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Raufoss, 7. mai 2020

Stian Olafsen
ordfører

Vegard Skogen
møtesekretær

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/958

Arkiv: 021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 22.04.2020 godkjennes.

Trykte vedlegg:
Møteprotokoll - møte i formannskapet den 22.04.2020

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested:
Møtedato:

Fjernmøte
22.04.2020

Tid: 09:00 - 13:40

Innkalte:
Parti
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

Arild N. Ødegaard

Fra adm. (evt.
andre):

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, ass.kommunedirektør
Odd Arnvid Bollingmo, brannsjef Bjørn Sondra Kjelsrud,
adm.leder Geir Steinar Loeng, konsulent Tom Erik Johansen,
møtesekretær Vegard Skogen

Fra/til saknr.:

41 – 49/20

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

41/20
20/832
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Behandling:
Elin S. Solberg (H): Etterlyste protokollering av Solberg sine innspill til ekstraordinære
tiltak om koronakrisen. Administrasjonen mottok innspillene i etterkant av møtet og vil
bli lagt inn i protokollen. Kommunedirektøren bekreftet at innspillene er tatt med i den
videre behandlingen, jfr sak 45/20.
Tonje Bergum Jahr (AP): Positiv tilbakemelding fra fylkeskommunen til uttalelsen om
RV4.
Vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 03.04.2020 godkjennes.

42/20
20/832
MELDINGER FRA ORDFØRER / KOMMUNEDIREKTØR
Behandling:
• Brannsjef Bjørn Sondra Kjelsrud orienterte om organisering og dokumentasjon
av brannvesenet i Vestre Toten.
• Kommunedirektør Bjørn Fauchald:
o Orienterte og besvarte spørsmål om status for koronasituasjonen.
o Presenterte foreløpig budsjettstatus pr. 1. kvartal 2020. Samlet
kvartalsrapport legges fram for formannskapet 13. mai.
• Ordfører Stian Olafsen:
o Informerte om planleggingen og gjennomføring av arrangementene 1.8. - og 17. mai.
o Gjennomføring av politiske møter framover.
Vedtak:
Meldingene tas til orientering.
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43/20
20/411
KJØP AV SAGATUNET - ENDELIG GODKJENNELSE AV KJØPEKONTRAKT
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis og informerte om videre
behandling av saken.
Advokat Johannes Sundet redegjorde kort om prosessen og fakta i saken.
Vedtak:
1. Formannskapet gir sin endelige godkjennelse av kjøpekontrakt for 100 % av
andelene i Sagatunet DA
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å undertegne avtaledokumentene og følge
opp den avsluttende kjøpsprosessen på kommunens vegne og koordinere denne
med styret i Vestre Toten rådhus AS

44/20
20/829
RAUFOSS FOTBALL - ØKONOMISKE UTFORDRINGER KNYTTET TIL
KORONAKRISEN
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis.
Det legges fram en oppstilling om forholdet til Raufoss Fotball i neste
formannskapsmøte.
Saksordfører: Ahmed Haruun Ali.
Vedtak:
For å avhjelpe de økonomiske utfordringene til Raufoss Fotball knyttet til
koronakrisen, vedtar kommunestyret følgende:
1. Vestre Toten kommune utbetaler forskudd på kommunale tilskudd tilsvarende 2,0
millioner kroner til Raufoss Fotball
2. Tilbakebetalingen skjer ved trekk i de årlige drifts- / anleggstilskuddene fra
kommunen til Raufoss Fotball med 0,4 millioner kroner årlig i årene 2021-2025
3. Forskuddet finansieres av kommunens disposisjonsfond som tilbakeføres 0,4 mill
kroner (i spart tilskudd) i årene 2021-2025
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4. Dersom klubben i 2020 tilføres offentlige midler fra nasjonale eller regionale
tiltakspakker, skal disse midlene uavkortet utbetales til Vestre Toten kommune

45/20
20/760
EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR INNBYGGERE, NÆRINGSLIV OG
FRIVILLIGHET - KORONAKRISEN
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis og bemerket at
innspillene fra formannskapets medlemmer er vurdert i saken.
Arve Sørbo (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
«Vi ber om at kommunedirektøren utreder følgende forslag til neste
kommunestyremøte. Det settes av et beløp på inntil 10 mill- Dette skal brukes til å
sikre bedrifter som av en eller annen grunn faller utenom annonserte støtteordninger.
Det opprettes en rådgiverstilling/ bevillinger som følger opp. Kostnad inntil 1 mill. Per
år i 2 år. Inntil 500.000,- til hver bedrift. 50% tilbakebetales med 10% hvert år fra
2021. Hvis vi redder 20 bedrifter med 10 ansatte = 200 ansatte som i snitt bidrar med
60.000,- er det 12 mill. Til fellesskapet både i 2020 og årene fremover.
(Selvfinansierende år 1.) Selv om bare 50% av bedriftene overlever til tross for
tilskudd, er prosjektet finansiert i år 2!»
Forslag 2:
Eiendomsskatt
Denne skatten belastes innbyggere og næringsliv uten å ta hensyn til om inntektene
bortfaller eller opprettholdes. Slik det nå ser ut vil store deler av inntektene kanskje
blir helt eller delvis borte for mange bedrifter og innbyggere i 2020. Nå er det jo slik at
ikke alle rammes av inntekts-svikt som følge av denne Corona-epedemien. Høyre
foreslår derfor en løsning som sikrer alle bedrifter og privatpersoner fritak for
eiendoms-skatt, dersom de opplever redusert omsetning/inntekt som følge av
Corona-epedemien. Retningslinjene for dette og dokumentskravet må gjøres enkelt
å produsere for den enkelte som er rammet. Vi foreslår å følge de samme
retningslinjene som blir brukt i tiltakspakke fra Regjeringen mot næringslivet den
03.04.20 Dersom dette følges opp en en enkel administrasjon i kommunen, vil
kostnaden være minst mulig for kommunen og den vil samtidig være en god støtte
for den enkelte bedrift, eller privatperson i en vanskelig tid.
Bedrifter og privatpersoner fritas for kommunale avgifter med unntak av renovasjon
ut 2020. Dette bidraget foreslåes generelt som et stimuleringsbidrag for hele
kommunen. For aktivt å oppfordre til økt investering og aktivitet for bedrifter og
private. Kostnadene forsvinner ikke og kommunens bortfallne inntekter dekkes inn
over 6 årsperiode. Høyre ønsker at dette blir drøftet i saken

Side 4 av 11

Sissel Skiaker (SP) fremmet følgende forslag:
«Det bevilges i tillegg kr. 25.000,- til hvert av tettstedene Eina, Bøverbru, Raufoss og
Reinsvoll m/omegn, totalt kr. 100.000,- som skal gå til å glede og oppmuntre
innbyggerne i en krevende tid. Forslag fra innbyggere på disse stedene legges som
grunn for aktiviteten».
Avstemning:
Kommunedirektørens innstilling pkt. 1-3 og 5- 9. ble enstemmig vedtatt.
Til kommunedirektørens pkt. 4:
Forslaget fra Skiaker ble vedtatt med åtte stemmer, - tre stemte mot.
Forslag 2 fra Sørbo fikk tre stemmer og falt.
Tilleggsforslaget fra Sørbo om at eiendomsskatt utredes til kommunestyrets møte
28.05.2020 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret er opptatt av å bidra med målrettede tiltak som reduserer de
negative effektene av korona-pandemien både i forhold til kommunens innbyggere,
næringslivet og frivillig sektor. Samtidig er kommunens viktigste oppgave å sikre det
kommunale tjenestetilbudet og kommuneøkonomien for derigjennom å opprettholde
sysselsetting og kunne gjennomføre kommunale investeringstiltak mv. både på kort
og lang sikt. Ekstraordinære tiltak må derfor balanseres opp mot hensynet til
kommunens tjenesteproduksjon og økonomi. Kommunestyret vedtar på denne
bakgrunn følgende foreløpige tiltak som realiseres / igangsettes så raskt som mulig:
1. Det avsetter økte midler til næringsutviklingsprogrammet med 800.000 kroner (til
1.500.000 kr) i 2020 i samsvar med de vurderinger og prinsipper som
framkommer i kommunedirektørens saksutredning. Bevilgningen dekkes av
kommunens disposisjonsfond.
2. Kommunestyret påpeker viktigheten av å prioritere gjennomføring av vedtatte
investeringsprosjekter på 120 millioner kroner som er vedtatt i kommunebudsjettet
for 2020. I tillegg til disse investeringene, vedtar kommunestyret å øke
investeringsrammen med inntil 15 millioner kroner fordelt med fem millioner
kroner til bygg, fem millioner kroner til opprusting av veger og gatelys og fem
millioner kroner til sanering av vann / avløp. Investeringene finansieres ved
låneopptak. Formannskapet gis fullmakt til å fatte vedtak om å sette i gang de
enkelte prosjektene innenfor denne rammen etter hvert som disse blir utredet og
anbefalt igangsatt av kommunedirektøren.
3. Kommunestyret tar til orientering at det også er varslet en nasjonal tiltakspakke
rettet mot bygg og anlegg og ber kommunedirektøren sørge for at kommunen har
planer og tiltak som sikrer god utnyttelse av disse midlene.
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4. Det avsettes en pott på inntil 250.000 kroner – finansiert av disposisjonsfondet - til
lag / foreninger og kulturtiltak. Eventuelt frigjorte midler innenfor tjenesteområde
kultur grunnet avlysninger mv. inngår i denne summen. Midlene disponeres
primært til følgende tiltak:
• Støtte til de som får ekstraordinære økonomiske utfordringer knyttet til
svikt i inntekter og / eller økte utgifter
• Stimulerende tiltak, kommunal medfinansiering mv. for å sikre tilbud og
aktivitet i en situasjon med endrede rammevilkår
•

Det bevilges i tillegg kr. 25.000,- til hvert av tettstedene Eina, Bøverbru,
Raufoss og Reinsvoll m/omegn, totalt kr.100.000,- som skal gå til å
glede og oppmuntre innbyggerne i en krevende tid. Forslag fra
innbyggere på disse stedene legges som grunn for aktiviteten.

5. Det avsettes en pott på inntil 75.000 kroner – finansiert av disposisjonsfondet – til
kommunal finansiering av utkjøring av varer med drosjer til kunder / innbyggere i
kommunen ut juni måned 2020.
6. Likviditetsutfordringer må håndteres og avdempes både for næringsliv og private.
Kommunen skal tilby fleksible løsninger innenfor rammen av lover og regelverk til
de som er berørt. Dette gjelder både næringsliv, lag / foreninger og
privatpersoner. Alle saker skal behandles individuelt og det må foreligge konkrete
økonomiske begrunnelser.
7. Dersom innbyggere inneværende år kan dokumentere særskilte økonomiske
utfordringer som konsekvens av pandemien, vil kommunene akseptere
fristutsettelse for tiltak hvor kommunen har hjemmel og mulighet for dette,
eksempelvis utbedring/fornying av private kloakkanlegg.
8. Kommunestyret ber ordføreren rette en henvendelse til nettleverandør for strøm
med sterk anbefaling om å at de vurderer å redusere nettleien for både bedrifter
og husholdningene.
9. Kommunestyret registrerer at pandemien skaper noen umiddelbare utfordringer
for næringsliv, lag / foreninger og innbyggere, men at de sannsynlig mest
krevende utfordringene for lokalsamfunnet er mer langsiktige. På denne bakgrunn
ber kommunestyret kommunedirektøren fremme en ny sak, senest til
kommunestyrets møte i september, som evaluerer tiltakene og følger opp med
eventuelle nye tiltak med bakgrunn i utvikling og nasjonale tiltak.
Vi ber om at kommunedirektøren utreder følgende forslag til neste
kommunestyremøte. Det settes av et beløp på inntil 10 mill- Dette skal brukes til å
sikre bedrifter som av en eller annen grunn faller utenom annonserte støtteordninger.
Det opprettes en rådgiverstilling/ bevillinger som følger opp. Kostnad inntil 1 mill. Per
år i 2 år. Inntil 500.000,- til hver bedrift. 50% tilbakebetales med 10% hvert år fra
2021. Hvis vi redder 20 bedrifter med 10 ansatte = 200 ansatte som i snitt bidrar med
60.000,- er det 12 mill. Til fellesskapet både i 2020 og årene fremover.
(Selvfinansierende år 1.) Selv om bare 50% av bedriftene overlever til tross for
tilskudd, er prosjektet finansiert i år 2.
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46/20
20/781
REGIONALT SAMARBEID - SENTRALBORD
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen ble erklært inhabil i saken, jfr fvl § 6 (b), og forlot møtet under
behandling av saken
Vararepresentant Paula Elvesveen (MDG) tok sete i møtet i behandlingen av saken.
Adm.leder Geir Steinar Loeng orienterte innledningsvis.
Representanten Ahmed Haruun Ali ba om at saken legges fram for kommunestyret.
Formannskapet sluttet seg til anmodningen.
Avstemning:
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med åtte stemmer, - tre stemte mot.
Saksordfører: Sissel Skiaker
Vedtak:
Vestre Toten kommune slutter seg til forslaget om et felles sentralbord for
kommunene i Gjøvikregionen lokalisert til Gjøvik kommune.
Ordningen med felles sentralbord evalueres etter ett år i drift.

47/20
20/766
ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024
Behandling:
Adm.leder Geir Steinar Loeng orienterte innledningsvis.
Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) foreslo å utsette saken og at saken
sendes ut på høring.
Utsettelsesforslaget fra Sørensen fikk to stemmer og falt, - ni stemte mot.
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Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 7:
«I særskilte tilfeller kan formannskapet gi tidsbegrenset dispensjon fra forbudet».
Avstemning:
Handlingsplanen ble vedtatt med 10 stemmer, - en stemte mot.
Forslaget fra Pettersbakken ble vedtatt med åtte stemmer, - tre stemte mot.
Saksordfører: Tonje Bergum Jahr.
Vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til anførte mål og virkemidler i "Alkoholpolitisk
handlingsplan for Vestre Toten kommune i perioden 2020-2024".
2. Nåværende salgstider for salg og utlevering av øl og annen alkoholholdig drikk
med lavere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent opprettholdes til kl 20:00 på
hverdager og kl 18:00 på dager før søn- og helligdager.
Påske- pinse- jul- og nyttårsaften kan salg og utlevert av alkoholholdig drikk inntil
4,7% ikke finne sted etter kl: 16:00.
3. Skjenking av alkoholholdig drikk inntil 22% (gr. 1 og 2) kan skje i tiden kl.08:00 –
01:00 på natt til man-, tirs-, ons-, tors- og fredager. På avgrenset uteareal kan det
skjenkes til kl. 24:00.
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 02:00. Uansett hvilken ukedag natt til
26. og 27. desember, 1. januar, 1. og 17. mai faller på, gjelder skjenketider etter dette
ledd for disse dager.
4. Skjenking av alkoholholdig drikk 22% (gr. 3) eller mer kan skje i tiden kl. 16:00 –
24:00 natt til man-, tirs-, ons-, tors-, og fredager.
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 01:00. For hoteller og lukkede
selskaper kan det skjenkes fra kl 13:00 alle ukedager.
Uansett hvilken ukedag natt til 26. og 27. desember, 1. januar, 1. og 17. mai faller på,
gjelder skjenketider etter dette ledd for disse dager.
5. Det føres en restriktiv linje når det gjelder skjenkebevilling for brennevin. Hver
søknad vurderes nøye i forhold til hvorvidt det skal knyttes vilkår til bevillingen.
Kommunen innvilger ikke søknader om utvidede salgs- eller skjenkebevillinger vedr.
innførsel og tilvirkning for salg/skjenking i egen virksomhet.

6. Det tillates ikke noen form for alkoholservering i:
a) etablissement samtidig som det drives aktiviteter for barn/unge under 18 år,
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skolelokaler og skoleområder,
b) badeanlegg når det er åpent for barn og unge/allment publikum,
c) forbindelse med og i tilknytning til idrettsarrangement av noen art,
d) forbindelse med nye eller utvidede søknader om skjenking ved sommer- og
friluftsfestivaler,
- hvor familier er samlet.
For idrettsanlegg gjelder følgende:
I kommunale idrettshaller kan det gis ambulerende skjenkebevilling for
lukkede ikke-kommersielle arrangementer, for eksempel ved sangerstevne,
korpsfestivaler o. l. under forutsetning av at aldersgrensen er minst 18 år.
I andre idrettsanlegg kan det gis ambulerende skjenkebevilling (lukket
selskap) eller skjenkebevilling for en enkelt anledning i forbindelse med
dansegallaer o. l. under forutsetning av at aldersgrensen er minst 18 år.
7. Det tillates ikke salg av alkoholholdig drikke via netthandel med hjemlevering av
varer. I særskilte tilfeller kan formannskapet gi tidsbegrenset dispensjon fra forbudet
8. Antall ambulerende bevillinger settes til tre. Kommunen kan innvilge ambulerende
salgsbevilling. Hver søknad vurderes nøye i forhold til lovens krav. Det føres en
restriktiv linje når det gjelder ambulerende skjenkebevillinger for brennevin.
9. Alle barer/puber skal ha aldersgrense minst 18 år og ha tilsatt dørvakt i
åpningstiden.
10. Det føres en restriktiv praksis når det gjelder reaksjonsformer ved brudd på salgsog skjenkebestemmelsene. Kommunens retningslinjer skal legges til grunn for
håndhevelse av de ulike bestemmelsene når det gjelder brudd på bestemmelsene.
(I medhold av tilføyelse til Alkoholforskriften § 10 som trådte i kraft 01.01.2016
innføres det et prikktildelingssystem ved brudd på salgs- og skjenkebestemmelsene.
Dette innebærer en innføring av normerte regler for inndragning av bevilling.
Endringen tydeliggjør kommunenes ansvar for å reagere ved brudd på
bevillingsvilkårene, og sikrer likebehandling av bevillingshavere).
11. I medhold av endring av alkoholloven § 1.6 som trådte i kraft 1. januar 2016
forlenges bevillingsperioden for en ny periode for inntil fire år fra 1. juli 2020 - 30.
september 2024 uten ny søknadsprosess.
12. Alkoholpolitisk handlingsplan tas opp til ny behandling minst en gang i hver
kommunestyreperiode, neste gang senest i mai 2024.
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48/20
18/2216
DISPENSASJON FOR HJEMLEVERING AV ØL - GRIMAAS BRYGGERI
Behandling:
Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) fremmet følgende forslag:
«Søknaden om dispensasjon for hjemlevering av øl fra Grimaas Bryggeri AS
godkjennes»
Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgene forslag:
«Vestre Toten kommune ser at Grimaas bryggeri har behov for å finne nye måter å
drive sin næring på under koronapandemien. Det åpnes derfor for at gjeldende
bryggeri for midlertidig utvidet salgsbevilling for hjemkjøring av alkoholholdig drikk
gruppe 1 sammen med utkjøring av øvrig varesortiment til 1. september 2020.
Før avstemningen trakk Sørensen sitt forslag
Avstemning:
Forslaget fra Pettersbakken ble vedtatt med åtte stemmer, - tre stemte for
kommunedirektørens forslag.

Vedtak:
Vestre Toten kommune ser at Grimaas bryggeri har behov for å finne nye måter å
drive sin næring på under koronapandemien. Det åpnes derfor for at gjeldende
bryggeri for midlertidig utvidet salgsbevilling for hjemkjøring av alkoholholdig drikk
gruppe 1 sammen med utkjøring av øvrig varesortiment til 1. september 2020.

49/20
18/926
HÅKONSHALLEN BØVERBRU - ØKT STØTTE TIL BRANNSIKRING
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis
Saksordfører: Svein Erik Sørensen.
Vedtak:
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Vestre Toten kommune bevilger ytterligere 150.000 kroner til brannsikring av
Håkonshallen, dvs at samlet kommunalt tilskudd utgjør 525.000 kroner. Tilskuddet
dekkes av disposisjonsfondet.

ÅPEN POST
Ann Marit Sandsengen (AP):

Stilte spørsmål om ansettelse av ny NAV- leder.
Kommunedirektør:
Knut Rødningsby er tilsatt som ny NAV-leder.

Svein Erik Sørensen (FRP):

Hvordan skal vi som er permittert forholde oss til
krav om tapt arbeidsfortjeneste?
Administrasjonen sjekker ut med NAV og gir
formannskapet tilbakemelding.
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REFERATER
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Trykte vedlegg:
Innlandsstrategien på høring - utsatt frist
Økonomisk rapport Raufoss Fotball – april 2020.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Arkiv: 021

Samfunnsutvikling - Regional planlegging, analyse og koordinering
[MottakerNavn] [Kontakt]
[Adresse]
[Postnr] [Poststed]

Deres ref:
[Ref]

Vår ref:
2020/22636-8
Bjarne Højsgaard Christiansen

Dato:
15.04.2020

Innlandsstrategien på høring - Utsatt frist
Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune vedtok den 3.mars å sende utkast til
Innlandsstrategien på høring, med høringsfrist 30.april. Det vises til brev til høringspartene
datert 5.mars. Rett i etterkant av utsendelsen ble vi utsatt for en pandemi som påvirker oss
alle sterkt. Det er stor forståelse for at det nå er krevende for høringspartene å kunne sette
av tilstrekkelig tid og ressurser til å forankre og involvere seg i utkastet slik situasjonen er nå.
På bakgrunn av dette har fylkesutvalget i sitt ekstraordinære møte den 07.04.2020
besluttet å utsette sluttbehandlingen av regional planstrategi for Innlandet,
Innlandsstrategien 2020-2024, til etter sommeren. Den opprinnelige høringsfristen
30.april blir utsatt til den 26.juni. Det er samtidig viktig å signalisere at Innlandet
fylkeskommune skal vise stor raushet rundt den nye fastsatte høringsfristen. Det betyr at vi
ønsker dialog med de som får utfordringer med ny frist, slik at vi sammen kan finne gode
løsninger.
Det er viktig at kommuner, regioner, regional stat og andre viktige høringsparter tar reell del i
utarbeidelsen Innlandsstrategien. Den gode involveringen av viktige samfunnsaktører er
viktig, og det er Innlandet fylkeskommune som skal legge til rette for medvirkning i
prosessen. Vi vil om kort tid komme tilbake med ytterligere informasjon om hvilke tiltak og
aktuell bistand fylkeskommunen vil legge opp til fremover mot fristen.
Innlandsstrategien ble utarbeidet med et kunnskapsgrunnlag som var basert på det Innlandet
vi kjente før pandemien slo inn over oss. Det vil være behov for å gå gjennom dette i lys av
det vi nå vet og det vil bli orientert fortløpende om på hvilken måte dette vil bli gjort.
De planene som er lagt inn i utkastet til Innlandsstrategi er basert på innspill i prosessen og
gjeldene kunnskapsgrunnlag. Det er viktig at høringspartene også gir sine innspill til
planforslagene med tanke på den endrede situasjonen vi har fått. Det er også viktig med en
refleksjon om de langsiktige utviklingsmålene er treffende.

Postadresse:
Postboks 4404
Bedriftssenteret
2325 Hamar

Besøksadresse:
Innlandet fylkeskommune
Parkgata 64
Hamar

Telefon:
E-post:
Internett:
Org.nr.:

+47 62 00 08 80
post@innlandetfylke.no
www.innlandetfylke.no
920717152

På www.innlandetfylke.no ligger det en nyhetssak (07.04.) hvor fylkesordfører Even
Aleksander Hagen deler sine betraktninger om Innlandsstrategien.
Vi viser også til fylkeskommunens hjemmeside hvor det løpende legges ut oppdatert
informasjon om arbeidet.
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/innlandsstrategien/om-innlandsstrategien/

Med dette ønsker vi dere lykke til og ser fram til å motta innspillene fra dere.

Eventuelle spørsmål i denne forbindelse kan rettes til:
Anne Marie Sveipe
anne.marie.sveipe@innlandetfylke.no
+47 957 96 280
Bjarne Højsgaard Christiansen
bjarne.hojsgaard.christiansen@innlandetfylke.no
+47 481 35 820

Med vennlig hilsen
Wibeke Børresen Gropen
Avdelingssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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MELDINGER FRA ORDFØRER / KOMMUNEDIREKTØR
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Meldingene tas til orientering.

Fakta:
Det vil bli orientert om følgende saker i møtet:
• Kommunedirektør Bjørn Fauchald:
o Status koronasituasjonen.
o Økonomisk oppstilling om forholdet til Raufoss Fotball.
• Ordfører Stian Olafsen:
o Gjennomføring av 17. mai arrangement.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør
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FORDELING AV EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL
INVESTERINGSPROSJEKTER OG KULTURFORMÅL
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Formannskapet godkjenner kommunedirektørens forslag til bruk av inntil 5
millioner kroner på bygg i slik prioritert rekkefølge:
• Rådhuset: Rehabilitering av Borggården. Ca. 1 million kroner
• Totenbadet: Støyskjerming. Ca 140.000 kroner
• Store bygg: Etablering av Molok avfallsløsninger. Kostnad uavklart p.t.
• Raufosstun helsehus: Inngangsparti/resepsjon. Kostnad uavklart p.t.
• Reinsvoll skole: Ny adgangskontroll. Ca. 270.000 kroner
• Reinsvoll skole: Ny varmepumpe. Ca. 450.000 kroner.
• Thune skole: Rehabilitering tak på 1926-bygget. Ca. 250.000 kroner.
• Bøverbru skole: Inngangsparti, takrenner, drenering. Ca. 250.000
kroner.
2. Formannskapet tildeler 2 millioner til modernisering og utbygging av
gatelysanlegg, og 3 millioner til oppstart av oppgradering av Holtevegen.
3. Investeringsrammen for sanering av vann og avløpsledninger økes med inntil
5 millioner. Handlingsplan for sanering vann og avløpsledninger 2019 – 2025
med tidfestet tiltaksplan 2020-2022 følges. Midlene fordeles 60 % på sanering
avløp og 40 % på sanering vann.
4. Avsatt pott på 250.000 til lag / foreninger og kulturtiltak bekjentgjøres bredt via
kommunens informasjonskanaler. Bevilgninger opp til kr 20.000.saksbehandles administrativt i kulturavdelingen, søknader over denne
summen avklares med kommunedirektør/stedfortreder.
5. Tildeling av i alt 100.000 kroner til tettstedene bekjentgjøres ved at
kulturavdelingen kontakter Bøverbru vel/Ihle i vekst, Reinsvoll IF/ Reinsvoll
vel, Eina Vel og Raufoss IL Allianse. Aktørene som kontaktes blir bedt om å
koordinere og invitere til å komme med forslag i eget tettsted, og deretter
sørge for gjennomføring av tiltaket i samarbeid med andre aktører i eget
tettsted. Tiltakene må beskrives før utbetaling, og må gjennomføres seinest i
løpet av oktober 2020.

