
Utskriftsdato: 20.12.2019 Klokken: 08:26:19 Side: 1

Sum netto

1 225 500,00

+ mva

306 375,00

Sum ink. mva

1 531 875,00

Betalingbetingelser:
10 dager netto fra fakturadato.
Forbehold:
-Fjell, leire, tele eller andre uforutsette mineraler som medfører sprengning eller pigging.
-Interne kabler og rør som ikke er informert om eller merket erstattes ikke.
-Kabler og rør som må avdekkes/ flyttes i forbindelse med gravearbeid.
-Fjerning av snø i graveområder.
-Personlig verneutstyr i forbindelse med forurenset masse.
-Massebalanse og gravbare, bæredyktige stedlige masser.
-Det vil bli avtalt priser ved event.tilleggsarbeid.
-Prisstigning i.h.t.til SSB’s indeks.
-Arbeidet forutsettes gjort på ordinær dagtid.
-Mengder avregnes.
Med vennlig hilsen
Boye Hansen Olderheim

Email: boye@eosh.no
Fax: +61 19 61 45
Telefon: +91 79 44 62
www: eosh.no

Utskriftsdato: 20.12.2019 Klokken: 08:26:19 Side: 2

Entreprenør Odd Steinar Hansen AS
Kildavegen 12
2830 RAUFOSS

06.12.2019
Raufoss Fotball
Badelandsvegen 42
2830 RAUFOSS

Att: Jørn Ola Formo

Tilbud nr 689

Vi takker for henvendelsen, og kan tilby følgende kostnadoverslag på forespurt arbeid med tilkjøring av
opprettingsmasse, og høvling til nytt dekke i Raufoss Storhall.
Prisen er gitt ut i fra mottatte tegniner og opplysninger som ble gitt pr mail / befaring.
Kommunale gerbyrer er ikke med i vår pris.
Tilbuder gjelder for 2020
Prisen forutsettes at hele prosjektet blir gjenomføres samtidig.

Postnr

Mengde

01

1,00

02

Enhet

Beskrivelse

Enhetspris

stk

Rigg og drift av eget arbeid.

70,00

timer

Oppretting for nytt dekke med veihøvel med GPS.

03

2 904,00

tonn

Levering av nødvendige masser for oppretting.0, 10cm
påført dagens underlag.

04

1,00

stk

Valsing av masser.

Email: boye@eosh.no
Fax: +61 19 61 45
Telefon: +91 79 44 62
www: eosh.no

Sum pris

10 000,00

10 000,00

1 898,00

132 860,00

162,00

470 448,00

32 594,00

32 594,00

Sum netto

645 902,00

+ mva

161 475,50

Sum ink. mva

807 377,50

Utskriftsdato: 06.12.2019 Klokken: 09:13:56 Side: 1

Sum ink. mva

807 377,50

Betalingbetingelser:
10 dager netto fra fakturadato.
Forbehold:
-Fjell, leire, tele eller andre uforutsette mineraler som medfører sprengning eller pigging.
-Interne kabler og rør som ikke er informert om eller merket erstattes ikke.
-Kabler og rør som må avdekkes/ flyttes i forbindelse med gravearbeid.
-Fjerning av snø i graveområder.
-Personlig verneutstyr i forbindelse med forurenset masse.
-Massebalanse og gravbare, bæredyktige stedlige masser.
-Det vil bli avtalt priser ved event.tilleggsarbeid.
-Prisstigning i.h.t.til SSB’s indeks.
-Arbeidet forutsettes gjort på ordinær dagtid.
-Mengder avregnes.
Med vennlig hilsen
Boye Hansen Olderheim

Email: boye@eosh.no
Fax: +61 19 61 45
Telefon: +91 79 44 62
www: eosh.no

Utskriftsdato: 06.12.2019 Klokken: 09:13:56 Side: 2

Uttalelse fra Idrettsrådet i Vestre Toten til Raufoss Storhall
Uttalelsen er gjort på bakgrunn av at det nå skal bygges ny Raufoss Storhall. Det er i
samarbeid med Østre Toten, som også skal bygge stort kostnadskrevende skytteranlegg ,
jobbet med å gi begge anleggene status som interkommunale anlegg, blant annet fordi begge
anleggene vil få vesentlig kommunale bidrag og driftstøtte.
Idretten i Vestre Toten er mangfoldig og det er mange aktive i klubbene i kommunen. Fotball
er den absolutt største idretten og nesten halvparten av alle barn og unge i idretten i
kommunen deltok i barne- og ungdomsfotballen i 2018. Av andre store idretter i kommunen
finner vi naturlig nok langrenn, svømming, turn, dans og håndball.
Hvis vi ser bort fra Totenbadet har Vestre Toten bygget svært lite idrettsanlegg siden
Raufosshallen ved ungdomskolen ble bygget i 1974 og kunstgressbanen på slutten av 1980tallet. En rapport fra Kulturdepartementet fra 2016 viste at Vestre Toten kommune hadde nest
dårligst anleggsdekning pr innbygger i Oppland. Vestre Toten hadde en anleggsdekning på
302 innbyggere pr anlegg, mens snittet i Oppland var på 199 innbyggere pr anlegg.
Idrettsrådet i Vestre Toten verdsetter at kommunen nå vil investere, samt bidra til driften i
gode idrettsanlegg.

Hvorfor trenger vi ny fotballhall i Vestre Toten?
Vestre Toten kommune eier i dag sentralbaneanlegget på Raufoss (gamle stadion) og
Gressbanen i Idrettsparken på Reinsvoll. Disse gressbanene har en brukstid på ca 15 timer i
uka og ca 4 måneder i året. Økes brukstiden vil ikke banen være særlig egnet til å spille
fotball, da slitasjen på gresset blir for stort. I tillegg har Bøverbru IL og SK Eina sine egne
gressbaner. Fra oktober og ut april er ikke gressbanene et alternativ å spille fotball på.
I vinterhalvåret har det vært drevet 40.000 aktivitetstimer i gamle «Bobla» fra nov-april. I
tillegg kommer all aktivitet på Nammo stadion og gamle stadion og også inne i Storhallen på
sommeren. 90-95% av all aktivitet av RIL Fotball sin aktivitet skjer i breddeavdelingen.
Fotballkretsen har også benyttet Storhallen som sin arena, samt flere av de lokale
fotballklubbene i distriktet.
Reinsvoll IF Fotball uttrykker sin støtte for å etablere en ny hall på Raufoss. Dette med
bakgrunn i betydningen en slik hall har hatt både sportslig og sosialt for enormt mange barn,
ungdom og voksne i et par generasjoner. De støtter byggingen slik at kommende generasjoner
får det samme tilbudet og samlingspunktet i kommunen.
Reinsvoll IF Fotball forventer at leie i hallen tilpasser seg markedspriser for leie av
kunstgress, selv om det er en innendørshall så er økonomi viktig for klubber. Treningsavgifter
reflekterer bla. leie av kunstgress og det er fokus i mange idretter på å holde kostnadene for

aktivitet nede slik at flest mulig kan delta, spesielt i barne- og ungdomsfotballen. For stor
avstand mellom leiepris og markedspris vil være utfordrende for de fleste klubber.
I tillegg har vi en forventning om at alle klubber innad i Vestre Toten Kommune
(ink.Raufoss) har fortrinnsrett på leie og bruk når fordeling av tid gjøres.
Når det gjelder aktivitetsnivået og ønske om bruk av hallen, så er det helt naturlig for
Reinsvoll at dette er hovedbase for hele ungdoms- og senioravdelingen fra november til mai, i
tillegg kan det være ønskelig å se på muligheten for å flytte vinterserien for lokale lag inn dit.
I dag leier Reinsvoll vinterbaner utenfor kommunen, men det er helt naturlig å samles rundt
hallen på Raufoss i årene fremover.
De to anleggene som nå skal bygges er til stor glede for små og store i begge kommunene og
vil derfor blir kjærkommende tilskudd til idretten i innlandet.
Idrettsrådet i Vestre Toten stiller seg positive til byggingen av Raufoss Storhall.
Mvh
Hege Elisabeth Engen
Leder
Vestre Toten Idrettsråd
Raufoss 3.2.2020