Utrykte vedlegg:
Trykte vedlegg:

Fakta:
Vestre Toten kommunestyre vedtok i sitt møte 30. april en rekke målrettede tiltak for
å lette situasjonen for innbyggere, næringsliv og frivillighet i kommunen som følger av
den pågående pandemien.
Kommunaldirektøren har arbeidet videre med tiltakspakken.
Denne saken til formannskapet er en oppfølging av punkt 2 og 4 i vedtaket.
Pkt 2:
Kommunestyret påpeker viktigheten av å prioritere gjennomføring av vedtatte
investeringsprosjekter på 120 millioner kroner som er vedtatt i
kommunebudsjettet for 2020. I tillegg til disse investeringene, vedtar
kommunestyret å øke investeringsrammen med inntil 15 millioner kroner
fordelt med fem millioner kroner til bygg, fem millioner kroner til opprusting av
veger og gatelys og fem millioner kroner til sanering av vann / avløp.
Investeringene finansieres ved låneopptak. Formannskapet gis fullmakt til å
fatte vedtak om å sette i gang de enkelte prosjektene innenfor denne rammen
etter hvert som disse blir utredet og anbefalt igangsatt av kommunedirektøren.
Pkt. 4:
Det avsettes en pott på inntil 250.000 kroner – finansiert av disposisjonsfondet
- til lag / foreninger og kulturtiltak. Eventuelt frigjorte midler innenfor
tjenesteområde kultur grunnet avlysninger mv. inngår i denne summen.
Midlene disponeres primært til følgende tiltak:
o Støtte til de som får ekstraordinære økonomiske utfordringer knyttet til
svikt i inntekter og / eller økte utgifter
o Stimulerende tiltak, kommunal medfinansiering mv. for å sikre tilbud og
aktivitet i en situasjon med endrede rammevilkår
o Det bevilges i tillegg kr. 25.000,- til hvert av tettstedene Eina, Bøverbru,
Raufoss og Reinsvoll m/omegn, totalt kr. 100.000,- som skal gå til å
glede og oppmuntre innbyggerne i en krevende tid. Forslag fra
innbyggere på disse stedene legges som grunn for aktiviteten
Vurdering:
Økt investeringsramme på 15 millioner i 2020
I tillegg til disse investeringene, vedtar kommunestyret å øke
investeringsrammen med inntil 15 millioner kroner fordelt med fem millioner
kroner til bygg, fem millioner kroner til opprusting av veger og gatelys og fem
millioner kroner til sanering av vann/avløp.
Kommunedirektøren har sammen med sin ledergruppe gått gjennom aktuelle tiltak
og kommer her med sin anbefaling til hvordan midlene skal brukes:
Bygg
Eiendomsavdelingen har på oppdrag fra kommunedirektøren utarbeidet følgende
forslag til prosjekter i prioritert rekkefølge:
Rådhuset: Rehabilitering av Borggården.

I forbindelse med Vestre Toten Rådhus AS sitt pågående prosjekt «utbedring av
ventilasjon» i kulturhuset så ser vi på muligheten av å koble kulturhuset på
brønnparken til rådhuset. Da må vi i så fall grave over hele borggården. Det kan da
være fornuftig å passe på og rehabilitere hele borggården inkl. inntak for ventilasjon
og utbedring av belysning. Dette er ikke beskrevet og kalkulert i detalj enda, men
kostnaden vil ligge i størrelsesorden 1 million kroner for selve rehabiliteringen av
borggården. I tillegg kommer graving og tilpasninger for varmerør og eventuell
endring av trapp ned mot parkeringsplass.
Totenbadet: Støyskjerming.
Varmepumpeanlegget ved Totenbadet støyer til tider mye. Det er usikkert om støyen
er over tiltaksgrensen, men dette jobbes det med å få avklart. Vi har fått klager fra
nabo og vi har foretatt støymålinger. Disse målingene ble gjort på vinteren og det var
planlagt å foreta nye målinger når snøen ble borte da snøen vil dempe/absorbere
lyden. Imidlertid så har Korona-utbruddet gjort at anlegget er stengt og at målinger nå
ikke vil være relevante for støyen som blir under vanlig drift. Hvis det er sånn at vi
støyer for mye så bør det avsettes penger til en støyskjerm. Dette er
kostnadsberegnet til 140.000 eks. mva.
De største byggene: Etablering av Molok avfallsløsninger.
Vi ønsker å få etablert Molok-løsninger ved skoler, Raufosstun helsehus, Sagatunet
og på rådhus/NAV/kulturhus. Ved å få etablert slike løsninger ved de største
byggene så vil vi «får ryddet opp» i diverse containerløsninger. Vårt
forsikringsselskap er opptatt av at vi ikke har containere med brennbart avfall
stående som lett kan trilles inntil en bygning og tennes på. En type Molok-løsning er
sikker og fremstår også visuelt som et mye bedre alternativ. Dette er ikke
kostnadsberegnet.
Raufosstun helsehus: Inngangsparti/resepsjon.
Raufosstun helsehus er rehabilitert flere ganger de siste årene, med oppgraderte
rom, nye gulvbelegg og maling, samt ny tilbygd spisestue. Det som står igjen, er å
utbedre inngangspartiet inkl. nytt tak, samt etablere en resepsjonsløsning. Dette er
ikke kostnadsberegnet.
Reinsvoll skole: Ny adgangskontroll og kameraovervåkning.
Adgangskontrollen ved Reinsvoll skole er utdatert og utslitt. For å få dette funksjonelt
igjen så krever det et nytt anlegg. Kameraovervåkningen trenger også en
oppgradering med ny recorder, PC og kameraer. Dette er til sammen
kostnadsberegnet til 270.000 eks. mva.
Reinsvoll skole: Ny varmepumpe inkl. styringer etc.
Eksisterende varmepumpe er preget av dårlig virkningsgrad da tidligere system er
feildimensjonert/feilkonstruert. Systemet er nå utbedret, men varmepumpen er langt
på vei ødelagt og bør skiftes til en som senker driftskostnadene vesentlig og som
bedrer CO2 regnskapet. Dette er kostnadsberegnet til 450.000 eks. mva.
Thune skole: Rehabilitering tak på 1926-bygget.
Rehabilitering av tak og takoppløft, samt takrenner og nedløp på 1926 bygget.
Dette er anslått til ca. 250.000 eks. mva.

Bøverbru skole: Inngangsparti, takrenner, drenering.
Nytt inngangsparti/dører, inkl. fliser på gulvet i deler av foaje’ samt utbedring av
takrenner.
Videre ønsker vi å utbedre drenering på nord/østsiden av bygget. Totalt beregnet til
250.000 eks. mva.
Vi har vært i dialog med rammeavtalepartnere på bygg for å høre hva slags tiltak
bransjen selv etterspør, samt når det er fornuftig at disse skal utføres. De ønsker i
utgangspunktet tiltak av en viss størrelse og høy grad av egenproduksjon.
Tilbakemeldingene er ellers at det er til høsten/vinteren at de ser at de kunne ha
behov for oppdrag. Frem til da ser oppdragsmengden grei ut.
Kommunedirektøren har videre fått innspill fra Teknisk driftsavdeling når det gjelder
veg, vann og avløp, og tilrår at de faglige tilrådningene som er gjort legges til grunn
for det videre arbeidet.
Vann og avløp
Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015-2023 viser til at den viktigste
utfordringen innenfor vann- og avløpssektoren i Vestre Toten er knyttet til at deler av
det eksisterende VA- ledningsnettet ikke fungerer tilfredsstillende, og har en dårlig
virkningsgrad. Utfordringene er i hovedsak knyttet til avløpsledninger med
fellessystem (spillvann og overvann i ett og samme rør), innlekk i spillvannssrør av
betong og lekkasjer på vannledningsrør av stål og støpejern.
For avløpsnettets del fører dette til tap av forurensninger til vassdrag, samt store
mengder fremmedvann inn på nettet. Dette fører igjen til at Breiskallen renseanlegg
ikke klarer å overholde krav gitt i utslippstillatelsen. Lekkasjer på vannledningsnettet
fører til unødig stor produksjon av vann, med de kostnader det medfører. Det er et
stort behov for fornyelse og oppgradering for denne delen av eksisterende
ledningsnett.
Kommunedelplanen legger opp til en fornyings-/saneringstakt på ca. 3 km VAledninger pr. år. De tre siste årene er det blitt sanert ca. 8 km ledningsnett totalt.
Ved utgangen av 2019 gjenstod ca. 16 km vann- og avløpsledninger i betong og
stål/støpejern som vil være gjenstand for sanering frem til 2025.
Ved å øke investeringsrammen med inntil 5 millioner for sanering av vann og
avløpsledninger oppfylles intensjonene i kommunestyrets vedtak ved å sikre
tjenesteleveranse av vann og avløp, opprettholde sysselsetting og gjennomføre
kommunale investeringstiltak som er planlagt.
Kommunedirektøren anbefaler at handlingsplan for sanering vann og
avløpsledninger 2019 – 2025 med tidfestet tiltaksplan 2020-2022 følges. Midlene
fordeles 60 % på sanering avløp og 40 % på sanering vann.
Sanering av vann og avløpsledninger i Lyngvegen er omsøkt og har plan og
profiltegninger klare. Dette prosjektet var planlagt utført i egenregi, men foreslås å
settes ut til eksternt lag (entreprenør). Det gjøres avrop på rammeavtale for biler og
maskiner. Kostnadsrammen for dette prosjektet er ca. 2-3 mill.
Videre tenkes det å omdisponere to fagarbeidere på eget anleggslag med lastebil og
gravemaskin til vedlikeholdsoppgaver på ledningsnettet, og erstatte disse med 2
eksterne entreprenører i en periode. Dette koster ca 250.000 i måneden.
Omdisponert eget personell skal i perioden jobbe med utbedringer av lekkasjer.

Teknisk drift har bygget opp egen kompetanse på lekkasjesøk, og har så langt i år
identifisert 15 lekkasjer med systematisk lekkasjesøk.
Øvrige prosjekter som settes ut til eksterne tilbydere vurderes fortløpende ut fra
regnskapsutviklingen, og prosjekter velges ut fra Handlingsplan for sanering vann og
avløpsledninger 2020-2022. Ved behov for prosjekteringskompetanse vil det gjøres
avrop på rammeavtale for rådgivende ingeniører. I tillegg vil rammeavtaler for
relevante utstyrsleverandører benyttes til anskaffelse av materialer, og bidrar til
sysselsetting i salgsnæringen.
Kommunens eget anleggslag har fått opplæring som reservepersonell for
driftsoppgaver på vann, avløp og veg, og vil i en situasjon der det faste
driftspersonellet evt. er smittet eller i karantene settes inn i driftsoppgaver. Den
ekstraordinære tildelingen på 5 mill. vil derfor trygge saneringstakt dersom det blir
nødvendig å omdisponere anleggslaget.
Veg
Kommunedirektøren foreslår å tildele 2 millioner til modernisering og utbygging av
gatelysanlegg, og 3 millioner til oppstart av oppgradering av Holtevegen. Begge
prosjektene er i tråd med Styringsdokumentets økonomi og aktivitetsplan 2020.
Modernisering av gatelysanlegget er påkrevet, og er energioptimaliserende.
Strømforbruk reduseres med ca. 70 % ved overgang til LED. Tiltaket vil ha positiv
effekt på sysselsetting da det må leies inn elektrikertjenester for montering av
armaturer og entreprenører ved anleggelse av bakkestrekk. Begge anskaffelser
gjøres ved avrop på inngåtte rammeavtaler. Det er varslet at Elvia A/S skal
oppgradere høyspentkabel på en strekning på ca. 3000 meter i områdene Tollerud
og Lønnberget, det er ønskelig å samordne gravearbeider på aktuelle gatelysstrekk i
dette området slik at bakkestrekk for gatelys etableres samtidig. Dette for å redusere
ulemper for naboer ved å gjøre flere tiltak samtidig. Videre er det ønskelig å etablere
ca. 12 nye gatelyspunkter i Roterudvegen, som ikke har gatelysanlegg i dag.
Holtevegen står oppført i Styringsdokumentets økonomi og aktivitetsplan, med
oppstart i 2021 og en kostnadsramme på 6,5 millioner. Prosjektet krever ikke
omfattende forarbeider og kan startes i 2020. Prosjektet vil sysselsette
entreprenørselskap, og anskaffes ved avrop på eksisterende rammeavtaler for
innleie av biler og maskiner.
I tillegg vil rammeavtaler for relevante utstyrsleverandører benyttes til anskaffelse av
materialer, og bidrar til sysselsetting i salgsnæringen.
Kritisk suksessfaktor for gjennomføringsevne er tilstedeværelse av prosjektleder veg,
og/eller tilstedeværelse av driftsenhetsleder vann og avløp. Konsekvens av
koronapandemien, er at planlagt arbeid med planverk blir nedprioritert. I tillegg vil
nærværet på driftssiden ved teknisk drift være avgjørende under koronapandemien,
da drift av samfunnskritisk infrastruktur alltid vil måtte prioriteres foran utvikling av
infrastruktur.
Lag / foreninger og kulturtiltak
Det avsettes en pott på inntil 250.000 kroner – finansiert av disposisjonsfondet
- til lag / foreninger og kulturtiltak.

Det bevilges i tillegg kr. 25.000,- til hvert av tettstedene Eina, Bøverbru,
Raufoss og Reinsvoll m/omegn, totalt kr. 100.000 som skal gå til å glede og
oppmuntre innbyggerne i en krevende tid. Forslag fra innbyggere på disse
stedene legges som grunn for aktiviteten.
Kommunedirektøren foreslår følgende:
Avsatt pott på 250.000 til lag /foreninger og kulturtiltak
• Vedtak i kommunestyret: Det avsettes en pott på inntil 250.000 kroner –
finansiert av disposisjonsfondet - til lag / foreninger og kulturtiltak. Eventuelt
frigjorte midler innenfor tjenesteområde kultur grunnet avlysninger mv. inngår i
denne summen. Midlene disponeres primært til følgende tiltak:
o Støtte til de som får ekstraordinære økonomiske utfordringer knyttet til
svikt i inntekter og / eller økte utgifter
o Stimulerende tiltak, kommunal medfinansiering mv. for å sikre tilbud og
aktivitet i en situasjon med endrede rammevilkår
Disse midlene bekjentgjøres bredt via kommunens informasjonskanaler.
Lag/foreninger i foreningsregisteret og kulturaktører kulturavdelingen kjenner til
gjøres kjent med ordningen via epost.
Bevilgninger opp til kr 20.000.- saksbehandles administrativt i kulturavdelingen,
søknader over denne summe avklares med kommunedirektør/stedfortreder.
Krav til søknad:
o Beskrivelse og dokumentasjon av tapt inntekt/økt utgift knyttet til Covid19. Eventuelt beskrivelse av stimulerende tiltak, tilbud og aktivitet.
Budsjett må legges ved.
o Formålet må ikke være berettiget til støtte fra statlige ekstraordinære
tiltak.
o Regnskap må leveres innen 31.12.20.
100.000 som skal fordeles til de fire tettstedene Bøverbru/Ihle, Reinsvoll, Eina
og Raufoss
• Bakgrunn i følgende vedtak: «Det bevilges i tillegg kr. 25.000,- til hvert av
tettstedene Eina, Bøverbru, Raufoss og Reinsvoll m/omegn, totalt kr.
100.000,- som skal gå til å glede og oppmuntre innbyggerne i en krevende tid.
Forslag fra innbyggere på disse stedene legges som grunn for aktiviteten».
• Dette bekjentgjøres ved at kulturavdelingen kontakter Bøverbru vel/Ihle i
vekst, Reinsvoll IF/ Reinsvoll vel, Eina Vel og Raufoss IL Allianse som vi vet er
sentrale aktører med gjennomføringsevne. Aktørene som kontaktes blir bedt
om å koordinere og invitere til å komme med forslag i eget tettsted, og deretter
sørge for gjennomføring av tiltaket i samarbeid med andre aktører i eget
tettsted. Tiltakene må beskrives før utbetaling, og må gjennomføres seinest i
løpet av oktober 2020.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Vestre Toten kommune
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EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV KORONAKRISEN - KONKRET FORSLAG OM STØTTE TIL NÆRINGSLIVET
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Med bakgrunn i kommunedirektørens vurderinger, finner ikke kommunestyret
grunnlag for å gå inn for det framsatte forslaget om særskilt økonomisk
støtteordning til næringslivet
2. Kommunestyret ønsker å prioritere tiltakene som er vedtatt i «tiltakspakken» i
møte 30. april 2020 og vurderer eventuelle endrede / økte tiltak senest i
kommunestyrets møte i september 2020.

Fakta:
Representanten Sørbo (Høyre) fremmet forslag til behandlingen i formannskapet og
kommunestyret i april og som ble enstemmig vedtatt:
«Det bes om at kommunedirektøren utreder følgende forslag til neste
kommunestyremøte:
Det settes av et beløp på inntil 10 mill kroner. Dette skal brukes til å sikre bedrifter
som av en eller annen grunn faller utenom annonserte støtteordninger. Det opprettes
en rådgiverstilling / bevillinger som følger opp. Kostnad inntil 1 mill per år i 2 år. Inntil
500.000,- til hver bedrift. 50 % tilbakebetales med 10 % hvert år fra 2021. Hvis vi
redder 20 bedrifter med 10 ansatte = 200 ansatte som i snitt bidrar med 60.000,- er
det 12 mill kroner til fellesskapet både i 2020 og årene fremover. (Selvfinansierende
år 1.) Selv om bare 50 % av bedriftene overlever til tross for tilskudd, er prosjektet
finansiert i år 2».
Kommunedirektøren tolker vedtaket slik at dette ikke er en vedtatt ordning, men
forslag som ønskes utredet nærmere med fokus på om dette er en ordning hvor kost/ nytteeffekten er så stor at den bør prioriteres. Under drøfter kommunedirektøren de
ulike perspektivene ved saken:
Vurdering:
Økonomiske betraktninger:
Slik kommunedirektøren tolker for forslaget, vil bevilgningene være 10 millioner
kroner i støtte og en million kroner i lønnsutgifter, dvs samlet 11 millioner kroner.
Slike utgifter må i så fall finansieres over kommunens driftsbudsjett, enten ved å ta
ned annen aktivitet tilsvarende, eller bruke av kommunens disposisjonsfond.
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Kommunen har ikke anledning til å ta opp lån, eller på annen måte finansiere slike
tiltak utenom driftsbudsjettet (herunder disposisjonsfond).
En mulig løsning for å redusere kostnadene er at eksisterende bemanningsressurser
administrerer en slik eventuell ordning, eksempelvis næringsrådgiver. 10 millioner
kroner vil imidlertid måtte finansieres over driftsbudsjettet. Dette vil være svært
krevende med den økonomiske situasjonen kommunene er i nå og med den
betydelig usikkerhet som råder i forhold til kommuneøkonomien på både kort og litt
lengre sikt. Kommunedirektøren vil påpeke at Vestre Toten kommunen må ta høyde
for inneværende år å bruke 25 - 35 millioner kroner av disposisjonsfondet på vel 70
millioner kroner!
Slik ordningen beskrives, vil 20 bedrifter hver få en støtte på inntil 250.000 kr og et
lån på inntil 250.000 kr, dvs at kommunen gir samlet fem millioner kroner i støtte og
at fem millioner kroner (med betydelig risiko) kan bli betalt tilbake over en periode på
fem år. Netto utgift over en femårsperiode vil bli et sted mellom fem og 10 millioner
kroner.
Forslaget inneholder en forutsetning om en inntektsside på 12 millioner kroner årlig
ved at 200 ansatte bidrar til å øke kommunens inntekter med 60.000 kroner hver.
Dette er en forutsetning som neppe er realistisk. Kommunedirektøren antar at tallet
kommer fra at «gjennomsnittsverdien» for hver enkelt innbygger i kommunen utgjør
ca 60.000 kr når sum frie inntekter deles på antall innbyggere. Det er veldig liten
sammenheng mellom dette gjennomsnittstallet og den inntekt en arbeidsplass
genererer. Inntektsforutsetninger på dette nivået er derfor ikke realistisk å ta inn i
regnestykket.
En positiv effekt av å sikre arbeidsplasser vil imidlertid kunne være at innbyggertallet
opprettholdes eller økes. Dette vil være positivt for kommuneøkonomien, men med
langt lavere beløp i og med at det er faktorer som antall barn, eldre mv som gir størst
effekt på rammetilskuddet og ikke de i arbeidsfør alder.
Er dette et godt tiltak for å støtte næringslivet?
Kommunedirektøren har drøftet med næringsrådgiveren hvorvidt det skisserte
forslaget gir effektfulle tiltak. Vårt syn er følgende:
De største bedriftene i vår kommune er de viktigste motorene for resten av
næringslivet, langt utover VTK sine grenser. Nærmest 100% av disse bedriftene
kvalifiserer for de statlige krisepakkene. Det viktigste Vestre Toten kommune kan
gjøre er å bidra til at disse fortsetter om lag som før, og opprettholder sin direkte og
indirekte etterspørsel etter varer og tjenester i det lokale / regionale næringslivet.
Uten denne etterspørselen vil ikke en kommunal krisepakke ha effekt over tid.
Kommunen bidrar i dag med mye ressurser for å avhjelpe næringslivet med det vi
kan og skal bidra med, slik at bedriftene bruker minst mulig ressurser på
administrative / praktiske gjøremål rundt ansatte, permitteringer, utbetaling av ytelser,
søknad om krisemidler osv. I tillegg bidrar vi direkte og via Gjøvikregionen med gratis
rådgivning rundt de samme problemstillingene. Dette bidrar til at bedriftene kan bruke
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mer av sine ressurser til å redusere effekten av forholdene med Koronaepidemien. I
dette arbeidet bør vi sannsynligvis bidra enda mer.
Det regionale næringsutviklingsprogrammet styrkes og målrettes mot regionale
bedrifter som er levedyktige inn i framtida.
I den situasjon nasjonaløkonomien nå har som rammer, er vi også tvunget til å stole
på at markedskreftene virker. Noen av bedriftene som går inn nå og i tida framover,
er ikke «liv laga» uavhengig av Koronaepidemien. Det kan være en risiko for at vi
med en kommunal tiltakspakke bidrar til å opprettholde deler av et næringsliv som
ikke har rammer og vilkår for å «overleve». I tillegg kan subsidiering virke hemmende
for utviklingen i næringslivet, fordi man ikke har tilstrekkelige insentiver til å
gjennomføre nødvendig forbedringsarbeid og omstilling. Et av de viktigste
konkurransefortrinnene for Raufossindustrien er sannsynligvis at man har vært veldig
gode på dette området over tid.
Generelt er erfaringen både her i kommunen og i Gjøvikregionen så langt, jfr
samtaler vi har i det regionale næringsforumet, at de bedriftene som har størst
problemer pt, er bedrifter som over tid har hatt svak inntjening og dermed
svak/negativ egenkapitalutvikling. Oppstartsbedrifter sliter mer enn andre.
For øvrig er det statens oppgave å finansiere og rigge til de store omstillingspakkene
og bankenes ansvar å sørge for finansieringsbistand i en krevende tid. Kommunens
rolle er naturlig noe mer avgrenset, jfr kommunedirektørens vurderinger i saken som
ble behandlet i kommunestyret 30. april 2020.
Hva taler så for og mot de skisserte tiltakene (utenom de økonomiske forholdene
som er vurdert ovenfor)?
For:
 Positivt for de som får midler da det åpenbart er virksomheter som er i en
krevende situasjon og som får liten uttelling på statlige «redningspakker»
 Potensiale for å redde arbeidsplasser på kort sikt er reelt
Mot:
 Vi har ikke vurdert jussen grundig, men en «kommunal kontantstøtte» kan
oppfattes som uryddig. Den vil sannsynligvis virke konkurransevridende (og i
alle fall urettferdig), ved at noen får midler, men ikke alle
 Hvordan sikre at midlene blir brukt riktig?
 Det er betydelig usikkerhet knyttet til tilbakebetalingsevnen i det konkrete
forslaget. Slik det er kommentert ovenfor, kan tiltaket dermed bli mer kostbart
enn estimert
 Kan hindre nødvendig omstilling og utvikling
Kommunedirektørens oppsummering
Som det framgår av utredningen ovenfor, vil ikke kommunedirektøren anbefale at det
etableres en slik ordning som det er bedt om å utrede. Kommunedirektøren skjønner
behovet / intensjonen og ser at det på kort sikt kan ha positive effekter for noen
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virksomheter, men begrunnelsen for ikke å anbefale er etter mitt syn langt sterkere,
herunder:
 Det er svært krevende og ikke forsvarlig å prioritere 10 millioner kroner fra
driftsbudsjettet eller fondsmidler til slikt tiltak med bakgrunn i den økonomiske
situasjonen til kommunen
 De økonomiske forutsetningene som ligger i forslaget er ikke realistiske når
det gjelder «inntektssiden». En slik ordning kan redde noen arbeidsplasser,
men vil koste kommunen relativt mye – og innebærer stor usikkerhet i forhold
til kost- / nytteeffekter.
 Kostnadskrevende tiltakspakker for næringslivet må være statens ansvar i
kombinasjon med bankenes ansvar for å finansiere levedyktige virksomheter
 Det er sider ved en slik ordning som kan være krevende i praksis, herunder
direkte kommunal støtte til virksomheter, mulige konkurransevridende effekter
og krevende ordning å følge opp i praksis
 Gjennom «tiltakspakke» vedtatt i kommunestyret 30. april 2020, direkte
samhandling med næringslivet og ved fellestiltak i regionalt samarbeid, bidrar
Vestre Toten kommune på et faglig, praktisk og økonomisk nivå som per i dag
er tilpasset kommunens ansvar og muligheter