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ola Langedal
18/40

Arkiv: 500

RÅDHUSKVARTALET - PROSJEKTERING OG UTBYGGING
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar til etterretning kommunedirektørens forslag til
prosjektorganisering for utvikling av rådhuskvartalet
2. Kommunestyret gir sin tilslutning til kommunedirektørens forslag om at
kommunen i forbindelse med utvikling og utbygging av Rådhuskvartalet,
forskutterer planlagte kommunale investeringer ihht til Områdeplan for
Rådhuskvartalet med nærområder.
3. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren framlegger forslag til samlet
prosjektplan for utbygging / utvikling av Rådhuskvartalet innen sommerferien i
2020. Planen skal i tillegg til framdrift og prioriteringer inneholde grunnlag for
budsjettering av investeringer og finansiering i kommende økonomiplanperiode
Trykte vedlegg:
Foreløpig skisse til prosjektplan
Fakta:
Områdereguleringsplan for Rådhuskvartalet med nærområder ble vedtatt i juni 2018.
Innenfor planområdet er det allerede gjennomført investeringer i nytt dag- og
avlastningssenter og vedtatt bygging av ny brannstasjon med oppstart våren 2020.
Det er i planen i det videre tilrettelagt for betydelige investeringer i ny kommunal
infrastruktur, leke- og aktivitetsområde, barnehage og omsorgsboliger for unge
funksjonshemmede. I tillegg er det regulert store utbyggingsområder til nærings- og
boligformål. Flere av kommunens tiltak vil være en forutsetning for utbygging til
nærings- og boligformål inne på det gamle skoleområdet.
Av kommunale investeringstiltak vil bl.a. følgende være aktuelt å realisere:
 Ny brannstasjon
 Ny barnehage
 Omsorgsboliger for unge funksjonshemmede
 Ny «skolebru»
 Ombygging av Kirkevegen m/fortau og gatelys
 Nytt leke- og aktivitetsområde
 Gatetun
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 Nye fortau i Nysethvegen og Lunners veg
 Omfattende sanering og nyanlegg av vann og avløp gjennom området
 Nye parkeringsplasser.
Ved realisering av planen vil flere fagområder bli involvert i planlegging,
prosjektering/budsjettering og gjennomføring. Det vil være nødvendig å sette inn
tilstrekkelig ressurser for å koordinere innsats og bidrag fra tjenesteområdene før og
under utbyggingsprosessen.
Det er videre verdt å merke seg at flere viktige samfunnsfunksjoner i området vil bli
berørt av ulike tiltak innenfor og i tilknytning til planområdet. Det er bl.a. Rådhuset,
Raufoss kirke, brannstasjon, Veltmannå barnehage, hovedport Raufoss Industripark
osv. Det er viktig at disse funksjonene sikres god og forsvarlig adkomst og
forutsigbare driftsforhold i anleggsperioden.
Vurdering:
Det vil være en avgjørende suksessfaktor at en lykkes med å gjennomføre en
hensiktsmessig og rasjonell utbyggingsrekkefølge av kommunale tiltak, og samtidig
koordinere dette med utbygging i privat regi av nærings- og boligområder.
Prosjektorganisering:
Det har vært vurdert flere ulike modeller for organisering av arbeidet med utbygging i
rådhuskvartalet. Kommunedirektøren har konkludert med at det som er mest
hensiktsmessig å opprette en prosjektorganisasjon med deltakelse fra ulke
tjenesteområder etter følgende prinsippskisse:

Prosjektleder
-

Teknisk Drift
-

Planlegging og
prosjektering
Gjennomføring

Ledelse og
koordinering av
tjenesteområdene

Planavdelingen
-

-

Gjennomføring ihht
plan m/innhold
Planforvaltning

Kommersialisering
og salg
-

Tilrettelegging for
salg av
utbyggingsområder

Det er vurdert flere muligheter for hvordan prosjektlederrollen skal fylles. Så lenge
kommunen har nødvendig prosjektlederkompetanse i egen organisasjon, er det
vurdert som viktig for eierskap, planlegging og gjennomføring av prosjektet, å
prioritere å bruke egne ressurser på prosjektledelse. Både eiendomsavdelingen og
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teknisk driftsavdeling har gjennom flere, større utbyggingsprosjekter tilegnet seg god
erfaring fra lignende prosjekter, og en vurderer det som riktig å prioritere å bruke
denne kompetansen i dette prosjektet. Kommunedirektøren ønsker å prioritere en
slik modell framfor eksempelvis innleie av ekstern prosjektkompetanse i betydelig
omfang. Dette prosjektet er imidlertid så omfattende at det både kan bli behov for å
kjøpe inn noe ekstern bistand og styrke bemanningen i en periode, eksempelvis ved
driftsavdelingen.
Det vil også gjennom prosjektperioden komme til flere tjenesteområder med
leveranser inn i prosjektet enn det som er vist i prinsippskissen for organisering over.
Gjennomføring av tiltak/investeringer:
Som vist innledningsvis, er det en rekke tiltak som skal gjennomføres i planområdet.
Det vil bli viktig å lykkes med å legge til rette for en hensiktsmessig og rasjonell
utbyggingsrekkefølge av kommunale tiltak, og samkjøre dette med utbygging i privat
regi av nærings- og boligområder. Samtidig skal det hensyntas god og forsvarlig drift
av viktige samfunnsfunksjoner i planområdet i en anleggsperiode.
Ut fra en helthetsvurdering finner kommunedirektøren det mest hensiktsmessig at
kommunen forskutterer og gjennomfører sine investeringer tidlig i perioden for
utbygging i planområdet. Dette vil best sikre planlagt framdrift og koordinering i
prosjektet. Samtidig forventer kommunedirektøren at en forskuttering av kommunale
investeringer i planområdet vil øke interessen og verdien på områdene som skal
bygges ut til bolig- og næringsformål.
Vedlagt følger en helt foreløpig skisse til prosjektplan. Denne presenterer på dette
stadiet kun for å illustrere omgang og tidsperspektiver. Administrasjonen /
prosjektorganisasjonen vil arbeide videre med prosjektplanen utover vinteren og
våren og kommunedirektørens ambisjon er å legge fram en bearbeidet plan til
behandling i kommunestyret før ferien i år.
En slik plan vil danne grunnlaget for hvilke tiltak (investeringer, finansiering og
forventede inntekter) som skal innarbeides i økonomiplanen for perioden 2021-2024.

Bjørn Fauchald
Kommunedirektør

Ola Langedal
Næringsrådgiver
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Planlegge/prosjektere
Bygge ut
Ferdigstillelse
Overordna prosesser:
Klarlegge grenser og fradele byggeområder
Eiendomsforhold Jernbanelinja
Sannere VAtil industriparken
Fjernvarme til "gamle" barneskolen
Kartlegge behov for ny infrastruktur
Kommunens rekkefølgekrav
"Brannstasjonskvartalet"
Brannstasjon med uteområder
Fjernvarme t.o.m. brannstasjonen
Omlegging av vannledning RA-løkka
"Nye barnehagekvartalet"
P-plass SPA2v/Nysethvegen
Fortau Nysethvegen, Kirkevegen, Lunders veg)
BLKAktivitetsområde
Ny barnehage

2020
1. kv 2.

3.

4.

2021
1. kv 2.

3.

4.

2022
1. kv 2.

3.

4.

2023
1. kv 2.

3.

4.

2024
1. kv 2.

3.

4.

2025
1. kv 2.

3.

4.

2026
1. kv 2.

3.

4.

Kan igangsettes snarlig.
Prosess med RIP
I trasé for fjernvarme? Er forsinka.
Må stå klart til skoletomta bebygges
NYVA,gatelys, trafoer etc.
Hva vil vi kreve av utbyggere/oss selv?

Feb. 2020-mars 2021 i hht. KS-vedtak
Ferdig samtidig med brannstasjon

Må gjøres før bygging av BLK
Bør gjøres samtidig med parkeringsplass
Er satt inn for å indikere rekkefølge

"Nye Skolebrua"
Ny bru
"Oppgradering Kirkevegen
Fortau og kjørebane
Nytt torg SGTog GS i søndre del av Kirkevegen
"Omsorgskvartalet"
Dag- og avlastningssenter
Omsorgsboliger (8-12 stk.)
Fortau midtre del av Lundersveg

Fortau bekostes/bygges av utbygger

"Gamle Raufoss skole-kvartalet"
Rive
Salgsprosess
Bygging i privat regi
Forau i søndre del av Lundersveg

Usikkerhetsmoment når bygging vil starte
Fortau bekostes/bygges av utbygger

"Gamle barnehagekvartalet"
Rive
Salgsprosess
Bygging i privat regi
"Rådhuskvartalet"
Oppgradering dagens parkeringsplass
Utvidelse av ny pakreringsplass

Male striper/stramme opp bruken.