Bjørn Fauchald
kommunedirektør
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BUDSJETT- OG AKTIVITETSOPPFØLGING 1.KVARTAL 2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar kommunedirektørens budsjett- og aktivitetsrapport etter
første kvartal 2020 til etterretning
2. Kommunestyret påpeker viktigheten av stram budsjettstyring og at det
iverksettes tiltak for å bringe de enkelte tjenesteområders budsjetter i balanse.
3. Kommunestyret godkjenner framlagte forslag til endringer i
investeringsbudsjettet for 2020 og vedtar at låneopptaket til investeringer økes
med inntil 86,18 mill. kr.
Trykte vedlegg:
Budsjett- og aktivitetsoppfølging for første kvartal 2020.
Fakta:
Etablert praksis er at rådmannen rapporterer status på budsjett og aktivitet hvert
kvartal. Forslag til budsjettendringer er innarbeidet i rapporten.
Sammendrag:
Rapporten for første kvartal 2020 viser at det vil bli svært vanskelig å klare å nå
resultatmålet i driftsbudsjettet for 2020. som er budsjett med negativt resultat/bruk av
disposisjonsfond på 6,1 mill. kr i utgangspunktet.
Rapporten for 1. kvartal 2020 har en årsprognose med et samlet negativt avvik
(merforbruk) på omlag 25. mill. kr. Det er alvorlig og har nær sammenheng med
Koronakrisen. Det er et negativt avvik på sentrale inntekts- og utgiftsanslag på 12
millioner kroner. Tjenesteområdene har et samlet avvik på 14,5 mill. Et svært
krevende budsjett samt de negative effektene av Koronapandemien på
kommuneøkonomien, gjør opprinnelige anslag for drift lite relevante. Det er betydelig
usikkerhet knyttet til hvor store merutgifter og ikke minst inntektsbortfall dette vil
påføre kommunen og avhenger av i hvilken grad staten kompenserer disse.
Inntektsbortfall for Totenbadet på grunn av stenging kan også gi store merutgifter
hvis dette ikke kompenseres.
Det er negative avvik på følgende tjenesteområder: Grunnskole, Omsorg og Helse,
samt på fellesområde 11. Sistnevnte har ufordelt omstillingsbehov som ikke er lagt ut
på tjenesteområdene. Dette oppveies delvis av et antatt moderat lønnsoppgjør og
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lavere netto utgifter til pensjon. Grunnskole har stort avvik på variabel lønn. Dette
oppveies noe av økte sykepengerefusjoner. Helse har merutgifter som i stor grad er
knyttet til utfordringene innen fastlegetjenesten og at det er utfordrende å nå det
store målet om budsjettreduksjoner på Barnevern.
Kraftig fall i strømprisen sammen med lavere forbruk medfører betydelig lavere
strømutgifter for Eindom sammenliknet med budsjett og de siste årene. Det medfører
at eiendom får et positivt avvik.
Det er ikke uvanlig at tjenesteområdene varsler en del overskridelser på denne tiden
av året og i flere budsjettåret har det skjedd en bedring gjennom året da avvikene tas
på alvor og det jobbes aktivt for å redusere overskridelsene. Dette er naturligvis
målet også i 2020.
Investeringsbudsjettet inneholder rebudsjetterte midler fra 2019 og noen prosjekter
som er nye. Budsjettrammene til investering 2020 er hittil i år økt med 105,8 millioner
kroner fra 116,4 til 222,2 millioner kroner. Økningen er så stor da store prosjekter
som Ny ungdomsskole, Brannstasjon, Ny idrettshall Raufoss og høydebasseng Eina
er forskjøvet i tid i forhold til opprinnelig plan. Justert for ubrukte lånemidler fra 2019
og økt momskompensasjon så innebærer dette en økning i bruk av lånemidler fra
88,32 til 163 millioner kroner. Det foreslås noen budsjettjusteringer denne perioden.
Dette finansieres med ubrukte lånemidler til investeringer på 2,14 mill. og økt
låneopptak på inntil 86,18 mill.
Vurdering:
Etter kommunestyrets vedtak gjenstår det å finne inndekking for om lag 5 mill. i
budsjettet for 2019. Det er gjort reduksjoner på til sammen 21 mill. som er svært
mye. Det som er forskjellen fra tidligere år er at det er budsjettert med et negativt
resultat slik at negativt netto avvik vil innebære underskudd.
Kommunedirektørens oppsummering
Kommunedirektørens rapport og oppsummering har en prognose som tilsier at det
med dagens rammevilkår, blir svært vanskelig å komme ut med årets regnskap i
balanse. Det er gjort betydelige kutt i budsjettet de siste årene i tjenesteområdenes
rammer slik at det er strammere grunnlag enn hva som var tilfelle i 2016 og 2017.
Det viser hvor nødvendig det er å jobbe langsiktig med omstilling i virksomheten for å
få bærekraftig drift. I lys av dagens situasjon og i påvente av betydelige endringer i
regjeringens opplegg som presenteres i revidert nasjonalbudsjett 12. mai 2020 vil
kommunedirektøren vente med å foreslå endringer i driftsbudsjettet.
Bjørn Fauchald
Kommunedirektør

Odd Arnvid Bollingmo
assisterende kommunedirektør
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Kommunedirektørens samlede vurdering
Regnskapet for 2019 ble om lag som opprinnelig budsjett med et netto driftsresultat
på -0,3 % og et regnskapsmessig overskudd på ca 2,7 millioner kroner som foreslås
avsatt til disposisjonsfond.
Rapporten for 1. kvartal 2020 har en årsprognose med et samlet negativt avvik
(merforbruk) på omlag 25. mill. kr. Det er alvorlig og har nær sammenheng med
Koronakrisen. Det er et negativt avvik på sentrale inntekts- og utgiftsanslag på 12
millioner kroner. Tjenesteområdene har et samlet avvik på 14,5 mill. Et svært
krevende budsjett samt de negative effektene av Koronapandemien på
kommuneøkonomien, gjør opprinnelige anslag for drift lite relevante. Det er betydelig
usikkerhet knyttet til hvor store merutgifter og ikke minst inntektsbortfall dette vil
påføre kommunen og avhenger av i hvilken grad staten kompenserer disse.
Inntektsbortfall for Totenbadet på grunn av stenging kan også gi store merutgifter
hvis dette ikke kompenseres.
Det er negative avvik på følgende tjenesteområder: Grunnskole, Omsorg og Helse,
samt på fellesområde 11. Sistnevnte har ufordelt omstillingsbehov som ikke er lagt ut
på tjenesteområdene. Dette oppveies delvis av et antatt moderat lønnsoppgjør og
lavere netto utgifter til pensjon. Grunnskole har stort avvik på variabel lønn. Dette
oppveies noe av økte sykepengerefusjoner. Helse har merutgifter som i stor grad er
knyttet til utfordringene innen fastlegetjenesten og at det er utfordrende å nå det
store målet om budsjettreduksjoner på barnevern.
Kraftig fall i strømprisen sammen med lavere forbruk medfører betydelig lavere
strømutgifter sammenliknet med budsjett og de siste årene. Det medfører at
Eiendom får et positivt avvik.
Det er ikke uvanlig at tjenesteområdene varsler en del overskridelser på denne tiden
av året og i flere budsjettåret har det skjedd en bedring gjennom året da avvikene tas
på alvor og det jobbes aktivt for å redusere overskridelsene. Dette er naturligvis
målet også i 2020.
Kommunedirektørens rapport og oppsummering har en prognose som tilsier at det
med dagens rammevilkår, blir svært vanskelig å komme ut med årets regnskap i
balanse. Det er gjort betydelige kutt i budsjettet de siste årene i tjenesteområdenes
rammer slik at det er strammere grunnlag enn hva som var tilfelle i 2016 og 2017.
Det viser hvor nødvendig det er å jobbe langsiktig med omstilling i virksomheten for å
få bærekraftig drift. I lys av dagens situasjon og i påvente av betydelige endringer i
regjeringens opplegg som presenteres i revidert nasjonalbudsjett 12. mai 2020 vil
kommunedirektøren vente med å foreslå endringer i driftsbudsjettet.
Investeringsbudsjettet inneholder rebudsjetterte midler fra 2019 og noen prosjekter
som er nye. Budsjettrammene til investering 2020 er hittil i år økt med 105,8 millioner
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kroner fra 116,4 til 222 millioner kroner. Økningen er så stor da store prosjekter som
Ny ungdomsskole, Brannstasjon, Ny idrettshall Raufoss og høydebasseng Eina er
forskjøvet i tid i forhold til opprinnelig plan. Justert for ubrukte lånemidler fra 2019 og
økt momskompensasjon så innebærer dette en økning i bruk av lånemidler fra 88,3
til 163 millioner kroner. Det foreslås noen budsjettjusteringer denne perioden, se
investeringsdelen for detaljer.
Frie inntekter
De frie inntektene består av skatt og rammetilskudd fra staten samt eiendomsskatt.
Det var i vedtatt budsjett lagt opp til en merinntekt utover det som beregnet i
Kommunal- og moderniseringsdepartementets kommuneopplegg. Etter
Koronaepedemien feide inn over kloden og Norge har det ført til kraftig nedgang i
næringslivet og forventede skatteinntekter og påfølgende forventet skatteutjevning i
rammetilskuddet. Det har oppstått en historisk høy arbeidsledighet og Stortinget har
vedtatt flere redningspakker blant annet 3,75 milliarder kr i økt rammetilskudd. For
Vestre Toten kommune beløper det seg til 9,29 mill. kr. Det er på det nåværende
tidspunkt svært vanskelig å anslå hva kommunesektorens frie inntekter for 2020 blir.
Skattetall til å med mars viser inntekter omlag som justert budsjett. Samlet så er
skatteinngangen på landsbasis som avgjør sum frie inntekter for kommunen utenom
eiendomsskatt.
Eiendomsskatt ser samlet ut til å bli noe lavere enn justert budsjett – 2,6 millioner
kroner. Det skyldes at skatt på boliger ble budsjettert for høyt da på grunn av
endringer i beregningsgrunnlaget ble anslått som høyere enn det reelle grunnlaget.
Det forventes å bli en mindreinntekt samlet for frie inntekter på opp mot 11 mill. kr i
forhold til justert budsjett.
Andre sentrale inntekter
Lønnsreserve og pensjon
Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2020 er det som for de siste årene flere usikre
faktorer vedrørende pensjon og lønnsoppgjøret. Utfallet av lønnsoppgjøret og
avkastningen på pensjonsmidlene har de siste årene gitt store endringer i forhold til
beregningsforutsetningene. Nå ser det ut til at lønnsoppgjøret blir mye lavere enn
anslått slik at det forventes et betydelig mindreforbruk av lønnsreserven. Pensjon er
mer usikkert, men blir det kan bli et høyere premieavvik enn forutsatt som vil en
merinntekt i forhold til lagt til grunn i budsjettet. Dette er imidlertid en kortsiktig inntekt
for inneværende år som amortifiseres / utgiftsføres over de sju neste årene.
Finans
Langsiktige plasseringer
Det er budsjettert med lav avkastning på plasserte midler. Etter at det ble et sterkt år
innenfor finans i 2019 gir det en noe større usikkerhet rundt neste års avkastning.
Helt siden finanskrisen i 2008 har det imidlertid vært stor usikkerhet i markedet og jo
flere år det har vært med høy avkastning er nedturen nærmere. Det ble utløst
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historisk kraftige fall i verdens aksjemarkeder sammen med et unormalt fall i
avkastning på obligasjoner og pengemarkedsfond l som under finanskrisen i 2008.
Det er fortsatt stor usikkerhet rundt det endelige resultatet da markedene har svingt
begge veier etter det kraftige fallet Det anslås en avkastning om lag 5 mill. kr under
budsjett.
Rente- og avdragsutgifter
Anslag over netto renteutgifter mot justert budsjett for 2019 ser samlet ut til å bli
45mill. bedre enn budsjett. Som følge ar Koronakrisen har sentralbankene verden
over senket rentene mot eller under null. Den norske sentralbanken har redusert
styringsrenta med 1,25 prosent. På renteutgifter er anslaget en mindreutgift på 5 mill.
Avdrag på lån ser ut til å bli om lag som opprinnelig budsjett i tråd med justert
budsjettert.

Foreslåtte budsjettjusteringer
Justeringer i driftsbudsjettet
Det foreslås ingen endringer i driftsbudsjettet med bakgrunn i at grunnlaget for slike
justeringer først er tilstrekkelig kjent etter at regjeringen har lagt fram revidert
nasjonalbudsjett for 2020. Dette skjer 12. mai 2020. Kommunedirektøren vil følge
opp med revideringssak i junimøtet i kommunestyret.
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Årsprognose til fordeling drift og fordelt til drift/tjenesteområdene vs vedtatt budsjett - periode 3 mars 2020
Driftsbudsjett
Regnskap

rev budsjett Regnskap rev budsjett

2018
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
verker og bruk
boliger
næring og ellers
Rammetilskudd
Rente og investeringskomp fra staten
Integreringstilskudd flyktninger
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutgifter
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansutgifter/inntekter
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk
Til ubundne avsetninger - disposisjonsfond
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger - disposisjonsfond

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

-778 324
-4 020
1 065
23 723
34 422
55 190
31 193
-23 557
-1 200

6 436

2018
-304 000
-49 000
-10 000
-35 000
-4 000
-385 000
-3 900
-34 000
-775 900
-2 500
-1 500
24 737

2019
-325 000
-53 600
-9 700
-40 600
-3 300
-396 300
-3 000
-26 000
-803 900
-4 010
-2 500
29 500

36 553
57 290
0
31 193
0
-23 557
-1 200

2019
-330 293
-53 337
-9 700
-40 282
-3 355
-395 449
-3 107
-26 338
-808 524
-3 177
-3 588
28 277
0
37 601
59 113
0
5 627
0
5 586
-3 796
7 417
0
-740 846
-740 846
0

5 586
0
-743 175
-743 175
0

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

-716 698
-716 698
0

6 436
0
-715 250
-715 250
0

Driftsbudsjettet (Handlingsramme)

-716 698

-715 250

-740 846

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

-7 103
26 666
43 734
7 584
86 767
8 666
-156
163 207
83 108
19 095
40 164
228 873
7 650
14 412
-18 620
7 063

-2 417
27 450
41 706
7 273
86 897
8 317
-50
164 110
72 608
19 545
38 840
232 433
7 380
14 693
-15 426
8 815
712 174

0

711 112

37 735
60 725
0
5 586
0
0
0

Årsprognose
Oppr
rev budsjett Årsprognose
avvik
budsjett
2020
2020
2020
-333 000
-333 000
-332 000
1 000
-55 014
-55 014
-52 967
2 047
-8 730
-8 730
-9 330
-600
-42 884
-42 884
-40 282
2 602
-3 400
-3 400
-3 355
45
-420 000
-422 108
-414 000
8 108
-2 900
-2 900
-2 900
0
-21 811
-21 811
-21 811
0
-834 833
-826 725
-823 678
11 155
-2 500
-2 500
-1 500
1 000
-2 000
-2 000
3 000
5 000
33 416
33 416
28 416
-5 000
0
0
50 528
50 528
50 528
0
79 444
79 444
80 444
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6 100
-6 100
-6 100
0

-761 489
-761 489
0

-6 100
0
-753 381
-753 381
0

-6 100
0
-749 334
-749 334
0

12 155
12 155
0

-743 175

-761 489

-753 381

-749 334

12 155

-8 773
29 024
45 217
7 546
91 457
-67
-271
168 181
87 504
20 631
40 119
239 350
9 382
87
142
8 845

-12 048
31 087
45 128
7 442
90 881
0
0
167 292
86 058
20 578
39 787
242 763
9 587
0
-2 358
8 204

2 914
33 463
44 105
7 706
92 196
8 700
-12
169 251
82 526
20 778
38 061
241 329
9 847
13 948
-14 456
9 625

2 914
33 463
44 105
7 706
93 671
8 700
-12
169 884
82 526
20 778
38 061
241 329
9 847
13 948
-14 456
9 625

7 914
33 463
42 105
7 706
93 671
8 700
-12
172 884
87 526
21 178
38 061
243 829
9 847
14 448
-14 456
9 625

5 000
0
-2 000
0
0
0
0
3 000
5 000
400
0
2 500
0
500
0
0

738 373

734 401

759 981

762 089

776 489

-5 586
-2 473
Netto driftresultat
-5 586
3 223
Minustegn angir inntektspost og uten fortegn angir utgiftspost. I kolonnen årsprognose avvik betyr minustegn

-6 100

regnskapsresultat

0

14 400

26 555
32 655

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

Investeringer – status
Vedlagt følger investeringsstatus per 1. kvartal 2020.
Det foreslås å rebudsjettere 105 millioner kroner fra 2019 til 2020. Dette er midler
som ble bevilget av kommunestyret i 2019 eller tidligere, og som av ulike grunner
ikke er ferdig disponert. Som regel er det fordi prosjekter er forsinket eller at
periodisering av fakturering ikke er som forutsatt. Det er også noen interne
omdisponeringer fra overfinansierte til underfinansierte prosjekter.
I 2019 ble det tatt opp 177 millioner kroner i lån, dette var lang mindre enn behovet
som var på 310 millioner kroner. Det er derfor relativ lite ubrukte lånemidler som er
overført fra 2019, bare 2,14 millioner kroner. Behovet for lånemidler i opprinnelig
budsjett 2020 er 75 millioner kroner, med denne rebudsjetteringen øker det med 88
millioner kroner til 163 millioner kroner. Dette er det tatt høyde for i planen for
låneopptak.
6

I tillegg er det som kjent foreslått å øke investeringene noe som følge av den
foreliggende pandemisituasjonen. Dette kommer som egne saker til kommunestyret
og er ikke hensyntatt i denne saken.
Navn

Vann-avløp-renovasjon
11341
Vann Sørlien-Nyseth
11353
Avløp Sørlien-Nyseth
16342
Utstyr til lekkasjesøk
16343
Rehabilitering høydebasseng Eina
17352
Andel oppgradering Hunnselvvegen 12
18342
VA-anlegg Pumpevegen til RNP
18343
Vann Solbakkvegen
18350
Avløp Solbakkvegen
18351
Oppgr.Breiskallen renseanlegg
18352
Sanering - avløp
18353
Sanering Gimlevegen
19340
Oppgradering vinduer prodhall
Skjelbreia VV
19341
Sanering - vannledninger
19342
Utskifiting vannmålere
19343
Komprimator/vals
19344
Utvidelse Gemini VA, Portal og Powel
Varsling
19350
Strømping spillvann Elveparken
19351
Servicebil VA
19352
Sanering - avløp
19353
Strømping Karl Løkken - Pumpevegen
19354
Tømmestasjon
20341
Sanering vannledninger
20351
Ny linje UV Skjelbreia VV
20352
Sanering - avløp
20353
Grenledning vann Midtåsen
20354
Brannvarslingsanlegg Breiskallen RA
20355
Brannvarslingsanlegg Skjelbreia VV
20356
Pumpevegen fordelerstasjon - tak og
fasade
20357
Prøven asfalt bak garasjebygg (andel)
20358
Grenledning avløp Midtåsen
20359
Ny trykkøker Lindland
Vann-avløp-renovasjon Totalt
Plan
11311
12314
14312
17311
17332
18320
18321
18332
18700
18301
18302
18314
19310
19311
19312
19330

Tomteopparbeidelse Skogvegen,
Reinsvoll
Næringsareal Roksvoll øst
Tomteopparbeidelse Vadlia Eina
Utbygging
Skundbergjordet/Heimlyfeltet
Elveparken
Bergsjøen Industriområde
Stedsutvikling Raufoss
Svein Erik Strandlies veg regulering
Tomtesalg
ATP-Raufoss
EuroPan konkretisering av vinnerutkast
Opparbeidelse Dragerlia
Sentrumsutvikling EBR
Raufosskogen Nord
Prøven industriområde
Miljøgate Reinsvoll, ferdigstillelse

Investering i anleggsmidler 2020
Regnskap i fjor
Budsjett MerOpprin- Regulert Regnskap MerEndringsi fjor
/mindre nelig
budsjett hittil i år /mindre- forslag
forbruk budsjett
forbruk
245
363
18
591
110
0
882
1 193
4 567
3
0
0

319
400
265
874
110
0
662
1 044
5 998
0
0
0

74
37
247
283
0
0
-220
-149
1 431
-3
0
0

0
0
0
1 000
0
0
0
0
500
0
0
0

0
0
0
1 000
0
0
0
0
500
0
0
0

0
0
0
12
0
0
55
81
7
0
0
0

0
0
0
988
0
0
-55
-81
493
0
0
0

74
37
247
6 783
1 518
500
0
0
1 431
0
0
0

6 779
0
576
33

6 982
0
650
300

203
0
74
267

0
0
0
0

0
0
0
0

288
0
0
0

-288
0
0
0

0
0
0
0

0
594
10 488
2 366
83
0
0
0
0
0
0
0

0
594
11 961
2 358
83
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1 473
-8
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
5 000
3 000
8 000
400
200
150
1 000

0
0
0
0
0
5 000
3 000
8 000
400
200
150
1 000

0
0
447
0
0
1 498
0
1 459
0
0
0
0

0
0
-447
0
0
3 502
3 000
6 541
400
200
150
1 000

0
0
0
0
0
203
0
3 973
0
0
0
0

0
0
0
28 892

0
0
0
32 600

0
0
0
3 708

500
600
1 500
21 850

500
600
1 500
21 850

0
0
0
3 847

500
600
1 500
18 003

0
0
0
14 766

-101

447

548

0

0

0

0

0

-1 054
158
-146

0
50
0

1 054
-108
146

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1 058
0
0
73
-529
0
0
855
-167
0
2
0

1 274
1 000
315
329
0
900
0
346
200
663
0
400

216
1 000
315
256
529
900
0
-509
367
663
-2
400

0
500
200
100
0
1 000
500
100
200
100
0
0

0
500
200
100
0
1 000
500
100
200
100
0
0

0
0
7
0
0
0
1
1
0
3
0
0

0
500
193
100
0
1 000
499
99
200
97
0
0

216
0
315
256
0
900
0
0
200
463
0
400
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19800
20311
20312
20313
20314
20315
20316
20700
Plan Totalt
Kultur
15231
16371
16372
17331
17371
18370
18381
18384
08362
19382
19383
19384
19385
20230
20380
20384
Kultur Totalt
Eiendom
13131
13221
13322
13381
14321
14332
14381
15221
15233
15383
16123
16124
16181
16242
16331
17121
17123
17124
17131
17222
17224
17253
17261
17263

uteanlegg
Salg av næringsareal
Raufosskogen trafikkregulering
Omregulering Brubakken
Ombygging rundkjøring Dragerlia
Bakkerudvegen forlengelse anleggsbidrag
Friområde Eina - gjennomføring
Aktivitetsområde Raufoss
Tomtesalg

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

ENØK forberedelse til felles driftsentral
Vestre Toten ungdomsskole
ENØK Totenbadet
Idrettshall Reinsvoll
Oppgradering Hunnselvvegen 12
Brannstasjon
ENØK Raufoss sportshytte
Ombygging av varmesentral på
Reinsvoll skole
Dag- og avlastningssenter Lunders veg
Oppgradering tak sportshytta på
Raufoss
ENØK tiltak øvrige bygg
Ombygging underetasje Sagatunet
Renholdsmaskiner og -utstyr
Ombygging i mottaket i henhold til nye
sikkerhetskrav
Ny bru over Hunnselva sentrum sør
Utbedring VA Folkvang
ENØK tiltak omsorgsbygg
ENØK tiltak skolebygg
Ombygging Sagatunet
Riving Raufoss skole
Ihle skole/bhg, div tilpasninger
Raufosstun påbygg 2017
Raufosstun - tilpassing av bygg
Fossegård tilpasning psykisk
helsetjeneste

34
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-34
0
0
0
0

0
500
150
2 000
250

0
500
150
2 000
250

0
0
0
12
0

0
500
150
1 988
250

0
0
0
1 200
0

0
0
0
184

0
0
0
5 924

0
0
0
5 740

100
300
0
6 000

100
300
0
6 000

0
0
3
28

100
300
-3
5 972

0
0
0
3 950

66

149

83

0

0

0

0

83

0

100

100

0

0

0

0

0

0
166

95
150

95
-16

0
300

0
300

0
0

0
300

0
0

0
0
917

93
300
960

93
300
43

0
0
0

0
0
0

0
0
163

0
0
-163

93
300
43

0
161
150

0
0
200

0
-161
50

0
0
0

0
0
0

8
0
0

-8
0
0

0
0
0

0
182
68
0
0
0
1 710

150
100
100
0
0
0
2 397

150
-82
32
0
0
0
687

0
0
550
100
200
100
1 250

0
0
550
100
200
100
1 250

0
0
0
0
0
0
171

0
0
550
100
200
100
1 079

0
0
32
0
0
0
551

460
94 096
7
33 856
82
1 052
2
1

1 446
91 543
601
38 366
73
20 000
0
253

986
-2 553
594
4 510
-9
18 948
-2
252

0
0
0
0
950
20 000
500
0

0
0
0
0
950
20 000
500
0

0
1 187
0
13
0
683
0
0

0
-1 187
0
-13
950
19 317
500
0

986
8 000
594
1 600
0
18 948
0
252

22 907
0

17 988
450

-4 919
450

0
0

0
0

141
0

-141
0

1 500
450

147
72
0
202

200
0
81
300

53
-72
81
98

100
0
0
0

100
0
0
0

84
0
0
12

16
0
0
-12

53
0
0
0

8 246
848
16
308
68
4
3 538
-1 618
769
-1 255

15 406
250
334
841
200
0
5 761
0
694
0

7 160
-598
318
533
132
-4
2 223
1 618
-75
1 255

0
0
100
100
0
0
0
0
0
0

0
0
100
100
0
0
0
0
0
0

2 769
0
0
55
0
0
57
0
0
0

-2 769
0
100
45
0
0
-57
0
0
0

0
0
0
100
132
0
2 223
0
0
0
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17312
18124
18125
18130
18133
18226