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Trine Kløvrud
20/41

Arkiv: 031

MANDAT FOR UTREDNING AV HELSE OG OMSORGSTJENESTEN
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner kommunedirektørens mandat for utredning av helse – og
omsorgstjenestene.

Trykte vedlegg:
1. Melding om politisk vedtak i kommunestyret, sak 4/20.
2. Saksutredning til kommunestyrets behandlin, sak 4/20: Utredning av
organisering i helse- og omsorgstjenesten
3. Tilbudsforespørsel

Fakta:
Kommunedirektøren viser til sak 04/20 i kommunestyret 6.2.20 der det ble fattet
vedtak om å gå til anskaffelse av ekstern bistand for utredning av helse – og
omsorgstjenestene i Vestre Toten kommune. Mandat for utredningen legges frem for
formannskapet før anskaffelsen legges ut på anbud.
Mandatet er formulert som tilbudsforespørsel til leverandørene. Viser til det vedlagte
dokumentet. Tilbudsforespørselen viser bestillingens omfang, hva leverandøren må
beskrive, kriterier som legges til grunn for tildeling og skissert fremdriftsplan.
Innholdet i dokumentet må kvalitetssikres i samråd med anskaffelsesenheten slik at
det er i henhold til anskaffelsesreglementet. Skissert fremdriftsplan må justeres hvis
det viser seg å være for korte tidsfrister.
Dette er en anskaffelse under 500 000,-, noe som åpner for noe enklere
anskaffelsesregler. Det blir i forkant gjort en vurdering av 3 - 4 aktuelle leverandører
og deretter sendt ut forespørsel til disse.
Det kan også nevne at det opprettes en administrativ prosjektgruppe som skal
planlegge og samordne utredningen og følge opp endring og utviklingsarbeid i
etterkant av utredningen.
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Gruppen vil bestå av helsesjef, omsorgssjef, driftsenhetsledere, hovedverneombud
og hovedtillitsvalgt.
Kommunedirektøren vil gå gjennom mandatet / tilbudsforespørselen i
formannskapets møte.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Trine Kløvrud
omsorgssjef
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Vestre Toten kommune
Sentraladministrasjonen

Omsorg
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Dato:

10.02.2020

MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTREDNING AV
ORGANISERING I HELSE OG OMSORG
Kommunestyret behandlet i møte 06.02.2020 sak 4/20.
Fra behandlingen:
Saksordfører Kjersti Diesen Løken orienterte innledningsvis.
Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
«Pkt. 4. Forslag til mandat for utredningen legges fram til godkjenning for
formannskapet».
Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) fremmet følgende forslag:
«Kommunestyret ber ordføreren søke om statlig finansiering av
eldreomsorgen».
Avstemning:
Formannskapets innstilling pkt. 1.- 3. ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Pettersbakken ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Sørensen fikk 7 stemmer og falt.
Følgende vedtak ble fattet:
1. Kommunestyret tar til etterretning kommunedirektøren sine vurderinger av
behovet for ekstern 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 kvalitet på tjenestene, økonomi og
potensial for mer effektiv drift.
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
Giro: 2050.39.38228 Orgnr. 971 028 300

3. Kommunestyret bevilger inntil 400 000 kroner til utredningsprosjektet.
Utgiftene dekkes av kommunens disposisjonsfond.
4. Forslag til mandat for utredningen legges fram til godkjenning for
formannskapet.

Med hilsen

Vegard Skogen
møtesekretær
Etter våre rutiner er dette brevet sendt og godkjent elektronisk uten underskrift.

Vedlegg

Kopi til

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
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Vestre Toten kommune
Omsorg
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TILBUDSFORESPØRSEL
UTREDNING AV HELSE - OG OMSORGSTJENESTENE I VESTRE TOTEN
KOMMUNE
Bakgrunn
Vestre Toten kommune står overfor betydelige utfordringer i årene fremover
med å møte veksten i behovet for kommunale helse – og omsorgstjenester.
Kjente utfordringer knyttet til befolkningsutvikling, sykdomsutvikling,
arbeidskraftutfordring og samhandlingsreformens krav til kompetanse,
kapasitet, kvalitet og samhandling mellom tjenester.
-

Vestre Toten kommune har hatt samme organisering og
sammensetning av sine helse og omsorgstjenester i mange år.
Samtidig har det vært store endringer i helse og omsorgstjenestene
både når det gjelder omfang, innhold og oppgavefordeling mellom
kommune og spesialisthelsetjenesten.
Demografiske forhold har endret seg og vil endre seg ytterligere i årene
fremover.

Formål
Formålet 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 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.
Utredningen skal gi konkrete anbefalinger for økonomisk omstilling.

Adresse: P.B. 84, 2831 RAUFOSS
Telefon 61153300, Telefaks 61153555
E-post: post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no
Giro: 2050.39.38228 Orgnr. 971 028 300

Fakta om helse og omsorgstjenesten
Helse og omsorgstjenester er i dag organisert i 2 forskjellige
tjenesteområder med tjenesteområdeledere (helsesjef og omsorgssjef).
Begge rapporterer direkte til kommunedirektør
Kommunen har ikke kommunalsjefer mellom kommunedirektør og
tjenesteområdeledere. Det er heller ingen intensjon om å endre dette.
Kommunen har ikke konkurranseutsatt tjenestetilbudet innen disse
tjenesteområdene og egenregi skal også legges til grunn for framtidas
organisering og tjenesteyting.
Tjenesteområde 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.
Tjenesteområde Omsorg har institusjonstjenester og hjemmetjenester.
Institusjonstjenester som omfatter korttids- og langtidsplasser i sykehjem og
helsehus, barneboliger og avlastningsopphold for barn og voksne.
Dialysehandling i samarbeid med Sykehuset Innlandet.
Hjemmebaserte tjenester med heldøgns bemannede omsorgsboliger,
hjemmesykepleie, psykisk helse - og rustjeneste, Fact-team,
miljøarbeidertjenester, ulike dagtilbud, brukerstyrt personlig assistent (BPA),
hjemmeavlastningsordninger, omsorgslønn. I tillegg kontor for tildeling og
koordinering, storkjøkken og vaskeritjenester
Bestilling og utredningens omfang
Vurdere dagens organisering og sammensetning, dimensjonering,
kvalitet, effektivitet og produktivitet i kommunens helse - og
omsorgstjenester.
Vurdere og komme med anbefalinger til organisering, sammensetning
og dimensjonering som fremmer effektivitet, produktivitet og kvalitet og
tar hensyn til fremtidige utfordringer for kommunens helse - og
omsorgstjenester.
Vurdere lederstruktur og styringslinjer.
Vektlagte fokusområder i vurderingene skal være helsefremming og
forebygging, habilitering og rehabilitering, mestring av egen
livssituasjon, tilrettelegging med bl.a bruk av hjelpemidler og ny
teknologi, tidlig innsats og frivillighet som samfunnsressurs.
Det ble gjennomført en utredning av organisering, ressursbruk og
tildelingspraksis i miljøarbeidertjenesten våren 2019. Rapporten tas med i
denne utredningen av helse - og omsorgstjenestene.
Kostnadsramme
Ca. kr. 300 000 - 400 000,-

Spesifisering av tilbudsforespørsel
Denne tilbudsforespørselen sendes til noen utvalgte leverandører.
Konkurransen gjennomføres i henhold til anskaffelsesforskriften del 1, som en
direkte forespørsel.
Utredningen må være ferdigstilt innen 19. juni 2020.
Tilbyder bes om å oppgi
Tidsramme for gjennomføring av utredningen med start og sluttdato
Beskrivelse av hvordan oppdraget løses og gjennomføres
Totalpris på jobben og timepris
Hvem som tilbys som konsulent.
Frister
Frist for å levere tilbud er 10.mars 2020.
Tilbudet er gyldig i 1 måned.
Kriterier for utvelgelse
Vi vil gjøre et valg av leverandør ut i fra en totalvurdering av pris og kvalitet.

Trine Kløvrud
omsorgssjef

Bjørnar Eidsvik
helsesjef

Etter våre rutiner er dette brevet sendt og godkjent elektronisk uten underskrift.

Vedlegg

Kopi til