413
5 841
57
9
0
66

4 500
6 309
2 000
0
41
133

4 087
468
1 943
-9
41
67

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

73
0
0
0
0
7

-73
0
0
0
0
-7

4 087
468
1 943
0
0
67

13

310

297

0

0

0

0

150

0
161
307
0
0
0

96
0
376
0
0
0

96
-161
69
0
0
0

0
0
0
500
0
0

0
0
0
500
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
500
0
0

0
0
69
0
-226
0

0
0

200
0

200
0

0
0

0
0

0
0

0
0

200
0

83
175
90

150
165
500

67
-10
410

0
0
0

0
0
0

0
0
46

0
0
-46

67
0
410

87
152
363

637
200
400

550
48
37

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

550
48
37

12
0
272

200
150
250

188
150
-22

0
0
0

0
0
0

0
0
11

0
0
-11

0
150
0

0
2 097
137
-842
0
0
0
0
0
0
0
0
173 302

280
30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
241 684

280
27 903
-137
842
0
0
0
0
0
0
0
0
68 382

210
20 000
0
0
5 375
250
1 475
3 500
120
200
1 670
200
55 250

210
20 000
0
0
5 375
250
1 475
3 500
120
200
1 670
200
55 250

0
895
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 032

210
19 105
0
0
5 375
250
1 475
3 500
120
200
1 670
200
49 217

280
27 903
0
842
0
0
0
0
0
0
530
0
72 413

Stab og støtte
14121
Kvalitets- og styringssystem
18121
IKT-investeringer
18127
IKT-investering felles økonomisystem
18128
Arbeidsmiljøinvesteringer
19121
IKT-investeringer
19127
IKT-investering felles økonomisystem
19128
Arbeidsmiljøinvesteringer
19129
IKT-investesteringer - lisenser
20121
IKT-investeringer
20122
Kabling IKT skoler 2020
20127
IKT-investering felles økonomisystem
Stab og støtte Totalt

0
307
75
1
183
0
0
0
0
0
0
566

0
0
0
0
2 000
300
300
150
0
0
0
2 750

0
-307
-75
-1
1 817
300
300
150
0
0
0
2 184

100
0
0
0
0
0
0
0
2 000
0
300
2 400

100
0
0
0
0
0
0
0
2 000
0
300
2 400

0
0
0
0
0
0
0
0
144
0
0
144

100
0
0
0
0
0
0
0
1 856
0
300
2 256

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

Omsorg
15123
16255
17251
17252

191
7
25
0

400
176
238
400

209
169
213
400

0
0
0
100

0
0
0
100

0
75
0
0

0
-75
0
100

209
169
213
380

18256
18261
18322
18383
08391
10381
19131
19132
19133
19220
19221
19222
19229
19240
19243
19261
19320
19321
19380
19381
19313
19346
20130
20220
20221
20222
20223
20229
20321
20322
Eiendom Totalt

Rådhuskvartalet
Nødstrøm Rådhuset
Omlegging skifertak - Raufoss gård
Utbedring brannsikkerhet Rådhuset
Ombygging kontorer Prøven
TEOAH - Reklamasjonsperiode Raufoss
skole
Raufoss omsorgsboliger trinn 1
reklamasjonsperiode
Gimle - omb/rehab/utskifting
Renseanlegg "System 2" Totenbadet
Universell utforming
Seremonibygg - Bakkerud gravlund
Garasje løypemaskin
Rehabilitering/opprusting av øvrige
bygg
Kildesortering
Snøfreser/gressklipper - henger
Eiendom
Utredning hjertesoner skoler
Gjerde Bøverbru barnehage
Riving Reinsvoll ungdomsskole og
gymbygg
Rehabilitering/opprusting av skolebygg
Tilpassing av lokaler Sagvollvegen 1
Ombygging Almenvegen til dagsenter
rusmisbrukere
Gimle - omb/rehab/utskifting
Parkeringsplass Ihle flerbrukshus
Totenbadet trapp/gangvei fra
parkeringsplass
Oppgradering Raufoss sportshytte
Ny Raufosshall
Utbedring basseng Totenbadet
Salg av gamle Ihle skole
Sagatunet ombygging
Korta skole rehab garderober
Korta skole tak
Korta skole hjertesone
Thune skole utredning gymbygg
Rehabilitering/opprusting av skolebygg
Totenbadet Relax-Spa avdeling
Totenbadet Ny vannrutsjebane

Gerica e-rom
Trygghetsalarmer/velferdsteknologi
Nye moduler i Gerica
Velferdsteknologi - nye løsninger innen
digitalt tilsyn

9

17264
17265
18253
18254
18255
19250
19251
19262
20250
20251
20252
Omsorg Totalt

Boliger for psykisk utviklingshemmede
Gimle - utredning av fremtidige behov
Velferdsteknologi
Trygghetspakke, øke antall digitale
alarmer
Ny legemodul i Gerica/PDA
Gerica - helelektronisk arkiv m Svar Ut
Lifecare infrastruktur
Storhusholdning vaskemaskin
Storkjøkken - kokekjele produksjon
Raufosstun helsehus - medisintekniske
senger
Gerica - Digitalisering av arkiv

Teknisk (veg og park)
16336
Miljøgate Reinsvoll
17334
Fjordgata Eina
17338
Oppgradering bru Elvesvingen
18326
Opprusting Svein Erik Strandlies veg
18327
Opprusting veg Sørlien-Vildåsen
18334
Reinvesteringer vegnettet
18335
Gatelys - rehabilitering/utskifting
18336
Trafikksikkerhetstiltak - kommunal
andel
18401
Veltmanåa dam forprosjekt
18402
Anleggsbidrag gatelys Prøvenvegen
VTU
18409
Gatelys Vestrumvegen
18410
Gatelys Plogvegen
19323
Nytt strøapparat hjullaster
19324
Grensag til apparatarm hjullaster
19325
Oppgradering GS-veg
Prøvenvegen/Svinestien
19326
Gatelys Løvåsvegen
19327
Skogheimstien
19328
Oppgradering Skjelbreiavegen
19331
Utstyr for trafikktelling
19332
Gang- sykkelvei Grimsrudvegen
19333
Beredskapspott vegnettet
19334
Reinvesteringer vegnettet
19335
Gatelys - rehabilitering/utskifting
19336
Trafikksikkerhetstiltak - kommunal
andel
19337
Skifte ferist Fv114
Trevannsvegen/Rudsveen
19338
Asfaltering veger i Dragerlia
19339
Oppgradering Skolebrua
19345
Forprosjekt Hjertesone Bøverbru skole
20330
Ferist Fv.117 Eina vestsida/Pluggroa
20331
Asfaltering Vestrumvegen
20332
Asfaltering Plogvegen
20333
Kantslåttaggregat, klippehode og
grensaks
20334
Reinvesteringer vegnett
20335
Gatelys - rehabilitering/utskifting
20336
Trafikksikkerhetstiltak - kommunal
andel
20337
Gatelys Severin Olsens veg (syd)
20338
Raufosskogen - Trafikksikkerhet og
parkering
20339
Gatelys sanerte veger VA Lønnberget
20340
GS-veg Hagenfeltet - Bøverbrugata
20342
Prøven asfalt bak garasjebygg (andel)
20343
Prøvenvegen fartsmåler m. visning

0
0
107
0

750
976
87
410

750
976
-20
410

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

750
976
0
410

41
175
281
0
0
0

165
175
520
120
0
0

124
0
239
120
0
0

0
0
0
0
300
140

0
0
0
0
300
140

17
0
0
0
0
0

-17
0
0
0
300
140

124
0
239
120
0
0

0
828

0
4 417

0
3 589

250
790

250
790

0
92

250
698

0
3 590

531
886
335
0
473
121
364
18

652
796
307
100
473
110
345
0

121
-90
-28
100
0
-11
-19
-18

0
8 500
0
0
0
0
0
0

0
8 500
0
0
0
0
0
0

0
427
0
0
0
0
0
0

0
8 073
0
0
0
0
0
0

0
3 371
0
1 000
0
0
0
0

88
696

343
636

255
-60

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

288
335
176
0
361

300
700
150
0
340

12
365
-26
0
-21

380
0
0
0
0

380
0
0
0
0

7
0
0
0
0

373
0
0
0
0

12
365
0
0
0

285
855
6 486
257
0
459
3 302
1 704
14

280
845
6 600
257
0
500
3 370
1 800
39

-5
-10
114
0
0
41
68
96
25

0
0
2 500
0
0
0
0
0
0

0
0
2 500
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2 500
0
0
0
0
0
0

0
0
114
0
0
0
0
0
0

345

300

-45

0

0

0

0

0

300
3
189
0
0
0
0

300
200
300
0
0
0
0

0
197
111
0
0
0
0

0
500
0
300
250
200
600

0
500
0
300
250
200
600

0
147
0
172
0
0
0

0
353
0
128
250
200
600

0
497
111
0
0
0
600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3 000
1 000
750

3 000
1 000
750

0
574
0

3 000
426
750

-382
1 351
25

0
0

0
0

0
0

250
500

250
500

0
0

250
500

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1 100
400
300
200

1 100
400
300
200

0
0
0
0

1 100
400
300
200

0
0
0
0
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20344
Gatelys Sigurd Østliens veg
Teknisk (veg og park) Totalt
Voksenopplæringen
17211
Utomhus Sagatunet
19210
Digitalt oppfølgingsprogram - lærlinger
19211
Ombygging lokaler
Voksenopplæringen
Voksenopplæringen Totalt

0
18 869

0
20 043

0
1 174

300
21 030

300
21 030

0
1 328

300
19 702

0
7 064

7
0
0

300
100
100

293
100
100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7

500

493

0

0

0

0

0

NAV
18340
NAV Totalt

Mobilitetsløsninger

0
0

400
400

400
400

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Kirken
18390
18392
19391
19392
20390
Kirken Totalt

ENØK Raufoss kirke
Ny lastebil 2018
Navnet minnelund Bakkerud
Nytt tak Raufoss kirke
Gravemaskin 2020

0
0
0
0
0
0

0
750
250
2 500
0
3 500

0
750
250
2 500
0
3 500

0
0
0
750
200
950

0
0
0
750
200
950

0
0
0
0
0
0

0
0
0
750
200
950

0
750
250
2 500
0
3 500

4 278
4 278

2 500
2 500

-1 778
-1 778

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4 200
4 200

4 200
4 200

0
0

4 200
4 200

0
0

228 637

316 715

88 078

113 720

113 720

11 641

102 079

105 834

Overordnet nivå
19329
Grunnerverv Prøven Industriområde
Overordnet nivå Totalt
Helse
20240
Helse Totalt

Ny legevakt - investeringsbidrag

Totalsum

Finanstransaksjoner i investeringsregnskapet:
Bevilgningsoversikt - investering

Investering i varige driftsmidler*
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter

Regnskap Budsjett MerOpprin- Regulert Regnskap MerEndringsi fjor
i fjor
/mindre nelig
budsjett hittil i år /mindre- forslag
forbruk budsjett
forbruk
236 694
0
0 113 720 112 770
18 569
94 201 102 334
0
0
0
950
0
950
3 500
2 551
0
0
2 700
2 700
0
2 700
0
58 396
0
0
0
0
0
0
0
10 470
0
0
0
0
16
-16
0
308 111
0
0 116 420 116 420
18 585
97 835 105 834
-39 009
-6 416
-2 199
0
0
-24 314
-280 073
-352 011

0
0
0
0
0
0
0
0

0 -18 374 -18 374
0 -20 000 -20 000
0
-2 700
-2 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 -75 346 -75 346
0 -116 420 -116 420

-1 950 -16 424
-3 -19 997
-1 035
-1 665
0
0
0
0
0
0
0 -75 346
-2 988 -113 432

-17 514
0
0
0
0
0
-88 320
-105 834

Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

55 000
-55 000
10 000
-10 000
0

30 929
-30 929
1 809
-6 350
-4 541

24 071
-24 071
8 191
-3 650
4 541

0
0
0
0
0

Overføring fra drift

0

0

0

0

0

0

0

0
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Netto endring bundne investeringsfond
Netto endring ubundne investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto
avsetninger
Fremført til inndekning senere år

-13 856
0
27 793
13 937

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

11 056

-11 056

0
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Tjenesteområdene
Tjenesteområde Sentral stab og støtt – pr. 31.03.2020
Opprinnelig budsjett 2020
(1000 kr)

Avvik per 31.3 i 1000 kr

33 463

-

Årsprognose 2020 i 1000 kr

1 100

Balanse

Økonomi
Regnskapet viser et forbruk pr. 31.03.2020 på 21,5 %. På samme tid i 2019 var
forbruket 26,6 %. Den største driftsmessige utfordringen er omlegging av sak/arkiv
og kontorstøtteverktøyene og virkningen av koronakrisen på dette og økt press på en
del sentrale støttefunksjoner som informasjon, IKT-drift og HR-funksjonen.
Nærvær
Mål

Resultat i fjor/hittil i år
(egenmeldt og sykemeldt)

I fjor 98 %
I år
98 %

94,6
95,7

(1,2 og 4,2)
(2,2 og 2,1)

Måloppfølging
Fokusområde
Brukere
Gi god service,
effektiv
saksbehandling og topp
kvalitet på
ytelsen med
tjenestemottag
er i sentrum –
Riktig tjeneste
til rett tid.
God
samhandling og
dialog ved at
innbyggerne
har tilgjengelige
kanaler til
politikere og
tjenesteområde.

Resultat 2019

Anslag 2020

Mål 2020

Mål 2022

Gode
tilbakemeldinger

Gode tilbakemeldinger

Gode tilbakemeldinger

Gode
tilbakemeldinger

Samarbeide tett med
tjenesteområdene

Samarbeide tett med
tjenesteområdene

Samarbeide tett med
tjenesteområdene.

Samarbeide
tett med
tjenesteområdene

Målingene skjer nå
kun etter tilfeldig
utplukking. VTK ikke
blant disse.

Resultat 6 av 6 (hvis
måling)

Resultat 6 av 6 (hvis
måling)

Maks score

Positiv utvikling
i andel digital
kommunikasjon ala
«SvarUt» og
«SvarInn».

Økt andel digital
kommunikasjon.

Øke andel digital
kommunikasjon.

«Kun» digital
kommunikasjon

Kurs ikke
gjennomført i 2019

Bedre kontakt med
skjenkenæringen.
Kartlegge muligheter
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Fokusområde

Resultat 2019

Anslag 2020

pga. nedskallert ressu
rsbruk på området

Gode
nettløsninger
og lett
tilgjengelig
informasjon
med mulighet
for elektronisk
samhandling

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

Medarbeidere
Fornøyde og
engasjerte

Mål 2020

Mål 2022

og gjennomføre kurs
med næringen.

95 % digitale
skjemaer. 2-3
gjenstår.

Mål: 100 % digitale
skjemaer kan nås.

100 % digitale
skjemaer

100 % digitale
skjemaer

Antall besøkende,
definert med «klikk»
på kommunens
nettside:
Totalt 2019: 774 096
Første kvartal 2019:
207 829
Facebook:
3334 følgere

Antall besøkende,
definert med «klikk» på
kommunens nettside
første kvartal 2020:
283 403.

900 000 «klikk» på
kommunens nettside.

1 000 000
«klikk» på
kommunens
nettside.

Facebook: 3422 følgere
1. kvartal 2020.

Facebook:
4000 følgere

Facebook:
6000 følgere

Gjennomføring av
digitaliseringsstrategi
en påbegynt –
sak/arkiv og
Office365.
Opprettholdt kvalitet
og god
saksbehandling

Iverksatt fase 1 av
digitalstrategi. Ny
versjon sak/arkivløsning og kontorstøtte
mm
Opprettholder kvalitet
og god saksbehandling

Gjennomføring av fase
1 av digitalstrategi. Ny
versjon sak/arkivløsning og
kontorstøtte mm
Opprettholde kvalitet
og god saksbehandling

Evaluering og
revidering
digital strategi

Delegeringsreglemen
tet revidert. Politisk
behandling april 2019
. Økt profesjonalisering, gjennomføring
og godkjent
Kommunevalg.
Folkevalgtopplæring
gjennomført (etter
valget). Skolering
av ledere og
andre. Digital kommu
nikasjon økt.

Revidert
delegeringsreglement.
Økt profesjonalisert
gjennomføring og
godkjent
Kommunevalg.

Opprettholde og sikre
god kvalitet i
saksbehandling og
effektuering av
vedtak. Revidert og
godkjent
delegeringsreglement.
Gi opplæring til
politikere, ledere og
andre. Øke andel
digital
kommunikasjon.

Opprettholde
og sikre god
kvalitet i
saksbehandling
og effektuering
av vedtak.

Nærvær: 94,6 %

Mål nærvær 98 %,
95,7 % 1. kvartal.

98 %

98 %

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

Opprettholde
kvalitet og god
saksbehandling

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

Resultat 2019

Anslag 2020

Mål 2020

Mål 2022

medarbeidere
som trives,
involveres og
mestrer i et
aktivt miljø

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

Følge opp
medarbeiderundersøke
lsen

Opprettholde og
gjennomføre
undersøkelser og
samtaler

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

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

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

Legge til rette
for faglig
utvikling

Opplæring, kursing av
ansatte jfr. budsjett

Opplæring, kursing av
ansatte jfr. budsjett

Opplæring, kursing av
ansatte jfr. budsjett

Opprettholde
og
gjennomføre
undersøkelser
og samtaler
Avholde
medarbeidersa
mtaler. Følge
opp
utfordringer i
etterkant av
samtaler med
ansatte.
Opplæring,
kursing av
ansatte jfr.
budsjett

Ny
arbeidsgiverpolitikk/strategi
Seniorpolitikk:
Andel 62 +
fortsatt i jobb
Økonomi

Vedtak.

Høy kvalitet på
oppgaver og
tjenester.
Tilstrekkelig
økonomi til å
drive
forsvarlige og
yte gode nok
tjenester.
Lean innføres i
alle enheter
Andel eFaktura/
eHandel i
% av inngående
fakturaer av leverandører som
vi har
rammeavtale
med
E-handel i % av
antall
faktuaraer med
leverandører

Avla årsregnskap
18.03.2020

Avlegge årsregnskapet
innen fristen 22.2.21

22.2

22.2

Mindreforbruk

Balanse

Balanse

Balanse

Fortsatt gjenstår én.

Ny enhet?

86 %

90 %

Ny enhet. Alle enheter
har Lean på plass
95 %

Lean del av
dagligrutiner.
95 %

52 %

60 %

60 %

95 %

Konkretiserte måltall
på plass.
1

0

0

2
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Fokusområde
med
rammeavtale
Utnytte alle
muligheter i
anskaffet
verktøy og
fokusere på
utnyttelse av ny
funksjonalitet

Resultat 2019

Anslag 2020

Mål 2020

Mål 2022

løpende

løpende

løpende

løpende

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

Planlagte
forbedringsprosesser

Mål pr.år:

Resultat
(pr.kvartal og
ved års slutt):

Det er ikke satt
måltall for Stab og
støtte for hele året.

Pr 1. kvartal: 3 totalt.

Lønnskontoret:

Lønnskontoret: har ikke
gjennomført noen VSA
1. kvartal, men plan om
en VSA
foreldrepermisjon.

Vi har et mål om å
utarbeide to gode
rutiner hver måned
for å sikre «best og
lik praksis».
Jobber fortsatt med
dette. Pr. nå
utarbeides det få
rutiner, men håper å
bedre dette.

Kommentar:

5S: 1
VSA: 2

Det er gjennomført 5S
på arkivet

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

Status pr.kvartal

Status pr.år

Kommentar:

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

Lønn: Jobber fortsatt
med å digitalisere.

Har hatt en prosess på
barnevern knyttet til
fosterhjem – nye og
endringer. Dette skal
gjøres via
personalmelding nå for å
SPAM:
minske sjansen for feil.
Planlagte eller
Dette sparer
gjennomførte
lønningskontoret for
forbedringsprosesser
siste kvartal - så er det 0. mye punching.
.
I tillegg ser vi på
muligheter for å
digitalisere
politikergodtgjørelser.
Brannmenn som var nye
fra 1.1.2020 er
heldigitale når det
gjelder føring av timer.
Sparer lønningskontoret
for mye manuell
punching
Realiserte gevinster

5S: Tatt ut i økt kvalitet
gjennom og «henge
oppgaven» på bestemte
personer – ikke mange
skal gjøre litt.
Rydding har også ført til
økt sikkerhet.
VSA: Ikke tatt fullt ut
ennå på alle områder.
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Økt kvalitet: Gjør ikke
samme feil to ganger,
forbedret
dokumentasjon fører til
korrekt informasjon i
møte med bruker.
Besparelser: Frigjorte
ressurser i et team er
overførte til et annet
team som igjen fører til
økt kvalitet der (ikke
gjennomført ettermåling
på denne).
Lønnskontoret:
Ved å ha tatt i bruk
DigiSyfo og fravær web
er lønn i gang med å
registrere tidsbruk.
Avdelingen redusert
med ett årsverk pr.
01.01.2019

Lønn: Ikke målt noe i den
senere tid. Digisyfo og
fravær web er nå
innarbeidet og anses
som ferdig.

SPAM:
Siste gevinstrealisering
ble gjennomført 17/1018. Reell gevinst ble da
satt il ca 50 % stilling.
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Tjenesteområde 13 – eiendomsavdelingen
Opprinnelig budsjett 2020
(1000 kr)
44.495

Avvik per 31.3 i 1000 kr

Årsprognose 2020 i 1000 kr

0

0

Økonomi
Strømprisene har falt en del i forhold til tidligere, dette er positivt for budsjettet, hvis
dette vedvarer vil vi få et mindreforbruk på strøm i 2020
Måloppfølging
I rute
Status LEAN
Ikke startet med Lean
Nærvær
Mål Resultat i fjor/hittil i år
I fjor
I år
Fokusområde

Resultat 2019

Mål

Status

2020

2020

Prosjekter/Drift

Prosjekter:
Ny V.Toten Uskole
Ny idrettshall
Reinsvoll

Dag- og
avlastningssenter
Lundersveg
Ombygging Ihle
skole til
barnehagelokaler
Ny brannstasjon
Tilbygg og
rehabilitering
Raufoss
idrettshall
Drift:

Overtakelse bygg våren 2019, klart
til skolestart

Prøvedrift

Overtakelse av bygg våren 2019,
klart til skolestart

Prøvedrift

Overtagelse bygg høsten 2019,
innflytning i oktober

Prøvedrift

Ferdigstilt innvendig 15. februar,
uteområde inkl. flytting av lekeplass
ferdig høsten 2019. Noe
gjenstående arbeider våren 2020
Ferdig med konkurranse og valg av
entreprenør
Utarbeidet konkurransegrunnlag

I rute

I rute
I rute

Ferdigstillelse våren
I rute
2020
Oppstart medio
april

I rute

Konkurranse, med
oppstart bygging
våren 2020

I rute

Tilstandsrapporter utarbeidet for de Ferdigstille

I rute
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Tilstandsrapporter

fleste byggene, men gjenstår noe på tilstandsrapporter
teknisk side grunnet langvarig
1. halvår
sykefravær

Medarbeidere
Medarbeidere
med riktig
kompetanse i alle
ledd

Innført INSTA 800 som renholds
standard

Levere en riktig
renholdskvalitet
med riktig
ressursbruk

I rute

Økonomi
ENØK

Energimerke de største byggene
Utskifting av energikrevende og
gammelt utstyr

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

Pågående
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Tjenesteområde 21 – Barnehage
Opprinnelig budsjett
2020 (1000 kr)
92 196

Justert budsjett
2020 (1000 kr)
92 196

Avvik per 31.03
(1000 kr)
0

Årsprognose 2020
(1000 kr)
Balanse

Økonomi
Foreløpig er det ingen avvik i barnehagetjenesten utenom tap av inntekt og refusjon
til private barnehager pga stengte barnehager. Det blir kompensert 100%.
Måloppfølging

Fokusområde

Hovedmål

Resultat
2019

Mål
2020

Status
31.03

Brukere
Kompetent
pedagogisk
personale

Samarbeid med
grunnskolen

Tidlig innsats

Lean
God kvalitet i
barnehagene

Rekruttere gode medarbeidere
med godkjent kompetanse

Gi barna trygg og god overgang
fra barnehage til skole

Dispensasjoner fra
utdanningskravet:
Ingen i kommunale
bhg
1,4 årsverk
private bhg
Fortsatt samarbeidet
om lokal
realfagstrategi

Bedre samarbeid med
helsestasjonen

Rutiner med
samarbeid på 10 –
måneders kontroll
og drøftingsteam

Alle barnehagene skal bruke
kontinuerlig forbedring i
planlegging

Alle kommunale
barnehager jobber
med kontinuerlig
forbedring.
Ikke undersøkelse

Fornøyde foreldre – god score i
brukerundersøkelser

Ingen dispensasjoner
fra august

Ingen søknader

Gode rutiner for
samarbeid både ved
overgang og faglig
innhold
Faste rutiner for
samarbeid for å
forebygge og for barn
som trenger ekstra
tverrfaglig innsats.
Barnehageadministrasjonen inn i
Leanopplæring

Har så langt forbedret rutinene
ved overgang

Beholde score på 4,6
eller høyere

Har startet
tverrfaglig
samarbeid, men
har stoppet litt opp
nå.
Administrasjonen
har ikke startet, og
hele opplæringen
er satt på vent
Har ikke hatt
undersøkelsen
enda

Medarbeidere
Legge til rette for
kompetanseheving

Godt arbeidsmiljø,
fornøyde
medarbeidere

Kompetente ledere

Øke kompetansen til
pedagogisk personale

Øke andelen ansatte med
relevant utdanning

Gode score på
medarbeiderundersøkelsen i
kommunale barnehager
Gjøre styrerne gode som ledere

To kommunale og 3
private pedagoger
har startet
videreutdanning, 30
studiepoeng
Flere ansatte med
fagarbeiderutdanning
Undersøkelse utsatt
til 2020
Er i gang med
kompetanseheving i
samarbeid med

Fire nye starter på
videreutdanning,
30 studiepoeng

Fire pedagoger har
søkt
videreutdanning

Øke andelen med
utdanning, både
pedagoger og
fagarbeidere
Score på 4,5 av 5,0

Ingen nye
uteksaminert enda

Fortsette
kompetansehevinga
med HINN

Hadde en god
forelesning i mars!

Score på 4,4 av 5,0.
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høgskolen (HINN)
God seniorpolitikk

Øke andelen 62-66 åringer i
jobb

Høyt nærvær
Redusere sykefraværet i
samarbeid med Nav

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

Flest mulig i jobb
mellom 62 år og 66 år
Øke nærværet

Ingen nye
pensjonister så
langt i år
Ikke nådd målet

Balanse

Balanse

Balanse

Økonomi
Budsjett

Tilpasse drift til økonomiske
rammer

Nærvær
Mål Totalt Egen. Sykemeldt Sykemeldt
1-16 dager >=17 dager
I fjor
86,1
98,7
99,1
88,5
I år pr 31.03
82,0
98,4
98,7
85,0
I år pr 31.03
580 d 50 d
41 d
484 d

Status LEAN
- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser
Aktivitet:

Mål pr.år:

Planlagte
forbedringsprosesser
Igangsatte
forbedringsprosesser

Resultat (pr. 3.
kvartal 2019):

Planlagt kulturanalyse i
en barnehage

Vi har et arbeidsfellesskap preget
av:

Måles kontinuerlig
gjennom tavla.

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

Status pr. 3. kvartal 2019

Identifisert
0 så langt i 2020
gevinstpotensial
Realiserte
gevinster

0 så langt i 2020
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Tjenesteområde 31 – brannvern

Utenfor
gebyrområdet

Budsjett inkl. endring
2020
(1000 kr)
8 700

Gebyrområdet
(feiervesen)

-12

Avvik per 31.3
(1000 kr)

Årsprognose 2020
(1000 kr)

Lønn: 0
Drift: 90
Sum: 90
Lønn: 0
Drift: 15
Sum: 15

Lønn: 0
Drift: 0
Sum: 0
Lønn: 0
Drift: 0
Sum: 0

Økonomi
Utenfor gebyrområdet:
Det er noen mindre interne avvik i regnskapsføringen på lønn, men er i sum omtrent i
rute i f.t. budsjett for hele tjenesteområdet.
Det er noe merforbruk på drift beredskap, som bl.a. skyldes omprofilering av
brannvesenet etter nyttår og nå ekstrakostnader for smitteverntiltak og -utstyr i
forbindelse med koronaepidemien.
Ovennevnte kostnader er ikke med i budsjettet og det er knyttet noe usikkerhet til
hvor vi havner ved årets slutt, siden vi har omorganisert fra nyttår.
Gebyrområdet:
Et mindre merforbruk som skyldes enkelte årskostnader som har kommet nå.
Forventer balanse, evt. et positivt avvik ved årets slutt.
Nærvær
Nærvær
Rapport per
29.2.2020
Fraværsdager
Nærvær %
Nærvær % i fjor1)

Mål

Totalt

92,5 %
-

25,4 d
95,0 %
97,7 %

Egenmeldt
16,2 d
96,8 %
98,5 %

Fordeling
Sykemeldt
1-16 dager
4,3 d
99,2 %
99,2 %

Sykemeldt
>=17 dager
4,9 d
99,0 %
100,0 %

Tidligere Brannvernavdelingen. Tallene er ikke direkte sammenlignbare med Brann og Redning pga. omorganisering
(virksomhetsoverdragelse) fra 1.1.2020.
1)

Måloppfølging
Fokusområde

Resultat
2019

Mål
2020

Status
2020

Brukere

Ny brannstasjon

Forprosjekt gjennomført
Byggestart (februar/mars)
Innhentet anbud og skrevet Ferdigstillelse og innflytting
kontrakt (Veidekke 1. halvår 2021
byggestart 2020)
Bygging vedtatt, bevilget kr.
52 000 000

Omlegging av infrastruktur
under bakken er igangsatt
Planlagt byggestart etter
påske
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Mål
2020

Resultat
2019

Fokusområde

Status
2020

Medarbeidere
Rekruttere og beholde Tilføre brannvesenet manglende lovpålagt kompetanse (kurs)
medarbeidere med
1 gjennomfører
1 Mangler
1 Nær gjennomført
rett kompetanse
3 mangler
3 Nye (mangler)
3 Nye (mangler)

Tjenesteproduksjon
Høy kvalitet på
forebyggende
oppgaver og tjenester
(ny forskrift fra 2016)
- Målrettede
informasjon- og
motivasjonstiltak
- Feiing og tilsyn

- Tilsynsaktivitet i
særskilte
brannobjekter
- Befaringer i andre
brannobjekter

Effektiv brann- og
rednings-beredskap
og god regional
ressursutnyttelse
- Ivareta korrekt nivå
og kvalitet på
brannvesenets
tjenester

Informasjon- og motivasjonstiltak brannvern, satsingsområder
85 – 90 % i f.t. plan
Gjennomføre tiltak i
Nært samsvar med plan
Aktiviteten er redusert pga.
samsvar med
informasjonsplan
koronasituasjonen
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i samsvar med krav og behov (omlegging fom. 2017)
Gjennomføring i samsvar
med risiko
Feiing: 100 %
3 307 av 3 307
Tilsyn: 100 %
1 392 av 1 392
Fritidsboliger:
2 utført/fakturert

Gjennomføring i samsvar
med risiko
Feiing minst hv. 6. år
Dvs. minst 950/år
Tilsyn minst hv. 8. år Dvs.
minst 700/år
Fritidsboliger hv. 10. år: Evt.
rest.

Gjennomføres i samsvar
med risiko
La om til kun feiing i mars
(uten nærkontakt med
tjenestemottagere) pga.
koronasituasjonen
Feiing (varslet):
338 av 2774 (12 %)
Tilsyn (varslet):
658 av 1 345 (49 %)

Tilsynsaktivitet i særskilte objekter i samsvar med risiko (omlegging fom. 2017)
Gjennomført 42 av 54
Gjennomføring i samsvar
Gjennomført 9 av 41
(inkluderer en del andre
med risiko (anslag: ca. 40)
planlagt i 2020
obj.)
Etter risikovurderinger og
Tilsynsaktivitet er satt på
Gjennomført 23 andre
behov (ansl. 20 - 25)
vent fra mars pga.
koronasituasjonen
befaringer
Gjennomført 2 andre
befaringer
Materielle fornyelser og oppgraderinger
-

-

-

Brannvesenets ROS-analyser og dokumentasjon
-

-

-

Brannordning 2020 er nær
ferdigstilt (ny
dokumentasjon av
brannvesenet)

-

Brannordningen er
ferdigstilt. Legges fram for
FSK som orienteringssak 22.
april og sendes deretter til
DSB
Det bemerkes at Brann og
Redning har utarbeidet
kontinuitetsplan knyttet til
stort bortfall av personell
(knyttet til
koronasituasjonen)
I tillegg gjennomføres en
rekke forebyggende tiltak
og beredskapsforberedende
tiltak for å håndtere
koronasituasjonen
fortløpende

25

Fokusområde

Mål
2020

Resultat
2019

Status
2020
Stauts pr. d.d. for
beredskapen er god og går
som normalt (tilpasset
situasjonen med
ovennevnte tiltak)

Samfunnssikkerhet i
et helhetsperspektiv
- Ha et godt bilde av
risiko og sårbarhet i
samfunnet
- God kommunal
beredskap
- Bygge
krisekompetanse

ROS-analyser, beredskapsplaner, opplæring og øvelser
Helhetlig ROS-analyse:
Handlingsplan er utarbeidet
(ikke rullert)
Kommunal beredskapsplan:
Ikke revidert (pga.
kapasitet)
Gjennomført intern
opplæring på CIM
Gjennomført fullskala
øvelse
Gjennomført table-top
øvelse

Helhetlig ROS-analyse:
Rullere handlingsplan

Handlingsplanen er ikke
rullert (manglende
kapasitet)
Kommunal beredskapsplan: Ikke revidert i 2019, eller pr.
Revideres
d.d. (manglende kapasitet)
Gjennomføre nødvendig
opplæring og intern
kriseøvelse

Kommunen står pr. d.d.
midt håndteringen av en
pandemi – global spredning
av Koronavirus
Denne krisen har
kommunens fulle fokus og
krever mye ressurser nå, og
forventes å gjøre det også i
tiden framover
Hendelsen gir- og forventes
å gi omfattende erfaringer
og læring som tas med
videre nå, og som gjennom
evalueringer tas med videre
når krisen er over

Alarmabonnenter:
Budsj. kr. 238 000

Regnskap pr. d.d.:
Kr. 220 000

Økonomi
Økte inntekter
Tilstrekkelig økonomi
til å levere forsvarlige
/ gode nok tjenester

Alarmabonnenter:
Regnskap Kr. 193 000
Øvrig budsjett: Se egen tabell

Status LEAN
LEAN er ikke innført ved noen del av avdelingen enda. Innfases fram mot innflytting i
ny brannstasjon i 2021.
Investeringer status (Teknisk og Eiendom)
Ny brannstasjon
Detaljprosjektering pågår. Omlegging av infrastruktur under bakken er igangsatt.
Planlagt byggestart over påske.
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Tjenesteområde 41 – grunnskole
Opprinnelig budsjett 2020

Avvik per 31.03.20

(1000 kr)

(1000 kr)

Årsprognose 2020
(1000 kr)

169 251

Ca 3 000

Merforbruk 3000

Økonomi
Fastlønn er om lag som forventet, mens vi fortsetter høstens overforbruk på variabel
lønn. Vi ser at noe av overforbruket på variabel lønn gir seg utslag i økt
sykepengerefusjon.
Det jobbes med å ta ned aktivitetsnivået, og tilpasse skolenes timetall til tildelt ramme
fra nytt skoleår i august.

Fokusområde

Resultat
2019

Mål
2020

Status 1. kvartal
2020

Brukere
Læringsmiljø (elevundersøkelsen UDIR)

Data på fylkesnivå ikke
oppgitt.
7. trinn:
Noe dårligere resultater
enn fjorårets 7. trinn,
men bedre enn
forventet ut fra
inneværende års
elevers score for ett år
Resultater minimum på
siden. På nivå med
nivå med
landet på de fleste
kommunegruppe 07.
målinger. Lavere enn
nasjonalt på mobbetall.
10. trinn:
Bedre enn landet på
flere indikatorer, også på
mobbetall.

Gjennomføres
høsten 2020

Mål delvis nådd.
Foreldreundersøkelsen skole (UDIR)

Brukerundersøkelse SFO (egen VTk)

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

Svarprosent 16,9 %.
Mål ikke nådd.
Resultatene brukes
internt på den enkelte
skole og presenteres for
KFU.
Ingen undersøkelse

Data for kgr 7 og
fylkesnivå ikke oppgitt.
Vi oppnår resultater
under landet på alle
trinn på nasjonale
prøver med unntak av
lesing på 8. og 9. trinn.

Øke svarprosenten

Gjennomføres
høsten 2020

Undersøkelse hvert 5.
år, neste gang i 2021

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

Avgangsresultater
kommer våren 2020.
Nasjonale prøver
gjennomføres høsten
2020.
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Fokusområde

Resultat
2019

Mål
2020

Status 1. kvartal
2020

Avgangskarakterer:
Vi scorer under landet
på alle skriftlige
eksamener. Bedre
resultater på muntlig
eksamen og standpunkt
gjør at vi likevel har
grunnskolepoeng noe
over landet.

Opprettholdt og
utvidet samarbeid

Videreutvikle felles mål
og satsings-områder

Samarbeidet fortsetter

Øke samarbeidet

Igangsatt helhetlig
arbeid i kommunen.

Nærvær 92,8 %

Nærvær 94 %

Nærvær 88,1 %
Høyt fravær
sammenlignet med
tidligere målinger.

Medarbeidere
Medarbeiderundersøkelsen
Lærerundersøkelsen (UDIR)

Ble ikke gjennomført

Minimum på nivå med
landet.
Fokus på
utviklingsområder.

Rekruttering
Andel lærere med godkjent
utdanning på nivå med fylket

Svarprosent 80 %.
Mål ikke nådd, men en
bedring på 20 % fra året
før.
VTk: 98,4 %
Landet: 95,7 %
Tall på fylkesnivå ikke
oppgitt. Sett opp mot
landet er mål nådd.
19/20:
12 lærere på
kompetanse for kvalitet i
tillegg til de som tar
utdanning på egenhånd.
Flere assistenter tar
fagbrev i barne- og
ungdarb.

Svarprosent nær
100 %

Gjennomføres høsten
2020

Opprettholde nivå,
minimum på nivå med
Innlandet

Telledato 1.10.20.

Nærme oss sentrale
kompetansekrav.

20/21:
5 lærere på
videreutdanning
(kompetanse for
kvalitet) fra august.
(Prioritert av
arbeidsgiver.)

Underskudd på nær
900 000 i 2019.
Mål ikke nådd

Sikre at balanse
opprettholdes uten å bli
avhengig av IMDImidler.

Vanskelig å komme inn i
tildelt ramme for 2020.

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

Samarbeid med VO om
velkomstgruppe på utrinnet.
Folkehelse

Sykefravær/nærvær

Medarbeidere

Videreutdanning

Økonomi
Rammeforutsetninger
- Handlingsrom for kvalitetssikring og
utvikling av skolen i tråd med lokale
mål
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Nærværsrapportering
Nærvær
Rapport per
31.3.20
Fraværsdager
Nærvær %
Nærvær % i fjor

Mål
94 %
94 %

Totalt
1881
88,1 %
92,8 %

Egenmeldt
254
13,5 %
22,4 %

Fordeling
Sykemeldt
1-16 dager
155
8,2 %
12,3 %

Sykemeldt
>=17 dager
1472
78,3 %
65,3 %

Vi har et lavt nærvær på flere av skolene i oppstarten av nytt kalenderår. Fraværet er
kjent for grunnskolesjefen, og skyldes i stor grad langtidssykemeldinger. Andelen
langtidsfravær har økt ytterligere fra siste rapportering.

Status LEAN
Korta skole har gjennomgående Leanarbeid der skolen er delt inn med fem tavler.
Rapporterer om at det er krevende, men at de ser gevinster. Vestre Toten
ungdomsskole tok pause i november i samråd med Grunnskolesjef,
Utviklingsenheten og Ass. Kommunedirektør. Ungdomsskolen står sammen med
grunnskoleadministrasjonen på tur i forhold til videreføring/innføring.
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Tjenesteområde 51 – helse
Opprinnelig budsjett 2020
(1000 kr)
Helse samlet 82.526

Avvik per 31.03 i 1000 kr
-1.300 (merforbruk)

Årsprognose 2020
(1000 kr)
Helse samlet
-5.000 (merforbruk)

Barnevern alene 46.348

Økonomi
Legetjenesten
- vil få betydelig merutgifter i 2020 fastleger pga rekrutteringssvikt
- Merutgifter til innleie av legevikarer i vakante fastlegestillinger er ikke
budsjettert.
- Har pr 31. mars 6 vakante fastlegehjemler som driftes med vikarleger.
- Merutgift i 2019 med 4 ledige fastlegehjemler mesteparten av året var ca 2,1
mill kroner.
Barnevern
- Vedtatt kutt i 2020 på 4 mill kroner.
- Reduksjon godtgjørelse fosterhjemsavtaler er iverksatt med virkning i 1. halvår
2020.
- Effektivisering og omstilling iht evalueringsrapport innarbeides ila 2020.
- Har til sammen 1,1 mill kroner i merutgifter pga merutgifter barnevernvakt og
etterslep utgifter fra 2020.
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
- Vedtatt kutt på 1,8 årsverk tas ut av tjenesten ila 1. kvartal.
- Vanskelig å rekruttere helsesykepleiere, har pr januar 4 x 100% stillinger uten
helsesykepleier (dekkes delvis med sykepleiere som holder på med
helsesykepleierutdanning)
- Tilskudd fra Helsedirektoratet er redusert med 0,5 mill kroner fra 2019 til 2020.
Fysio- og ergoterapitjenesten
- Vedtatt kutt på 1,0 årsverk (virkning fom august) tatt ut fom januar ved å holde
70% stilling vakant.
Prosjekter + søkt prosjektmidler
- På helsestasjon er det lagt inn store utgifter ifm statlig styrking av tjenestene.
Det må søkes prosjektmidler fra år til år i satsingsperioden. Det er ikke
automatikk i at tilskuddene videreføres med samme beløp fra år til år. Svar på
årets tilskuddssøknad som kom i april viste redusert tilskudd på 0,5 mill
kroner.
Varslet merutgifter og merarbeid / nytt ansvar som opplæringsbedrift ifm nytt
spesialiseringsforløp for leger LIS3.
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-

-

Det ble innført nytt spesialiseringsforløp for allmennleger fom 2019. Det er fra
staten varslet både økte utgifter og nye oppgaver for kommunene fom 2019,
men hverken beløp eller omfang er tydelig definert enda.
Vil i 2020 trolig ikke få merutgifter pga nytt spesialiseringsforløp fordi har ikke
rekruttert leger til ledige fastlegehjemler.
Er vedtatt å opprette egen stilling for ALIS (AllmennLege I Spesialisering). Ikke
avklart på hvilket legesenter enda. Prosessen utsatt pga Korona-pandemien.

Totalvurdering økonomi etter 1. kvartal 2020:
 Utgiftsposter 10100-15999 har første driftsmåneder i 2020 en reduksjon på
kr.850.000,- i forhold til samme periode i 2019. Reduksjonen må økes dersom
vedtatt innsparing på 5,5 mill kroner i 2020 skal kunne oppfylles.
 Utfordringene hovedsaklig på barnevern som har vedtatt utgiftskutt på 4 mill
kroner og på fastlegetjenesten som har et vesentlig merforbruk pga sviktende
rekruttering med nødvendig innleie av vikarleger.
 Inntektsposter 16000-19999. Får her et redusert tilskudd til helsestasjon fra
Helsedirektoratet på 0,5 mill kroner i 2020.
Nærvær
Nærvær
Rapport per
31.03.2020
Fraværsdager
Nærvær %
Nærvær % i fjor

Mål
95 %
-

Totalt

Egenmeldt

415,3 d
88,4%
85,5 %

35,6 d
1,0 %
2,2 %

Fordeling
Sykemeldt
1-16 dager
41,3 d
1,2 %
0,8 %

Sykemeldt
>=17 dager
338,4 d
9,4 %
11,5 %

Måloppfølging
Fokus-område

Resultat 2019

Anslag 2019

Mål 2020

Status 1. kvartal
2020

Ingen rekruttering av
fastleger i 2018.

Rekruttering til
fastlegestillinger har
blitt vesentlig
vanskeligere.
I løpet av 2019 en
rekruttering i juni.
Pr september 4 vakante
fastlegehjemler.

Løpende vurdere
organisering av
fastlegeordningen
samt vurdere
rekrutteringstiltak
med statlige
tilskuddsordninger.
Vurdere resultat av
nasjonal evaluering
av
fastlegeordninger

Ingen nye fastleger
rekruttert i 1.
kvartal.

Brukere
Opprettholde god
kvalitet på tjenestene
med høy
brukertilfredshet.
Stillinger / hjemler
besatt med riktig
kompetanse.

1 fastlege rekruttert i
2019, men sluttet i
februar 2020.

Lyse ut ALIS
(AllmennLege I
Spesialisering)
forutsetter bevilget
kommunal

Pr 31. mars driftes
6 av 13
fastlegehjemler
med vikarleger.
Nasjonal
handlingsplan for
fastlegetjenesten
legges ut til høring i
mai.
Pga korona utsatt å
lyse ut ALIS.
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Fokus-område

Resultat 2019

Anslag 2019

Mål 2020

Status 1. kvartal
2020

egenandel ut over
statstilskudd er
innvilget.
Har også blitt
vanskeligere å
rekruttere
helsesykepleier – har pr
november 4 stillinger
uten fast tilsetting.

Helsesykepleier –
lyse ut jevnlig pluss
vurdere økonomisk
støtte siste
semester mot
bindingstid.

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

Anslag 2%
fristoverskridelse
meldinger.
Anslag 15%
fristoverskridelse
undersøkelser.

Maks 3%
fristoverskridelse
meldinger.
Maks 5%
fristoverskridelse
undersøkelser.

Handlingsveileder for
alders-gruppa 7-13 år
har startet opp.)

Har startet
forberedelser til
«Økonomisk omstilling
2019-2022» som er
vedtatt politisk.

Prioritere
deltagelse i
tjenesteovergripen
de utviklings- og
endringsprosjekter.

Jfr «Økonomisk
omstilling 2019-2022»

Gått gjennom rapporter
utarbeidet i 2019 og
som skal danne
grunnlag for omstilling i
2020-2023.

Kontinuerlig forbedre
og videreutvikle
tverrfaglig samarbeid
uavhengig av
administrativ
organisering.

Startet forberedelser til
«Økonomisk omstilling
2019-2022»

Avvente videre
oppdatering,
implementering og
videreføring til
vedtak om
tverrsektorielt
samarbeid.
Prioritere
deltagelse i
tjenesteovergripen
de utviklings- og
endringsprosjekter.

Meldinger og
undersøkelser
barnevern

Tilbud til foreldre og
familier der det er
bekymring for barn og
ungdoms oppvekst.

Jfr «Økonomisk
omstilling 2019-2022»

Følge opp og
konkretisere
enkeltpunktene i Jfr
«Økonomisk
omstilling 20192022»

Utsatt pga Koronapandemien
1 helsesykepleier
tiltrer i april.
Pr 31.mars 3
stillinger som
driftes med vikarer
(sykepleiere)
Ingen
fristoverskridelser
på meldinger i 1.
kvartal 2020.
Ingen
fristoverskridelser
på undersøkelser i
1. kvartal 2020.
Har startet opp –
blir forsinkelser pga
Koronapandemien.

Har startet opp –
blir forsinkelser pga
Koronapandemien.
Organisering og
sammensetning av
alle helse og
omsorgstjenester
skal vurderes med
ekstern bistand
høsten 2020.

Avklare arbeidsform
og avdekke
fokusområder for
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Fokus-område

Resultat 2019

Anslag 2019

Mål 2020

Status 1. kvartal
2020

forbedring
Gjennomføre reelle
endringer bygd på
LEAN.
Viktige momenter
(ikke uttømmende):
- Vurdere
tjenestesammenset
ningen i
administrativ
organisesjonsmodel
l.
- Samhandling og
koordinering av
tjenester der
innbygger bor og
faktisk er.
- Skape aktive
arenaer med fokus
på innbygger slik at
tjenestene får
kunnskap og
kjennskap til
hverandre.
- Ta i bruk digitale
hjelpemidler og
digital informasjon /
kommunikasjon.

Oppfølging øremerket
styrking av helsestasjon
og skolehelsetjenesten

Ved utgang av 2018
tilsetting avklart.
Tiltredelser i løpet av 1.
halvår 2018.

Oppfyller ikke veileder
ved utgang av 2019.
Fratredelser i 2019
medført nye
tilsettingsprosesser.

-Prosjektorgani
serte
arbeidsgrupper /
nettverksgrupper
sammensatt ut fra
formål og med
definert mandat.
Søke om
øremerkede midler
for 2020.
Vurdere
rekrutteringstiltak

Søknad i rute.
Rapportering utsatt
pga Koronapandemi.
Iverksetting i rute.

Rekrutteringssvikt – vil
ha 4 x 100% vakante
helsesykepleierstillinger
ved utgangen av 2019.

Vektlegge hjelp til
selvhjelp.
Fokusere på
mestring.
Styrking av
foreldrerollen.
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Fokus-område

Resultat 2019

Hverdags-rehabilitering
og hverdagsmestring

Anslag 2019

Mål 2020

Status 1. kvartal
2020

Startet forberedelser til
«Økonomisk omstilling
2019-2022»

Prioritere
deltagelse i
tjenesteovergripen
de utviklings- og
endringsprosjekter.

Blir del av
evaluering og
vurdering av alle
helse- og
omsorgstjenester
høsten 2020.

Fra Hjelpetjenester til
Mestringstjenester
Jfr «Økonomisk
omstilling 2019-2022

Avklare arbeidsform
og avdekke
fokusområder for
forbedring.
Gjennomføre reelle
endringer bygd på
LEAN.

Medarbeidere
Ledelse utøves på en
effektiv og profesjonell
måte med godt
innarbeidet
medarbeiderskap
Løpende
arbeidsmiljøtiltak samt
tett oppfølging av
sykemeldte.

Gjennomført ny
medarbeiderundersøkel
se årsskiftet 2017/2018

Følges opp på
tjenestestedene

Ligge over
landsgjennomsnitt
for tilsvarende
tjenester

Vurdering utsatt
pga Koronapandemien.

Nærvær 88%

92 %

95 %

88 %

Leder og ansatt
avklarer at det er
samsvar mellom
friskmeldingsgrad
og oppgaver
tilhørende stillingen
/ arbeidets art og at
dette er innenfor
stillingsbeskrivelse /
arbeidsplassbeskriv
else.

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

Egen tiltaks- og
veiledertjeneste er
etablert. Ikke helt
samsvar mellom
resurser og behov.

Totalkostnad på
KOSTRA-tjeneste 2517hjelpetiltak i hjemmet
er redusert.
I 2. halvår ansette flere
tiltakskonsulenter – får
midlertidig pukkeleffekt
fordi må bygge opp
egen tjeneste før kan ta
over fra private aktører.

Det er samsvar
mellom kapasitet i
egen tiltaks- og
veiledningstjeneste
og behov for
hjelpetiltak i
hjemmet slik at
kjøpte tjenester kan
overføres til
barnevernets egen
tjeneste.

Har redusert volum
på kjøpte tjenester
i 1. kvartal 2020.

Ikke ha vesentlige
avvik juridisk, faglig
eller økonomisk.

Legetjenesten har
vesentlig
merforbruk pga

Plan for overføring er
utarbeidet.
Alle tjenester.
Balansere drift opp
mot hva som er

Redusert negativt avvik
både på
fristoverskridelser i

Minst mulig negativt
avvik / ikke ha negativt
avvik.
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Fokus-område

Resultat 2019

forsvarlig juridisk, faglig
og økonomisk.

barnevern og
økonomisk merforbruk.

Anslag 2019

Mål 2020

Sterk økning i utgiftene
til barnevern i løpet av
2018 / 2019

Vektlegge type
tiltak i barnevernet
som reduserer
utgiftsvekst og som
samtidig er innenfor
lovkrav og har god
nok kvalitet.

Status 1. kvartal
2020
sviktende
rekruttering og
dermed nødvendig
bruk av vikarbyrå.


Status LEAN
- Barnevernet skal reetablere Lean i 2020. Blir vurdert fra når opp mot andre
parallelle og samtidige prosesser.

- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser)
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Aktivitet:

Planlagte
forbedringsprosesser:
1. Bedre tverrfaglig
samhandling rundt
barn og unge for
fysio-ergo og
helsestasjon
2. Arbeidsgrupper
Helhetlig
pasientforløp

Mål oppstart i år:

Resultat (pr.kvartal
og ved års slutt):

1.VSA Fysio- ergo og 1.Nå situasjon og
helsestasjonen –
ideell situasjon er
forebyggende
utført
samhandling rundt
barn/unge

Kommentar:

1.Ikke gjennomført
ettermåling og
gevinstrealisering

2.Utarbeide
2.Utsatt pga ressurser 2.I samråd med
tverrfaglige rutiner og og kapasitet i
omsorg ny oppstart til
flytskjema
samarbeidende
høsten
tjeneste

3. Ny LEAN tavle med 3.Tydeliggjøre hva
inndeling for 5
hvert fagområde nå
fagområder
utvikler/forbedrer,
hvilket mål de jobber
Til punkt 3.:
opp mot, hvilke
 Familieteam og
resultater de oppnår
deres funksjon.
 For
 Smittevern med å
faggruppen
sikre nye innbyggere
 For de andre
innen migrasjon
faggruppene
(NAV, politi,
skolekontor og
barnehager).
 Helsestasjonsdrift –
sikre alle klienters
oppfølging,
skolehelse skolestartundersøkel
se med lege.
 Jordmorammekyndig og
samhandling med
helsesykepleier.
 HFU (helsestasjon
for ungdom)- bli

3.Struktur for
3.Oppstart jan 2020
gjennomgang av
prosessene og tavlen
på plass
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trygg i prosedyrer
for innsetting av p
stav og andre
prev.midler

4.Gjøre
4. Digitalisering
medarbeiderne trygge
NHN (Norsk helsenett
gruppe). 5 superbrukere som i bruk.
Sikre prosessene.
skal sikre mottak av
Gode prosedyrer på
elektroniske meldinger,
riktig bruk.
riktig arkivering (evt.
elektronisk arkiv og
journal), skanning og nå
videre drift i system.

4.Etablert NHN
4.Oppstart jan 2020,
ansvarlige 5 stk.
pågående prosess.
Gjennomført flere
opplæringer.
Faste datamøter ½ t.
ukentlig for alle
ansatte

- Identifisert gevinstpotensial (totalt for tjenesteområde)
- Realiserte gevinster (totalt for tjenesteområde)
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Aktivitet:
Identifisert
gevinstpotensial:
1.Fysio- og
ergoterapitjenesten.
Tidlig innsats med
Habilitering /
rehabilitering der
brukeren er.

2. Egen Lean fagtavle
for helsestasjon og
skolehelsetjenesten.

Status pr. 1.kv

Status pr.år

Kommentar:

-Ny organisering:
1.Pga unntaksdrift
1.Gjennomfører KPI-er 1.KPI-er gjennomført Corona vanskelig å si
når gevinstrealisere.
på Lean-tavle
fom uke 2.
Ved å ikke ha faste
ressurser tilknyttet
institutt, mer flyt i
pasientforløpet. En
terapeut kan følge både
på institusjon og hjem.
2.Fagtavler:
2.Oppdaterte leanTydeligere for alle
fagtavle reduserer
hvilke områder alle
behovet for lange
fagområder jobber
2.Tavle er etablert
informasjonsmøter
med. Ikke så mye
møtetid for
informasjon. Kort
oppsummering skjer
når nye ting skjer på
LEAN tavle + at det
alltid er synlig
-NHN gruppe innen
digitalisering: Flere har
førstehåndsinfo om
område som synes
vanskelig.
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Tjenesteområde 61 – kultur
Opprinnelig budsjett 2020
(1000 kr)

Avvik per 31.3 i 1000 kr

Årsprognose 2019 i 1000 kr

20.778.000

-

- 400/500.000

Økonomi
Forventet inntektstap :
Kulturskole: full digital undervisning, men varslet redusert betaling: 200.000
Halleie Raufosshallen og Reinsvollhallen: 200.000
Kulturhuset, utleie: 70.000
husleie 80.000(avh. av om Storkjøkken skal betale husleie)
Billettavgift/inntekter: 300.000
Forventet mindreforbruk:
Kulturarr/konsulenter,overføring,annonser : 300.000
Vikarbruk: 50.000
Måloppnåelse

Nærvær
Mål Resultat i fjor/hittil i år
I fjor <=4 Egenm: 1,1%
Sykm. 1-16 dager: 1,1%
Sykm.>16 dager: 3,6%
Sum: 5.7%, nærvær 94,3%
I år
<=5 Egenm: 0,7%
Sykm.1-16 dager: 0.6%
Sykm.>16 dager: 3,6%
Sum: 4,9%, nærvær 95,1%

Fokusområde
Hovedmål

2019

2020

Status

Anslag

Mål

Mål

Brukere
Fyrverkeriet kultur
skal yte riktige
tjenester til rett tid.



Fyrverkeriet kultur
skal skape arenaer for
mening, læring,
nyskapning og
samfunnsengasjement

Fyrverkeriet kultur
skal utjevne sosial
ulikhet ved tidlig
innsats og inkludering

Helhetlig
utvikling av
Fyrverkeriet
kultur i Vestre
Toten – med
optimal
organisering
internt og på
tvers av
tjenesteområder i
VTK
Alle innbyggere
har mulighet for
deltagelse i
lokalsamfunnet,

Flere Farger utvider
samarbeidet. Ledes fra
VTK,

Det iverksettes
aktiviteter for ungdom
uavhengig av sosial
status, økonomisk
livssituasjon, kjønn og
etnisitet gjennom
konseptet «Alle barn
og unge i aktivitet» .
Fokus på
mestringsfølelse og

Flere Farger
videreutvikles og
innarbeides i
kulturskoletilbudet.
Konseptet «Alle barn
og unge i aktivitet»
videreutvikles i et
tverrsektorielt
perspektiv og i
samarbeid med
frivilligheten

I rute

Kultur deltar i
endret prosess pga
koronakrise

I rute, mange
avlysninger vår 20
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Fokusområde
Hovedmål
med tanke på
mestring av eget liv.
Fyrverkeriet kultur
skal tilrettelegge for
fysisk aktivitet
Fyrverkeriet kultur
skal understøtte og
tilrettelegge tiltak
som skaper
meningsfulle liv
Fyverkeriet kultur
skal utvikle kvalitativt
gode tjenester
gjennom kontinuerlig
forbedring





bruk av egne
ressurser og en
meningsfull fritid.
Alle innbyggere
skal ha tilgang til
profesjonell kunst
og kultur som
utfordrer og
stimulerer
refleksjon
Fyrverkeriet
kultur integreres i
helhetlig
tjenestekjede i
VTK for oppvekst
0-24

2019

2020

Status

Anslag

Mål

Mål

samhold.

Samarbeid med
skole etableres

Syngende kommune og
musikkpedagog i
institusjonene er
etablert som prosjekt

Varig allsangfokus og
sangpedagogtilbud
forberedes for
etablering i 2021

Samarbeid mellom
skolene og bibliotek
om Verkstedet

Samarbeid mellom
skoler, bibliotek og
ungdomshus om
verksteder for ungdom

Konkurranse for
Meråpent bibliotek
iverksettes

Innbyggerstyrt tilbud
testes gjennom
samskaping

Meråpent bibliotek er
innført

Forsinket,
konkurranseåpning
høst 2020
Prosjektfase

Rehabilitering
utsatt pga krisen
Igangsettes til
høsten

Mottatt
skisseprosjekt,
ønsker å
gjennomføre
Innbyggerstyring
gjennom samskaping er innbyggermedvirkning
etablert
I rute

Forprosjekt
rehabilitering av
ungdomshus inkl
verksted gjennomført

Rehabilitering
ungdomshus inkl
verksted påbegynnes

Styrket samarbeid
VTK/Frivilligsentral

Plan for frivillighet i
Vestre Toten revideres

I rute
Pause i arbeidet
pga koronakrisen
Forarbeid mtp
mulig utsettelse er
i rute

Forprosjekt
Innbyggere involveres
aktivitetsplass i Raufoss og midler søkes til
sentrum sluttføres
aktivitetsplass i Raufoss
sentrum
Åpnet idrettshall
Anbud og byggestart
Reinsvoll, prosjekt
Raufosshallen
utvidelse Raufosshallen
påbegynt
VTK medvirker i
forprosjekt Raufoss
Storhall

Oppstart bygging
Raufoss Storhall
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Fokusområde

2019
Hovedmål



Medarbeidere
Utvikle og beholde
godt arbeidsmiljø
Lavt sykefravær

Medarbeiderunders.
2018: snitt 4.5
Ungdomshus:
Bedre de fysiske
arbeidsforholdene for
de ansatte
Redusere
langtidsfravær og
holde korttidsfravær
på dagens nivå.

Økonomi
Holde
budsjettramme, øke
aktivitet og inntekt
på mulige områder

Anslag

2020

Status

Mål

Mål

Arbeidsgruppe for
flytting av Boli´n til
Raufoss etableres

Plan for flytting av
Boli´n utarbeides

Arbeidsgruppe for
Byfest etableres

Byfest Raufoss
gjennomføres

Kulturskolens
Fordypningsprogram
for teaterfaget testes
ut i samarbeid med
R.E. D. Utvikle tilbudet
skapende skriving

Utsatt

=>4.5
Forbedre
arbeidsforholdene

Etablere bedre
kontorløsninger og
møterom.

Utsatt

Fravær samlet 5.7%
Egenmeld 1.0%
Sykmeld 1-16 dgr 0.4%
Sykmeld >=17 dgr 4.3%

< =5%

Se egen
rapportering

Balanse

Balanse

Status LEAN
Vi savner et digitalt verktøy tilpasset situasjonen vi er i. Kvalitetsarbeid
gjennomføres kontinuerlig sammen med omstilling i alle avdelinger.
Investeringer status
Kultur

2020

2021

2022

2023

Status

17331

Sentrumsprosjekt, aktivitetsanlegg på nytorvet

300

300

0

0

18384

Rehabilitering lysløyper

100

100

100

100

Nytt

Opprustning badeplasser med toalettanlegg

0

500

0

0

Nytt

Tilrettelegging ny skiløype Raufoss vest til øst

Nytt

Verksted ungdomshuset

Nytt

Ominnredning og møblering bibliotek

Nytt

Ungdomshus Ombygging og rehabilitering

0

100

0

0

100

200

0

0

0

600

0

0

550

1 500

0

0

I rute
Høst 20

Forsinket
Forsinket
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Nytt

Forprosjekt bibliotek

0

200

0

0

Nytt

Lager kulturavdeling

0

100

0

0

Nytt

Gjerde rundt NAMMO stadion

200

0

0

0

1 250

3 600

100

100

Sum Kultur

I rute
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Tjenesteområde 65 – NAV kommune
Opprinnelig budsjett 2020
(1000 kr)

Avvik per 31.03.20 i 1000
kr

Årsprognose 2020 i 1000
kr

38061

600

?

Økonomi
Pr. 1. kvartal ligger det an til et overforbruk. Konsekvensene av pandemi-utbruddet i
mars med nedstenging, permitteringer og rekordhøy arbeidsledighet gjør at
situasjonen framover er svært uforutsigbar, i første rekke når det gjelder utgifter
knyttet til økonomisk sosialhjelp.
Aktivitet









Tett oppfølging av ungdom 18 – 25 år til KVP og kommunale tiltakspenger via
Isiflo (for å unngå ordinær økonomisk sosialhjelp).
Rekrutteringsprosess for ansettelse av ny NAV-leder i gang.
Jobbspesialist (50% kommunal/50% statlig stilling) sluttet pr. 31.01.2020.
Rekrutteringsprosess i gang.
Bosetting av flyktninger foreløpig satt «på vent» fra IMDi i forbindelse med
Korona-pandemien.
ISIFLO jobb- og rekr.senter stengt for deltakere fra 13.03.20 i tråd med
instruks fra AV-direktoratet vedr. gruppetiltak.
NAV-kontoret stengt for fysisk oppmøte f.o.m. mandag 16.03.20 med
muligheter for brukere å ringe nødnummer. Alle ansatte arbeider i prinsippet
hjemmefra.
Div. rapporteringer til Fylkesmannen pr. 31.03.20 vedr. konsekvenser av
Korona-pandemien for de sosiale tjenester.

Nærvær 2020 pr. 31.03.2020:
Nærvær
Rapport pr.
30.11.2019
Fraværsdager
Nærvær %
Nærvær % i fjor

Mål

Totalt
157 d

93,1 %
93,7 %

Egenmeldt
29 d
18%
10%

Fordeling
Sykemeldt
1-16 dager
28 d
18%
7%

Sykemeldt
>=17 dager
94 d
60%
82%

Nærværet pr. 31.03.2020 er på 92,4%, noe som er betydelig bedre enn på samme
tid i fjor (85,7%).
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Måloppfølging
Fokusområde

Resultat
2018

Anslag
2019

Mål
2020

Resultat
31.03.2020

14%

12%

Max 12%

10 %

65%

68%

Min 69%

62%

53%

46%

Min 45%

39%

65%

61%

Min 75%

-

47%

80%

Min 70 %

-

40%

64%

Min 60 %

-

Max 1,8%

1,9%

0

0
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18

Brukere
Brukermedvirkning: Regionalt
brukerråd
Sosialhjelp/Sosialtjeneste
- Andel langtidsmottakere av
sosialhjelp (% av alle som
mottar øk. sos.hjelp mer
enn 6 mndr.)
Arbeid
-

Andel arbeidssøkere med
overgang til arbeid (% av
alle arbeidssøkere) B15
- Andel personer med
nedsatt arbeidsevne med
overgang til arbeid (%) B16
- Andel deltakere ved ISIFLO
som går ut i arbeid,
utdanning eller tiltak (% av
alle som avsluttes)
Kvalifiseringsprogram (KVP)
- Andel i arbeid eller
utdanning etter endt
program (% av alle som
avslutter per år)

Flyktninger
- Andel i arbeid eller
utdanning etter endt introprogram (% av alle som
avslutter per år)
Ungdom

1,3%
-

-

Andel unge 18-25 år (uten
aktivitet) som mottar øk.
sos.hjelp per mnd. (% av
antall i aldersgr. bosatt i
kommunen) B103
Antall akutthenvendelser fra
ungdom under 18 år

2,2%

2

0

38

38

Boligtjenester
-

Antall startlån per år

Medarbeidere
Årlig medarbeiderundersøkelse
(avholdes i oktober hvert år)
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Fokusområde
-

Deltakelse (% av alle
ansatte)
Resultat (gjennom-snitt
score)

Resultat
2018

Anslag
2019

Mål
2020

Resultat
31.03.2020

Ikke avholdt

Ikke avholdt

100%

-

-

-

-

-

103 %

100 %

100 %

-

Økonomi
Regnskapsresultat (% av budsjett)

Status LEAN
Aktivitet:

Igangsatte
forbedringsprosesser
Gjennomførte
forbedringsprosesser

Mål pr.år:

Resultat (pr. 1.
kvartal 2020):
1 kulturanalyse igangsatt

-

26.04.2020

45

Tjenesteområde 71 – omsorg
Opprinnelig budsjett 2020
(1000 kr)
241 329

Avvik per 31.3 i 1000 kr
-

2 500

Årsprognose 2020
(1000 kr)
Merforbruk 2500

Økonomi
Flere enheter i omsorg ligger tett ved økonomisk balanse pr første kvartal. Det er en
relativt lav overtidsbruk sammenlignet med 2019. Et par enheter har så langt har et
budsjett i pluss, men dette forventes å bli redusert når stillinger besettes. Enkelte
andre har et overforbruk, men forventes at utgiftene vil reduseres noe.
I miljøarbeidertjenesten er det et stort overforbruk. Det er 2 nye brukere med behov
for avlastning i institusjon, det er brukere med allerede tjenester som har fått økt
vedtak og det er økning i hjemmeveiledning av barn. I tillegg er det bosatt
flyktningfamilie hvor miljøarbeidertjenesten har døgnbemanning. Dette tiltaket startet
ved utgangen av 2019 og er ikke budsjettert.
Det er meldt om nytt behov for døgntilbud til et barn og det er igangsatt arbeid med
etablering av barnebolig. Denne boligen med døgnbemanning vil starte i løpet av
sommeren og vil medføre økte utgifter.
Miljøarbeidertjenesten har for 2020 fått et budsjettkutt på kr. 2,1 mill. Det er tatt ned
noe og det planlegges å gjøre ytterligere reduksjoner fra juni. På starten av året har
det vært store utfordringer med utagerende og voldelig adferd i to boenheter noe
som har medført økt bemanning og dyre bemanningsløsninger. Dette har også vært
en medvirkende faktor til at budsjettkuttet har vært vanskelig å gjennomføre.
Refusjoner ressurskrevende brukere:
Det er gjort en beregning av forventet refusjoner pr 1. kvartal ut fra eksisterende og
nye vedtak som foreligger pr mars. Refusjonene anslås til ca. 2,5 mill høyere enn
budsjettert. Økte refusjoner er tatt med i beregningen for årsprognosen.

Omsorg har et samlet overforbruk pr 1. kvartal på 2,5 mill.

Utgifter knyttet til koronapandemien er ikke tatt med i denne årsprognosen.

Koronapandemi
For å forebygge smittespredning og at mange av personalet settes i karantene
samtidig, er det endret i organiseringen av personalet i enkelte enheter. Dette
medfører økte utgifter som foreløpig er beregnet til kr. 385 000,-.
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Det er gjort anskaffelser av sykesenger for å kunne øke sengekapasiteten.
Kostanden er kr 450 000,- .
I tillegg er det anskaffet velferdsteknologi og IKT utstyr for til sammen 120 000,-

Måloppfølging
Fokusområde/
Overordnet mål

Indikator

Resultat
2018

Anslag
2019

Mål
2020

Status 2020

100%

Brukerunders.
gjennomføres
våren 2020
Pågår

Økt andel
hverdagsrehabiliter
ing og
mestringstjenester

Sammenheng i
tjenestene, trygge
overganger,
tilstrekkelig
kvalitet
Økt andel
hverdagsrehabilitering og
mestringstjeneste

5 døgn

16 døgn

15 døgn

1 døgn

Utskifting til
digitale
trygghetsalarmer

200 digitale
trygghetsalarmer
10 medisindispenser
0 Digitale tilsyn

330 digitale
trygghetsalarmer
15 medisindispensere
5 digitale tilsyn

Pågår

74%

74%

75%

Følges opp

65%

65%

70%

Følges opp

Forbedringsarbeid i
alle enheter,
Følge opp 10 faktor

Forbedringsarbei
d i alle enheter
Følge opp 10
faktor
Gjennomsnitt
91 %

Avventer pga
korona

Innbygger
Legge til rette for
brukermedvirkning
og samarbeid med
pårørende

Brukerundersøkelse og
system for samarbeid
med pårørende i alle
enheter
Utvikle og forbedre
helhetlig pasientforløp.

Rett tjeneste på rett
sted til rett tid

Forebygge og
rehabilitere fremfor
passiviserende/
kompenserende
tjeneste
Utskrivningsklare
pasienter somatikk og
psykisk helsevern,
betalte ventedøgn
Øke og ta i bruk ny
velferdsteknologi
Digitale alarmer
Medisindispensere
Digitale tilsyn
GPS

Sammenheng i
tjenestene, trygge
overganger,
tilstrekkelig kvalitet

Pågår

Medarbeidere
Kompetanse:
rekruttere, utvikle og
beholde
medarbeidere
Fremtidsrettet og
velfungerende
organisasjon med
heltidskultur og godt
omdømme

Andelen med
helsefaglig
kompetanse totalt i
sektoren
Heltidskultur i samsvar
med kompetent
arbeidskraft 24/7/365
Medarbeidere deltar i
forbedrings- og
endringsarbeid
Nærværet i % totalt for
sektoren

Gjennomsnitt
88,5%

Gjennomsnitt
89,5 %
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Fokusområde/
Overordnet mål
Mobilisering og
tilrettelegging for
frivillig innsats
Institusjonsplasser
tilpasset fremtidens
tjenestebehov
Hjemmetjenester
tilpasset fremtidens
tjenestebehov for
eldre og yngre

Indikator

Resultat
2018
Tjenesteproduksjon og fremtidsrettet utvikling
Flere arenaer for
frivilligarbeid og økt
deltakelse
Andel korttidsplasser
av antall
institusjonsplasser
totalt (56)
Utvikle ambulerende
tjenester internt,
interkommunalt
og spesialisthelsetj.

Andel
korttidsplasser
52%

Anslag
2019

Mål
2020

Status 2020

Økt frivillig
deltakelse

Følges opp

Andel
korttidsplasser
55%

Frivillig deltakelse
i flere enheter
/deler av
omsorgstjeneste
Andel
korttidsplasser
57%

Flere får tjenester i
hjemmet

Flere får tjenester
i hjemmet

Følges opp

+ 3,5 mill

Balanse

57%

Økonomi
Tilpasse drift til
økonomiske rammer

Budsjettavvik

+ 3,5 mill

-

Status LEAN
Gevinster ved innføring av velferdsteknologi:
Nettbrett for pasienter/beboere gir mulighet for kontakt med pårørende.
Anskaffelse av flere elektroniske medisindispensere viser spart tidsbruk i
hjemmetjenesten med ca. 100 timer pr uke. Tiden omdisponeres til å håndtere
økningen i tjenestebehov.

Nærvær
En del av fraværet skyldes karantene på grunn av korona. Koronarelatert fravær
utgjør 1,2 % av fraværet for 1. kvartal.
Nærvær 2020
Rapport per
01.01.-31.03.
Fraværsdager
Nærvær % 2020
Nærvær % 2019

Mål
90,5 %
90,5 %

Totalt
2427 d
87,2 %
88,5%

Egenmeldt
429 d
2,3%
2,5%

Fordeling
Sykemeldt
1-16 dager
250 d
1,3 %

Sykemeldt
>=17 dager
1748 d
9,2 %
9,0 %

48

2,5 mill

Tjenesteområde 75 – plan
Opprinnelig budsjett 2020
(1000 kr)
9.847

Avvik per 31.3 i 1000 kr
530

Årsprognose 2020 i 1000
kr
Balanse

Økonomi -drift
Regnskapet viser: 530’.
Det er ikke foretatt beregninger i forhold til periodisering av utgifter og inntekter i
forbindelse med administrasjon av veterinærordningen, lønn osv. Grunnet
koronasituasjonen er det stor usikkerhet knyttet spesielt til inntektssiden utover året.
Vi regner ikke med å få endret gebyrregulativet slik som planlagt. Dvs. at vi heller
ikke vil kunne oppnå de gebyrinntektene vi har budsjettert med. Inntil videre går vi ut
fra at utgiftene reduseres tilsvarende.
Nærvær
Mål
I fjor
I år

Resultat i fjor/hittil i år
94,6

Beholde nærværet stabilt høyt

Pr. 31.3.2020: 97,1

Måloppfølging
I rute.

Status LEAN
Forbedringsprosesser:
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Aktivitet:

Mål pr.år:

Resultat (pr. 1.
kvartal 2020):

Planlagte
forbedringsprosesser

3 tiltak pr. uke

30/14 = 2,1

Igangsatte
forbedringsprosesser

9 tiltak

30 + 9 = 39

Gevinstrealisering:
Aktivitet:

Status pr. 1. kvartal 2020

Identifisert
Ikke målsatt
gevinstpotensial
Realiserte
gevinster

Ikke beregnet

Investeringer status
Flere prosjekter er allerede igangsatt pr. mars. Tradisjonelt kommer våre
investeringsprosjekter hovedsakelig til utførelse på ettersommeren.
Koronasituasjonen gjør at vi har stort fokus på gjennomføring av
investeringsprosjektene.
Rebudsjettering av løpende prosjekter gjennomføres i april.
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Tjenesteområde 91 – teknisk drift
Budsjett
inkludert
endringer
(1000 kr)
Utenfor
gebyrområdet

Vann
Avløp
Renovasjon
Septikk

Avvik per 31.03.20 (1000 kr)

13 948 Regnskapet er 300’
høyere enn i fjor på
samme tid.
-6 648
-5 239
-2 134
-435

Driftsutgifter: normal
utvikling i forhold til
erfaringstall. Innkreving av
gebyr i 4. kvartal.

Årsprognose 2020 (1000 kr)

Merforbruk 800’.
Prognosen blir sikrere ved
utgangen av mai, når
brøytevaktsesong 19/20
er ferdigfakturert.
Balanse i driftsregnskapet
Balanse i driftsregnskapet
Balanse i driftsregnskapet
Balanse i driftsregnskapet

Økonomi
Sikrere prognose og evt tiltak i forhold til regnskapsutvikling for ikke-gebyrfinansiert
område meldes inn ved utgangen av mai når brøytevaktsesong 19/20 er
ferdigfakturert.
Nærvær
Rapport per
Mål
Totalt Egen. Sykemeldt Sykemeldt
30.09
1-16 dager >=17 dager
Fraværsdager
42,8
9,2
0
33,6
Nærvær %
97,3
99,4
100
97,8
Totalt 92,5
Nærvær % i fjor Sykemeldt 95
90,4
99,0
99,4
92,1 %
Egenmeldt 97,5

Avdelingen har hatt langtidssykemeldte frem til utgangen av februar. Fraværet har
ikke vært jobbrelatert.
Måloppfølging
Fokusområde
Miljø

Mål
2020
Innkjøp av miljøvennlige kjøretøyer til
bruk der tjenesten tillater. Etablere
ladestasjoner.
Det velges piggfrie dekk ved utskifting
for kjøretøy som er vurdert til å kunne
benytte piggfrie dekk.
Velge miljøvennlige løsninger ved
bruk og vedlikehold av
transportmidler.
Bruk av miljøvennlige alternativ for
drivstoff og benytte miljøvennlige
alternativer for vask/renhold.

Status
2020
Ingen kjøretøyer anskaffet.
Ladestasjoner ikke etablert.
Ja. Etter vurdering av kjøretøyets
bruksområde.
Benytter godkjente verksteder.
Benytter drivstoff som er
tilgjengelig hos leverandør. For
vask og renhold benyttes
miljøvennlige produkter.
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Et vegnett som fungerer
under alle værforhold, og
som skaper minst mulig
ulemper både for de som
ferdes på vegen og de
som bor langs den.

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

Planverk

Starte planprosess
trafikksikkerhetsplan 2022-2025
KDP VA 2015-2023 brukes som
styringsverktøy. Revisjon av
internkontrollsystem VA.
KDP Veg utarbeides og behandles
politisk

Hovednett for sykkel i Raufoss
gjenopptas i samarbeid med SVV og
planavdelingen
Veglys: Kost/nytte-vurderinger for
overgang til LED-tekonologi og
driftsovervåking er foretatt og arbeid
med planverk er igangsatt
Trafikksikkerhetsplan er styrende for
trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen
– og følges opp i tjenesteområdene.
Nok vann av hygienisk
betryggende kvalitet til
alle abonnenter.

Tilfredsstillende vannprøveanalyser.
Kartlegge årstidsvariasjoner i
drikkevannskilde (råvann). Utarbeide
statistikker fra historiske data, gjøre
trendanalyser.
Ny prøveplan basert på ROS-analyse
basert på kritiske punkter i
vannforsyningssystemet iverksettes.
Plan for krisevann etableres
(distribusjon av vann utenfor
distribusjonsnett)
Øvelse nødvann fra Einafjorden
(gjennom ordinært distribusjon men
ikke med tilstrekkelig kvalitet)
Øvelse reservevann fra Einafjorden–
vann fra annen kilde gjennom
ordinært distribusjonsnett med
tilstrekkelig kvalitet

Ikke startet
KDP VA 2015-2023 brukes som
styringsverktøy. Revisjon av
internkontrollsystem VA er startet.
Fagrapport 99% klar, kun finish
m/VTI gjenstår. KDP Veg er under
arbeid, satt på vent pga
Corona/øvrig arbeidsbelastning i
arbeidsgruppa som har 2 ledere.
Ikke gjenopptatt
Kost/nytte LED ok, ikke
driftsovervåking. Planverk ikke
startet.
Målskjema for tjenesteområdene
er ikke evaluert i KLG for 2019, og
det er ikke utarbeidet nytt
målskjema for 2020.
Årsrapport for 2019.
Satt opp statistikk fra historiske
data. Ser på årstidsvariasjoner i
drikkevannskilden. Ser på dette
over flere år og om vi kan se noen
trender etter årstider. Jobber med
dette.
Ny prøve plan basert på ROSanalysen er satt opp for 2020
Vi er i gang med å etablere
krisevann og oppbevaring av dette
i pumpevegen. Bygget vil bli
restaurert i 2020 og utstyret kan
stå klart i 2021.
Øvelse blir gjennomført i 2020. Det
vil bli gjennomført en teoretisk
øvelse først.
Øvelse blir gjennomført i 2020. Det
vil bli gjennomført en teoretisk
øvelse først.
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Redusere lekkasjer
ledningsnett vann

Fornyelse av
ledningsnett

Oppdatert VA-kartverk

Beredskap

Alt avløp skal gis en
forsvarlig behandling slik
at forurensning av miljø
unngås.

Redusere fremmedvann
inn på ledningsnett

Motivere for å utbedre lekkasjer på
privat stikkledning. (Digitalisering)
Interkommunal arbeidsgruppe for
smarte vannmålere er etablert for å
finne fremtidige løsninger.
Lage handlingsplan for overgang til
smarte vannmålere plassert i
innstikkskum.
Systematisk lekkasjesøk, lokale tiltak
og innarbeiding av store tiltak i
saneringsplan.

Ikke startet

Systematiserte innlekksøk, innmåling
av alle kummer. Få oversikt over
nettet vårt.

Er godt i gang med denne jobben.
Har 4 presjoner som skal jobbe
med dette noen uker fremover for
å komme i mål.

Det er gjort en stor jobb med
innmåling og merking av
ledningsnett. Jobber systematisk
på ledningsnettet for å utbedre
dette og redusere fremmedvann.
Lekkasjeprosent redusert.
Innlekksøk er gjennomført i store
VTKs mål er lekkasjeprosent på
deler av Bøverbru. Det er utbedret
flere strekk der det kom inn mye
mindre enn 35 % i 2021.
Nasjonalt mål er mindre enn 25 %
overvann. Betydelig reduksjon på
pumpetider i flere pumpestasjoner.
innen 2020.
Fortsetter med systematisk
jobbing.
Sanering av ca 3 km vannledning og Det er ved utgangen av mars lagt
ca. 3 km avløpsledning.
ned 1260 meter vannledninger,
fordelt på 3 saneringslag.
Antall meter avløpsledninger er
621, fordelt på to saneringslag
Handlingsplan sanering 2020 er
Saneringsarbeider er pr. d.d ihht
styrende for prioriteringer, revideres
handlingsplan, og det legges opp
for 2021.
til revisjon i okt/nov-20.
Digital løsning for innmåling i felt, med Innmåling i felt/dataflyt tatt i bruk.
dataoverføring direkte til VA-kart er
Innmåling etterslep starter uke 17.
tatt i bruk. Etterslep innmåling VA-nett
prioriteres. Oppdatert VA-kartverk
innen utgangen av året.
Ta i bruk digital FDV løsning.
Revidere beredskapsplaner
Utarbeidet nye kontinuitetsplaner
ved pandemi i tråd med DSB’s
veileder.
Revisjon av beredskapsplan vann
er påbegynt
Overholde utslippstillatelsen for
Eina RA overholder rensekravene
renseanleggene (RA). Overholde
og etter nye rutiner har dette
utslippstillatelse Eina RA. Fortsette
fungert bra. BRRA redusere
med tiltak som reduserer
fremmedvann inn i avløpsnett.
fremmedvann inn på BRRA.
Jobben med sanering, innlekksøk
Sanering, innlekksøk, kontroll
er meget viktig.
taknedløp.
Bedre kontroll på industripåslipp.
Arbeidet er ikke gjenopptatt i 2020
Lokal forskrift er politisk vedtatt og
påslippsavtaler reguleres av denne.
Taknedløp skal ledes til terreng.
Under arbeid.
Sende ut brev til alle abonnenter, og
starte tilsyn.
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HMS

Ferdigstille revisjon av rutiner og
beredskapsplaner for vannforsyning
og avløpsanlegg.

Under arbeid.

Status LEAN
- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser
Aktivitet:

Mål pr.år:

Resultat (pr. 1. kvartal
2020):

Planlagte forbedringsprosesser Det er ikke satt måltall for teknisk for
hele året.
Igangsatte forbedringsprosesser

0

- Identifisert gevinstpotensial (totalt for tjenesteområde)
- Realiserte gevinster (totalt for tjenesteområde)
Aktivitet:
Status pr. 1. kvartal 2020
Identifisert gevinstpotensial 0
Realiserte gevinster

0
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Tjenesteområde 97 – voksenopplæringen
Opprinnelig budsjett 2020
(1000 kr)

Avvik per 31.3 i 1000 kr

Årsprognose 2020 i 1000 kr

9 625,-

590,- (pensjon lærlinger)

balanse

Økonomi
Tjeneste 1807: Regnskapet viser et forbruk på 42,30. Dette er mye høyere enn
forventet. Skulle egentlig vært rundt 28-29%. Dette skyldes en ny regel fra
01.01.2020 at alle lærlinger skal få pensjon. Er i dialog med Geir Ronny.

Tjeneste 2130: Regnskapet viser et forbruk på 10,66. Det er mye lavere enn vanlig.
Dette er fordi vi har fått inn IMDI-tilskuddet tidligere enn forventet.

Måloppfølging

Fokusområde

Resultat

Mål

2019

2020

Status etter 1.
kvartal 2020

Brukere
Forsøk modulstrukturert opplæring

Læringsutbytte
Digitale norskprøver for innvandrere

Øke samarbeidet med andre
kommunale tjenester

Oppstart høsten 2019

Godt implementert

I rute

Gjennomføringsgrad og
resultat på nivå med
landet.

Gjennomføringsgrad og
resultat på nivå med
landet.

Gjennomføres våren 2020

Tettere samarbeid med
helse- og
omsorgstjenestene i
arbeidet med
rehabilitering.
Videreutvikle samarbeidet
med helsesøstertjenesten.
Planlegging av
kombinasjonsklasse på
videregående prioriteres
høyt.

Løfte frem som et viktig
satsingsområde. Få til
jevnlige møter der Kontor
for tildeling og
koordinering også deltar
Faste ukentlige treffpunkt
med helsesøster for våre
deltakere.
Høste erfaringer gjennom
første år og legge til rette
for ny oppstart høsten -20

Avtalte planleggingsmøter
utsatt pga Korona.
Samarbeid med helse og
omsorg vedr
rehabilitering godt i gang.

Som forutsatt
Som forutsatt.
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Fokusområde
Opprette kommunalt lærlingkontor,
ansette lærlinger etter planlagt
økning
Kommunal digitaliseringsstrategi

Sykefravær/nærvær

Resultat

Mål

2019

2020

Status etter 1.
kvartal 2020

Lærlingkoordinator ansatt
og planlagt
aktivitetsøkning
gjennomføres som
forutsatt

Økning jmf plan

Oppstart med utvikling av
kommunalt
veiledningstilbud i digital
kompetanse i samarbeid
med andre aktuelle
tjenesteområder
Nærvær 94,8 %

Kommunalt
Ikke vært særlig prioritert
veiledningstilbud til
foreløpig
kommunens innbyggere er
etablert.

Gjennomføres ikke

På nivå med landet

Kompetanseplan vedtatt
og i aktiv bruk

Nærme oss nye sentrale
kompetansekrav for
undervisningspers

Noe minus Dette skyldes i
hovedsak mindre
norsktilskudd enn
budsjettert.
Ble ikke prioritert

Holde budsjett

Se øa-rapport

Selge kurs til lokalt
næringsliv

Ikke prioritert

Nærvær 95 %

I rute

Nærvær 95 %

Medarbeidere
Medarbeidere
Medarbeiderundersøkelsen

Etter- og videreutdanning

Foreløpig ikke analysert,
men ser ut til å være god
score på samtlige
områder
Fortsatt viktig fokus, flere
ansatte som fortsatt
mangler etterspurt
kompetanse

Økonomi
Årsresultat

Økte inntekter gjennom salg av kurs

Nærvær
Rapport per
31.03
Fraværsdager
Nærvær %
Nærvær % i fjor

Mål

Totalt

Egenmeldt

66
81,4
94,8

2
99,4
98,3

Fordeling
Sykemeldt
1-16 dager
42,3
88,1
99,8

Sykemeldt
>=17 dager
22
93,8
96,7

Status LEAN
Nye kvalitetsmål fra og med uke 6. Ikke prioritert siste måneden grunnet pandemien
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Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Fauchald
19/167

Arkiv: 102

ØKONOMISK STATUS FOR 2020 OG FOKUS PÅ STRATEGIEN "ØKONOMISK
OMSTILLING 2019 - 2022"
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Formannskapet tar informasjonen til etterretning
2. Formannskapet sender med følgende signaler til videre arbeid med økonomi- og
omstillingsutfordringene:

Trykte vedlegg:
Vedlagt følger oppdatert tiltaksplan for strategien «Økonomisk omstilling 2019-2022».

Fakta:
I dagens møte har kommunedirektøren framlagt økonomi- og aktivitetsrapport etter
første kvartal 2020. Denne viser en antatt ubalanse i inneværende års budsjett og
stor usikkerhet knyttet til både rammevilkår og resultat for inneværende år. Dette
indikerer at både administrativ og politisk ledelse må ha høyt fokus på oppfølging og
håndtering av kommuneøkonomien resten av driftsåret.
Det er av vesentlig betydning hva regjeringen og Stortinget vedtar av
kompensasjoner til kommunene for både inneværende år og for 2021. Regjeringen
legger fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2020 og kommuneproposisjonen for
2021 tirsdag 12. mai 2020. Innholdet i dette vil være kjent til formannskapets møte og
blir en viktig orientering fra kommunedirektøren til formannskapet.
I tillegg til å håndtere de økonomiske utfordringene inneværende år, må det rettes
enda sterkere fokus framover på økonomisk omstilling og forberedelse til nytt
budsjett og økonomiplan. Til møtet har kommunedirektøren oppdatert dokumentet
«Tiltaksplan – økonomisk omstilling 2019-2022». Dokumentet følger vedlagt og blir
gjennomgått i formannskapets møte i den hensikt å oppdatere på status og få med
innspill til videre omstillingsarbeid.

19/167

Som formannskapet er orientert om, er revisjonen forsinket med revideringen av
kommuneregnskapet for 2019. Dette innebærer behandling av regnskap år
årsrapport i junimøte i formannskapet og kommunestyret. Kommunedirektøren vil
likevel presentere noen hovedtall fra regnskapet i formannskapets møte 13. mai
2020.
Vurdering:
Ut fra den status og de forhold som er kommentert ovenfor, legges det opp til slik
gjennomgang i formannskapets møte:
-

-

Ass kommunedirektør presenterer hovedtall fra 2019-regnskapet
Ass kommunedirektør presenterer viktige forhold i revidert nasjonalbudsjett og
kommuneproposisjonen. (Kommunedirektøren skal i møte med KS-ledelsen
på ettermiddagen 12. mai og vil også være godt oppdatert på disse sakene)
Kommunedirektøren gjennomgår hovedtrekkene i oppdatert strategi for
økonomisk omstilling 2019-2022.
Det legges opp til spørsmål til de ulike hovedtemaene og en diskusjon om hva
det er viktig å holde fokus på videre utover våren og sommeren

Bjørn Fauchald
kommunedirektør
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Vestre Toten kommune
Kommunedirektør

Tiltaksplan oppdatert 05.05,20
Tiltak

Innhold, metodikk og gjennomføring

Tidsperiode

1) Digitalisering. Investering- og driftskostnader utredes og budsjetteres inn.
Gevinster - både i forhold til besparelser, økt kvalitet og økt produksjon anslås og legges inn i økonomiplanen.




Mars 2019 – september 2022
Handlingsplan vedtas i løpet av første
halvår 2020.



Organisertsom eget prosjekt med egen prosjektplan, prosjektledelse
Overordnet digitaliseringsstrategi vedtatt april 2019. På grunn av
store endringer på området, ny KS-strategi og erfaringer fra
koronakrisen, vurderes reviderinig av strategien allerede høsten
2020
Deretter utarbeides handlingsplaner som følges opp med konkrete
tiltak. Behandles høsten 2020

Deltiltak

Ansvar

Tidsfrist

Status

Handlingsplan er under arbeid og deltiltak
legges inn

Rådmannens
ledergruppe

I hht
Strategi er vedtatt i kommunestyret og handlingsplaner er under
handlingsplan utarbeidelse
Gevinster skal beregnes og berskrives. Det samme med
investeringsbehov.
Legges inn i budsjett 2020 og økomiplanen for påfølgende år med
konkrete beløp.
Forpliktende for hele organisasjonen.

Viktige tiltak organisasjonsmessig er
igangsatt ved inngangen til 2020;
Opplæring i Office 365 og innføring av
«nytt» sak-/arkivsystem (Elements).

Leder av
sentrale stabog støttefunksjoner

Gjennomføres Igangsatt med internorganisering (prosjektgrupper, prosjektplan og
i hovedsak
interne prosjektledere)
innen 1.
oktober 2020 Planlagt våren 2020. Utsatt 4 – 5 mnd på grunn av koronakrisen.
Svært mange har hatt «bratt læringskurve» vinteren / våren 2020, nye
arbeidsmetoder er tatt i bruk og effektpotensialet er tydeliggjort

Økt kvalitet Økt
kvantitet

Besparelse
r

X

X

X

X

X

X

Tiltak

Innhold, metodikk og gjennomføring

Tidsperiode

2) Ekstern gjennomgang / analyse av kommunens drift som grunnlag for
planmessig gjennomgang. (Tilsvarende Agenda-gjennomgang som er
gjennomført tidligere). Kan omhandle både den samlede organisasjon
og enkelte tjenesteområder eller tjenester. Erfaringsinnhenting fra
andre kommuner med omstilllingsutfordringer kan være aktuelt



Kommunestyret avsatte en ramme på 750.000 kr i 2019 til slike utredninger /
bistand. (Ble ikke brukt opp fulgt ut)

Mars 2019 – desember 2019



Oversikt over aktuelle utredninger framlegges av rådmannen og behandles av
formannskapet



Rådmannen disponerer midlene innenfor rammen av vedtaket i formannskapet.



Nye tiltak vurderes også i 2020. Kommunestyret bevilget 400.000 kr til
gjennomgang av organisering helse og omsrog

Deltiltak

Ansvar

Tidsfrist

Status

Telemarksforskning – Analyse av KOSTRA
tall

RLG

1.9.19

For alle tiltakene vil rapporten være klar som grunnlag til budsjettarbeidet
i høst

Nye vurderinger kommende år

Økt kvalitet

Økt kvantitet Besparelser
x

Mottatt rapport fra Telemarksforskning – brukt aktivt i budsjettarbeidet
RO – gjennomgang Omsorg miljøarbeidertjenesten

Omsorgssjef

1.6.19

Kartlegging er gjort og rappprt er brukt aktivt internt både i forhold itl
organisering og som grunnlag for budsjett 2020 hvor driftsområdets
ramme er tatt ned med ca to millioner kroner

x

x

Barnevern ekstern gjennomgang – Agenda Helsesjef
– sammen med Østre Toten kommune

1.11.19

Agenda Kaupang – oppstart 23.8.19. Rapport levert i november 2019.
Svært nyttig rapport som både understøtter tiltak som er under
gjennomføring og som gir grunnlag for endringer framover. Påpeker
faglige- og organisatoriske forbedringstiltak i tillegg til stort fokus på at
det er potensial for vesentlige økonomiske effekter. Følges opp aktivt.
Det er lagt inn «nedtak» på 7,0 mill kr i 2020 i forhold revidert 2019-nivå.
Det er forutsatt ytterligere nedjustering av rammene til barnevern med tre
millioner kroner hvert år i resten av økonomiplanperioden. (Samlet 16 mill
kroner sammenlignet med justert 2019-nivå)

Administrasjonskostnader – analyse som
gjennomføres av Agenda Kaupang

Ass. Rådmann

1.10.19

Del av nasjonalt prosjekt. Rapporten klar til 1. oktober 2019. Rapporten
kom sent i 2019 og kan anvendes videre i 2020 både i forbindelse med
gjennomgang av administrativ organisering og i ny budsjettprosess.

Eksetern gjennomgang av organisering mv
av helse og omsorg for å ha grunnlag for å
sikre rett organisering innen disse
områdene i framtida

Omsorgssjef og
helsesjef

1.10.20

Det fremmes sak til formannskapet og kommunestyret i januar og februar
for å sikre bevilgning til gjennogangen
Avtale inngått med Agenda Kaupang innenfor økonomisk ramme. Var
planlagt gjennomført før ferien, men utsatt 3 – 4 måneder på grunn av

x
(To mill kr)
x

x

x

x

x

x

koronakrisen
Andre gjennomganger / analyser som kan
være av stor nyttige?

RLG

Lite aktuelt Drøftet på ledersamling 26.-27 aug i RLG. Innspill fra ledergruppa er
på kort sikt følgende:
Er det aktuelt med en eksternt gjennomgang av hele organisasjonen?
Blandede erfaringer fra det som vi ser er levert til eksempelvis
nabokommuner. . Hvilke miljøer kan gjøre dette? Er det mulig å se til
andre nordiske land? Følges opp av rådmannen og ledergruppa. Må i så
fall bli et prosjekt tidligst i 2021

Kommunens sårbarhet økonomisk

Ikke
aktuelt

Gjennomgang av kommunalteknisk
infrastruktur plan/bygg 2013 – Hvor effektiv
er vi, og hva får innbyggerne i VTK

Vurderes
på nytt i
2021

Aktuelt med eksternt utredning / analyse? (Innspill fra formannskapet).
Kommunedirektøren mener at dette dokumenteres godt nok gjennom
analyser i både budsjett- og styringsdokument, årsrapportering og
løpende økonomirapportering for øvrig, herunder finansrapportering.

Tiltak

Innhold, metodikk og gjennomføring

Tidsperiode

3. Effekter av innovative tiltak og forbedringsarbeid. Synliggjøres og
innarbeides i økonomiplanen



Mars 2019 –




Gjøres løpende i tjenesteområdene som del av ordinær virksomhet og løpende
rapportering, jfr ny Lean-strategi
Følges opp systematisk og legges også inn i framtidige økonomiplaner med
målsatte beløp.
NB! Dette punktet / tiltaket er i realiteten en refleksjon og konsekvens av øvrige
omstillingsområder i planen med innovativt fokus!

Deltiltak

Ansvar

Tidsfrist

Status

Lean handlingsplan

RLG

Løpende

Følges opp løpende og dokumenteres av alle i obligatorisk rapportering

X

X

X

Digitalisering og effektive arbeidsprosesser

Se eget punkt om digitalisering

X

X

X

Utfordre på innovative tverrsektorielle tiltak
(jf VilMer og frivillighet) Plattformen står
ikke alene og krever ansatteinvolvering og
ledelse.

VilMer anskaffet i forbindelse med koronasituasjonen. Må evalueres og
følges opp videre for å få oversikt over effekter

X

X

?

Tydeligere ansvarsfordeling i
ansvarsgruppemøter

Følges opp i vårt arbeid med tverrsektorielt samarbeid for barne og unge

Tettere samarbeid mellom
tjenesteområdene mtp kommuneplan og
mål i styringsdokument

Følges opp i budsjettprosesser og kommuneplanprosessene

X

X

Siste års lærlinger tydeligere inn som
verdiskapere
Oppfølging av familier. Barnehagebarn skolebarn - foresatte

1.10.20

Følges opp i budsjettprosessen
Følges opp i vårt arbeid med tverrsektorielt samarbeid for barne og unge

Økt kvalitet

Økt kvantitet Besparelser

X

Tiltak

Innhold, metodikk og gjennomføring

Tidsperiode

4. Gjennomgang av inntektssida i budsjettet for å avdekke mulige
inntektsøkninger. Nivå på eiendomsskatt i planperioden vurderes
særskilt. Det samme gjelder ordningen med tilskudd til
ressurskrevende brukere



Interne utredningsprosjekter

Mars 2019 – august 2019



Det utarbeides en egen plan for arbeidet og det utpekes en prosjekt- /
utredningsansvarlig



NB! Mye usikkerhet knyttet til disse forutsetningene og framtida etter
koronakrisen

Deltiltak

Ansvar

Tidsfrist

Status

Eiendomsskatt

Kjell A / Odd A

1.10.19

Gjennomgang av både effekter av endringer og muligheter innenfor
lovverket til å øke inntektene. Rapporters til rådmannen før sluttfasen i
budsjettarbeidet. Gjennomført. Per i dag ikke mulig å gjøre tiltak som gir
vesentlige effekter

1.07.20

Følges opp løpende

Endring av kommunegrensa i næringsparken gir økt eiendomsskatt med
anslagsvis 1,2 mill kroner årlig

Økt kvalitet

Økt kvantitet Besparelser

X

Ressurskrevende brukere

Laila/Geir

1.10.19

Er under oppfølging. Rapporteres til rådmannen før sluttfasen i
budsjettarbeidet. Viktig område å kvalitetssikre da det er snakk om
kompensasjon for store utgifter til ressurskrevende brukere. Gjennomført.
Det er gode rutiner og god kompetanse på beregninger av refusjoner mv.

X

Andre inntekter – totalgjennomgang

Geir R+ alle

1.12.19

Økonomiavdelingen har laget et underlag. Sendt ut i august og danner
grunnlag for budsjettinnspill fra tjenesteområdene.

X

Hver enkelt tjenesteområde har fått i oppdrag å komme med innspill på
inntektsmuligheter. Dette er gjennomført og innarbeidet i budsjettet på
ulike tjenesteområder. Eksempler som er tydeliggjort i styringsdokumentet
er ulike tiltak på omsorg og barnehage. Gjennomført høsten 2019

Statlige øremerkede tilskuddsmidler

Løpende

Slik gjennomgang må foretas årlig i budsjettprosessen.

Løpende

Det søkes om mye allerede – og vi mottar også mye midler. Aktivt fokus
på dette. Eksempel høsten 2019 er pilot på prosjekt «0-24 år».
Vil også ha løpende og stort fokus på slike tiltak framover

X

Tiltak

Innhold, metodikk og gjennomføring

5. Organisering; Er vi optimalt / effektivt organisert – overordnet og på det 
enkelte tjenesteområdet – for å møte framtidas utfordringer? Gjelder
både administrativ og politisk organisering


Politisk organisering er utredet og kommunestyret har fattet vedtak om endringer
i organisering og arbeidsform

April 2019- september 2019

Gjennomgang av administrativ organisering vil ta noe lengre tid. Eget opplegg
med gjennomgang av både de enkelte tjenesteområdene og overordnet struktur

August 2019 – mai 2020

Deltiltak

Ansvar

Tidsfrist

Status

Politisk organisering – utredet av
rådmannen

Rådmann og
ordfører

31.8.19 /

Kommunestyret vedtok i ekstraordinært møte 5. september 2019 ny
politisk organisering. Fulgt opp av rådmannen, ordfører og (nye)
gruppeledere, jfr kommunestyrets vedtak.

30.4.20

Fulgt opp med vedtak om arbeidsform og endring ved at det opprettes
nytt utvalg for opplæring og velferd

1.10.20

Opplegg og framdrift drøftet og det er (i august 2019) gjort avgrensninger
på områder som skal gjennomgås. Oppstart i ledermøte 27. og 28 januar
2020. Oppfølging utsatt til høsten 2020 på grunn av koronasituasjonen.

Administrativ gjennomgang

RLG

Tidsperiode

Økt kvalitet
X

Økt kvantitet Besparelser
X

Tiltak

Innhold, metodikk og gjennomføring

Tidsperiode

6. Strukturer: Foreligger det potensial for besparelser ved strukturelle
endringer – i smått og stort





Løpende vurderinger /
utredninger:
Mars 2019- oktober 2020

Deltiltak

Ansvar

Tidsfrist

Status

Lage framdriftsplan

RLG

1.12.20

Opplegg og framdrift drøftet på ledersamling i januar 2020. Fulgr opp med
gjennomgang i formannskapet, men ytterligere arbeid er utsatt på grunn
av koronakrisen.

X

X

X

I større grad trekke inn et bredt spekter av
kommunale tjenester (og frivillighet) som
tiltak inn mot utsatte barn og ungdom.

RLG

Tverrsektorielt samarbeid er kartlagt og følges opp av rådmannens
ledergruppe

X

X

X

Storkjøkken og vaskeri

Omsorg

Rådmannen har fremmet sak med potensial for vesentlige besparelser
uten forringelse av kvalitet. Kommunestyret avviste forslaget og det
forutsettes drift videre i egenregi

X

X

X

Andre muligheter

30.11

Løpende

Innspill vil kunne komme fra eksternt utredningsarbeid
Innspill fra tjenesteområdene
Det utarbeides en plan for arbeidet som formannskapet vedtar og som «rammer
inn» saken. Dette arbeidet gjennomføres i forkant / sammen med
budsjettarbeidet for 2021



Skolestruktur er det alltid mulig å vurdere. Lavere elevtall på flere
skoler kan være grunnlag for en slik vurdering. Det foreligger ingen
«politisk bestilling» - snarere sterkt skepsis til å vurdere slike
strukturendringer



Annet?

Økt kvalitet

X

Økt kvantitet Besparelser

X

Tiltak

Innhold, metodikk og gjennomføring

Tidsperiode

7. Interkommunalt samarbeid: Er det områder hvor det åpenbart kan
være økonomiske og / eller faglige begrunnelser for å løse oppgavene
sammen med andre kommuner? (Primært to-kommuneløsning)



Løpende håndtering av mulige
initiativ

Deltiltak

Tidsfrist

Status

Felles sentralbordløsning

31.5.20

Felles sentralbordløsning er spilt inn som tiltak fra Vestre Toten
kommune. Følges opp og det ventes avklaring våren 2020

X

X

X

Samarbeid med Østre Toten kommune og i
noen sammenhenger også flere kommuner
i regionebn

Gjennom
2020

Samarbeidsmøte mellom rådmennene er gjennomført og det er foreløpig
pekt på følgende mulige samarbeidsområder:

X

X

X

Ansvar

Naturlig gjennomføring er todelt:
o Sak / utredning fra rådmannen til kommunestyret
o Håndtering av initiativ som kommer fra oss selv eller nabokommuner





Barnevern (Utredet ferdig). Mulig samarbeid regionalt på
enkeltområder
Læringssenteret / voksenopplæring (Under utredning – samarbeid
med Østre Toten kommune)
Sentralbord (Felles utredning framlagt til behandling våren 2020 –
hele regionen)



Felles opplæringskontor (Vurdert som lite aktuelt på kort sikt)



Felles lønningskontor (Under utredning fram til høsten 2020 – flere
kommuner)



Kommunal innfordring, (Utredet og sak fremmes til politisk
behandling mai 2020 – hele regionen)



Forvaltning av utlån i egenregi (Del av sak om innfordring)



Regnskapsfunksjoner (Vurderes foreløpig som lite aktuelt)



Finans- og gjeldsforvaltning (Under løpende drøfting)



Digitalisering (Vurderes løpende)

Det påpekes at dette er tidligfasevurderinger og at aktuelle fagmiljøer nå
vil møtes og at det vil bli gitt mandater fra rådmennene der det er aktuelt
å utrede videre

Vil bli løpende rapportert til formannskapet utover i 2020 og det følges
opp med konkrete saker til politisk behandling.

Økt kvalitet

Økt kvantitet Besparelser

Samarbeid med Gjøvik

31.3.20

Felles vaskeri og storkjøkken er utredet og stort potensial forelå.
Kommunestyret vedtok å ikke gjennomføre dette, men at mulig samarbeid
med utgangspunkt i drift i Vestre Toten skal tas opp med Østre Toten og
Gjøvik. Avklart med Østre Toten kommune og Gjøvik kommune som ikke
interessant å gå videre på.

Andre områder

NAV Innlandet har løpende vurdering av struktur, jfr nasjonale
retningslinjer

Teknisk sektor

Utrede muligheter for fellesansatt€ fremfor konsulent(er)
Samdrift utstyr veg (TD)
Fagfellesskap VA (TD)
Felles landbrukskontor (Plan
Må vurderes videre før framdrift og målsettinger settes

Tiltak

Innhold, metodikk og gjennomføring

Tidsperiode

8. Tverrsektorielt arbeid – med særskilt fokus på arbeid med barn og
unge. Prioriteres høyt av rådmannens ledergruppe i egne prosesser.
Nye samarbeidsformer, fokus på forebyggende tiltak, bedre
samordning og ansvarsfordeling er helt nødvendig å få på plass om vi
skal møte dagens og framtidas utfordringer.



Mars 2019- juni 2022



Følges opp gjennom igangsatte prosjekter:
o Folkehelseprosjektet
o Gjennomgang av tverrsektorielt samarbeid
Målsetting å få mye av dette finansiert av statlige satsingsmidler

Deltiltak

Ansvar

Tidsfrist

Status

Strukturert arbeid igangsatt

Rådmannen

1.9.19

Kartlegging 1. halvår 2019

23.9.19

Videre opplegg besluttes av rådmannens ledergruppe 23.september 2019
Se i sammenheng – Pilot 02-24 år, Folkehelse og tverrsektoriellt arbeid

Løpende
oppfølging

Leder med forankring i kommunedirektørens ledergruppe er tilsatt.
Arbeidet er igangsatt.
Forankres bredt i organisasjonen også politisk. Godg i gang vinteren
2020, men litt forsinkelser knyttet til koronakrisen.
Svært viktig arbeid i utviklingssammenheng og for å sikre bærekraftig
kommuneøkonomi og drift i framtida

Økt kvalitet
X

Økt kvantitet Besparelser
X

X

Tiltak

Innhold, metodikk og gjennomføring

Tidsperiode

9. «Investere for å spare» - både drift og investering

Egen utredning som legges fram til behandling i kommunestyret

August 2019 i første omgang
Løpende arbeid i hele perioden

Deltiltak

Ansvar

Som del av budsjett 2020

RLG

Tidsfrist

Økt kvalitet Økt
kvantitet

Besparelser

Ulike tiltak vil bli spilt inn
31.5.20

Arbeidsmiljø / nærværsarbeid

Status



Fravær – satse for å få ned. Oppfølging av sykmeldte og økt
støtte til ledere og driftsenheter som har behov for støtte



Oppfølging av ansatte for å utnytte fullt potensial hos den
enkelte



Økt bemanningsressurs i løpet av året som forutsettes å bli tjent
inni igjen raskt og senere gi gevinster. Stilling utlyst april 2020

Digitalisering

Løpende

Jfr handlingsplan

Folkehelse

Løpende

Jfr vedtatt strategi / handlingsplan

X

X

X

(Foreldreveiledning, FYSAK, friluftsliv, frivillighet)
Heltidskultur / heltidsprosjekt

Tiltak til videre vurdering

Kommunedirektøren Løpende

RLG/Teknisk og
plan

Todelt bakgrunn / forankring;
 Arbeidsgiverpolitisk plan – følges opp som strategi
 Kommunestyrets budsjettvedtak (med økonomi)

X

X

Deltiltak 1: Ansette i stedet for å bruke konsulent (Eks. ved
prosjektering av veg, vann og avløp).
Deltiltak 2: Materialisere tanken om å ha to næringsrådgivere
Deltiltak 3: Prosjekt ulovlighetsoppfølging PBL
Deltiltak 4: Veg- og gatelysplan (lysløypenett) – mange innspill i disse
NB! Dette er innspill som ikke er videre utredet. Følges opp gjennom
2020 og 2021

Kjøp av Sagatunet

Kommunedirektøren 31.620

Vedtatt av kommunestyret og gjennomført. Gir besparelser på over en
million kroner årlig

X

X

Tiltak

Innhold, metodikk og gjennomføring

Tidsperiode

10. Nivå på investeringer gjennomgås særskilt. Vurdering av
investeringsbehov opp mot økonomisk evne til å gjennomføre slike
tiltak de kommende årene




April 2019



Starter med en grundig gjennomgang i formannskapet
Følges opp med en utredning fra rådmannen som behandles i utvalgene,
formannskapet og kommunestyret
Gjennomført som grunnlag for 2020-budsjettet. Følges opp med tilsvarende
grundige gjennomganger i hele perioden

Juni 2019
Løpende

Deltiltak

Ansvar

Tidsfrist

Status

Sak Utvalg og FSK juni/aug

OAB

1.7.19

Gjennomført – signaler tatt med i det videre arbeidet

X

Fokus i budsjettarbeid 2020

OAB/Bjørn

1.10.19

Lager utkast til gjennomgang i formannskapets møte i oktober.
Gjennomført. Investeringsnivået er i økonomiplanen tatt noe ned i forhold
til det som var utgangspunktet. Oppsummert en bedre prosess enn
tidligere år med bevisste valg og prioriteringer

X

1.10.20

Viktig med bevissthet knyttet til dette området og blir stort fokus i
budsjettarbeidet

X

Vurderes
nærmere

Strategiske oppkjøp av arealer/bygg
Oppfølging by-vedtak
Bedre koordinering fra plan til utbygging

Ny gjennomgang i forkant av
budsjettprosessen i 2020
Andre tiltak

RLG/Teknisk og
plan

Dette er ikke gjennomarbeidede forslag som vurderes videre

Økt kvalitet

Økt kvantitet Besparelser

Tiltak

Innhold, metodikk og gjennomføring

Tidsperiode

11. Konsekvensene av statlige endringer i lovverk mv knyttet til blant
annet eiendomsskatt, minimumsavdrag og selvkost utredes med fokus
på hva som er mulig å realisere innenfor regelverket for å unngå for
store inntektstap og / eller utgiftsøkninger




September 2019

Utredninger i regi av rådmannen
Samhandling med Fylkesmannen i Innlandet og KS

Deltiltak

Ansvar

Tidsfrist

Status

Konsekvenser av minimumsavdrag

Ass rådmann

1.9.19

Spilt inn til Fylkesmannen som innspill ifm søknad om skjønnsmidler. Ga
ingen «pay-back». Må forholde oss til regelverket. Innebærer 7-8 mill i
økt belastning på årlige budsjetter

Eiendomsskatt – effekter av endring
refelverk

Rådmann

15.10.19

Betydelige konsekvenser for Vestre Toten kommune. Gjennom KS
Innlandet og KS nasjonalt er rådmannen pådriver for å synliggjøre
konsekvenser. (Kartlegging gjennomføres i Innlandet)
Det er lite enkeltkommuner kan gjøre med rammen for eiendomsskatt da
dette er en villet statlig politikk. Påvirkning må skje gjennom politiske
kanaler og KS. Foreløpig bare negative konsekvenser

Økt kvalitet

Økt kvantitet Besparelser

Tiltak

Innhold, metodikk og gjennomføring

12. Politiske prioriteringer av tjenetilbudet; nivåer og omfang. Med
strammere rammer vil dette bli nødvendig



Tidsfrist

Tidsperiode

Løpende i de årlige
Parallelt med utredinger, prosjekter og prosesser som er nevnt ovenfor, må det
budsjettprosessene – alle årene i
påregnes behov for å justere tjenestenivået
økonomiplanperioden
 Viktig at dette foretas på en systematisk og ikke tilfeldig måte
 Det må legges opp til gode og strukturerte budsjettprosesser og grunnlag for
prioriteringer som må foretas politisk
Status
Økt kvalitet Økt kvantitet Besparelser

Deltiltak

Ansvar

Rammene for 2020 ble tatt ned anslagsvis
18 - 22 millioner kroner

Kst

Gjennomført ved vedtak om budsjett for 2020

Tilsvarnde må gjennomføres i 2021budsjettet dersom andre omstillingstiltak
ikke gir tilstrekkelige effekter.

KD / KST / Alle

Følges opp som del av budsjettprosessen.
Krevende å vurdere nivå inn mot 2021 som følge av koronakrisen. Første
avklaring er kommuneproposisjonen for 2021 og revidert nasjonalbudsjett
for 2020 som regjeringen legger fram 12. mai 2020

22 mill kr

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Fauchald
20/424

Arkiv: 105.2

SØKNAD OM STØTTE I FORBINDELSE MED TRENING I
VARMTVANNSBASSENG
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Formannskapet avslår søknaden fra Vestre Toten Revmatikerforening om fast
økonomisk støtte. Begrunnelsen er at det ikke er avsatt midler til formålet i
budsjettet.
2. Tilskudd til formålet vurderes på nytt i forbindelse med budsjett 2021.
3. Som en stimulering til den positive aktiviteten foreningen driver, innvilges likevel
et engangstilskudd for 2020 på 20.000 kroner. Beløpet dekkes av avsatt pott til
lag, foreninger og aktivitet knyttet til koronakrisen.

Trykte vedlegg:
Søknad om økonomiske støtte i forbindelse med varmtvannstrening (brev
30.01.2020).
Fakta:
Vestre Toten Revmatikerforening søker om økonomisk støtte på kr. 79.300,- til
utgifter i forbindelse med trening i oppvarmet basseng (dvs. vann med temperatur på
34 grader).
Unicare Steffensrud på Bøverbru er den eneste institusjonen i kommunen som har
egnet oppvarmet basseng. Revmatikerforeningen har en leieavtale med Unicare og
foreningen tilbyr sine medlemmer trening med instruktør en gang i uka.
Tilbudet er populært og benyttes av ca. 40 personer.
Revmatikerforeningen har et mål å øke medlemstallet og aktiviteten i laget bla.a.
deltakelse ved trening i basseng.
Foreningen hadde følgende utgifter i 2019:
Bassengleie:
kr. 60.800,Instruktør:
kr. 18.500,Til sammen
kr. 79.300,Hver deltaker betaler ca. 1.200,- / pr. år.
Vestre Toten Revmatikerforeningen ønsker at denne aktiviteten kan tilbys gratis for
sine medlemmer gjennom økonomisk støtte fra kommunen.
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Vurdering:
Vestre Toten kommune mottar gjennom året flere søknader om økonomisk støtte til
aktivitet. I og med at det ikke er budsjettert med slik støtte i tjenesteområdenes
budsjetter, blir søknadene for en stor del avslått.
Det er ikke avsatt midler i budsjettet til formålet revmatikerforeningen søker om, men
i og med at dette er en søknad som er rettet mot politisk nivå og som i tillegg har blitt
drøftet i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, velger kommunedirektøren å
legge saken fram til behandling i formannskapet.
I Handlingsplan Folkehelse 2017 – 2020 er aktiviteter som hverdagsrehabilitering –
egenmestring t aldring, sykdom og ulykker nevnt som et mål for økt fysisk aktivitet
/opprettholde fysisk aktivitet for bedre mestring av hverdagsaktiviteter.
Trening i ekstra oppvarmet basseng er en gunstig aktivitet for personer med
revmatisme. Det bidrar til økt bevegelighet, styrke og sirkulasjon i muskler og skjelett
og hjelper til å minske sykdomsbyrden og gir et bedre dagligliv.
Ut fra et folkehelsearbeidsperspektiv er dette en viktig aktivitet som fremmer helse og
trivsel og samtidig forebygger sykdom og lidelser.
Saken er tidligere drøftet i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og rådet
har uttrykt sin tilslutning til søknaden om økonomisk støtte.
Søknaden kan tolkes som både en søknad om et engangsbeløp og som et fast årlig
tilskudd til aktiviteten. Uansett er dette et relativt stort beløp som det ikke ligger inne
budsjettmidler til inneværende år og som bør vurderes i budsjettsammenheng.
Kommunedirektørens anbefaling er at søknaden avslås da det ikke er lagt inn midler
til slikt tilskudd i 2020, men at søknaden vurderes på nytt i forbindelse med
kommende års budsjett (2021).
Tiltaket og aktiviteten foreningen driver er positiv og det er viktig at slik aktivitet også
kan startes opp igjen når tiltak knyttet til koronakrisen er opphevet.
Kommunedirektøren foreslår derfor at det bevilges 20.000 kr som et
stimuleringstilskudd fra den avsatte potten til lag / foreninger og aktivitet som er på
samlet 250.000 kr
Bjørn Fauchald
kommunedirektør
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Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ola Langedal
20/655

Arkiv: 402.42

NÆRINGSUTVIKLINGSPROGRAMMET I GJØVIKREGIONEN
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til kommunedirektørens forslag til den justerte
innretningen i næringsutviklingsprogrammet.

Innledning.
Det er nødvendig å tilpasse retningslinjer for tildeling av midler fra
næringsutviklingsprogrammet for Gjøvikregionen, til den ekstraordinære situasjonen
som følge av den pågående koronaepidemien.
Det vises til sak 0025/20 fra kommunestyremøte den 30.04.20, der kommunestyret
vedtok å øke bevilgningen til næringsutviklingsprogrammet i Gjøvikregionen med
NOK 800.000 til NOK 1.500.000 for 2020. Med forbehold om at sluttbehandling i
kommunestyrene i de andre kommunene i Gjøvikregionen, med unntak av Nordre
Land, fører til godkjenning av forslag om økte bevilgninger til programmet, vil
programmets totale kapital være NOK 6 mill for 2020.
Fakta:
De fire kommunene som finansierer næringsutviklingsprogrammet, Gjøvik,
Øste Toten, Søndre Land og Vestre Toten, har i fellesskap beskrevet drift og
organisering arbeidet med programmet, og utarbeidet forslag til endrede
kriterier for utbetaling av støtte.

Forslaget legges nå fram til behandling i den enkelte kommune:
Drift og organisering av næringsutviklingsprogrammet:
Det er det til enhver tid det sittende programstyret for næringsutviklingsprogrammet
som har myndighet til å bevilge midler fra programmet. Styret har styremøter så ofte
det er praktisk nødvendig. Det er programstyrets leder i samarbeid med næringssjef i
Gjøvikregionen Utvikling som sørger for innkalling.
Programstyret har delegert en administrativ fullmakt til næringssjef i Gjøvikregionen
Utvikling, begrenset oppad til NOK 100.000. Fullmakten kan benyttes når det ikke er
hensiktsmessig å kalle sammen styret for å foreta behandling av søknader.
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Gjøvikregionen Utvikling skal minimum månedlig avgi rapporter til styret om
utbetalinger som er foretatt ved bruk av administrativ fullmakt.
Næringssjefen har en koordinerende rolle i arbeidet med saker mot
næringsmiddelprogrammet. Det skal innstilles til vedtak i alle saker fra kommunal
næringsrådgiver, og alle saker drøftes av næringssjef og næringsrådgiverne i
fellesskap for å sikre en mest mulig enhetlig behandling av like saker i hele
Gjøvikregionen. Alle saker som behandles, både administrativt og i programstyret,
må tilfredsstille kriteriene for utdeling av midler fra næringsprogrammet
Det er vesentlig at programmet har nok ressurser til å sikre en robust administrativ
drift. Det forventes at en relansering av programmet med endret innretning, vil føre til
større interesse for programmets midler. Næringsrådgivere fra hver kommune skal
jobbe med innkommende initiativ, og må ha nok ressurser til å jobbe med
programmet. Næringsrådgiverne må også være forberedt på å jobbe mer
koordinerende med Bright House som arbeidssted.
Kriterier for utdeling av midler fra næringsprogrammet.
Næringsutviklingsprogrammet for Gjøvikregionen retter seg mot næringer innen
industri, IKT (herunder helse- og velferdsteknologi) og mat/bioøkonomi. Som følge av
at reiseliv og handel er hardt rammet av Koronasituasjonen, åpnes det i tillegg for at
samarbeidende bedrifter innen reiseliv og handel søke støtte til prosjekter.
Følgende kriterier må være på plass for å kunne søke om midler:
-

Støtte skal først og fremst gis til bedrifter som har et tydelig potensial for å
opprettholde og/eller generere nye arbeidsplasser.

-

Støtte skal prioriteres solide bedrifter med god historikk. Det stilles som
hovedregel krav til minimum 20% bokført egenkapital etter årsregnskap 2019.

-

Støtte kan gis til utviklingsprosjekter i regi av samarbeidende bedrifter innen
handel og reiseliv.

-

Støtte skal gå til definerte prosjekter som har til hensikt å trygge
arbeidsplasser.

-

Støtte gis til avgrensede prosjekter med tilhørende budsjett med oppstilling av
alle inntekter og utgifter knyttet til prosjektet.

-

Det er ikke ekskluderende å motta støtte fra andre ordninger. Det viktigste at
bedrifter i sum mottar tilstrekkelig støtte fra flere hold.

-

Det vil som hovedregel bli stilt krav om minimum 40% egenfinansiering ved
gjennomføring av prosjektet.

-

Egenfinansiering kan være egeninnsats i form av arbeidstid brukt i prosjektet.
Det er de til enhver tid gjeldende reglene hos Innovasjon Norge som brukes
for å fastsette timesatsen for egne arbeidstimer brukt i prosjektet.
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Behandling av søknader og utbetaling av midler.
- Godkjente søknader skal behandles fortløpende og med saksbehandlingstid
på maksimum 14 dager.
-

Det kan bes om utbetaling med inntil 75% av bevilget tilskudd ved
prosjektoppstart.

-

Sluttutbetaling foretas etter at ferdigrapport fra prosjektet er mottatt og
godkjent.

Vurdering:
Kommunedirektøren mener at endringer i kriterier for utdeling av midler fra
Næringsutviklingsprogrammet er et viktig tiltak for å bidra til å redde arbeidsplasser i
regionen. Næringsprogrammet har som formål å støtte utviklingsprosjekter som kan
stimulere til vekst og nye arbeidsplasser i regionen. Det er nå behov for å innrette
programmet til i større grad å støtte sunne, eksisterende bedrifter som er levedyktige
også etter Koronakrisen. Etter hvert som effekten av statlige tiltak blir gjeldende, kan
programmet endres til igjen å ha fokus på sunn og nyskapende innovasjon og
utvikling i regionen.
Næringsutviklingsprogrammet skal i perioden som kommer, bidra til at regionen
unngår unødige konkurser. Støttetiltak skal rettes mot sunne bedrifter som har livets
rett, etter at effektene av koronaepidemien er over.
Konklusjon:
Kommunedirektøren anbefaler at Formannskapet slutter seg til den justerte
innretningen i næringsutviklingsprogrammet som beskrevet i saksframlegget.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Ola Langedal
næringsrådgiver
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Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/904

Arkiv: 822

VALG AV MEDDOMMERE TIL GJØVIK TINGRETT FOR PERIODEN 01.01.2021 31.12.2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Følgende velges til meddommere til Gjøvik tingrett for perioden 01.01.2021 –
31.12.2024:
Etternavn
Sønes
Fremstad
Skjølås
Skartsetherbakken
Gravdahl
Fremstad
Kleiven
Berge
Johnsen
Aspelien
Higdem
Engelien
Nordh
Mork
Christensen
Amlie
Slettum
Tveter
Løkken
Hoff
Faraas
Sinnerud
Dullerud
Nysetbakken
Smestad
Ringen
Scharffenberg
Haugen
Korsen
Olderheim
Andreassen

Fornavn
Hanne
Anne Gudrun
Trine Haug
Lene Anita
Inger Kristin
Kjersti
Katrine
Ida Sundt
Hanne Charlotte
Aarbakke
Siv Hege
Rose Marie Lybekk
Malin Lundgaard
Renate Carita
Haldis
Jorunn
Ann Kristin
Bjørg Astri
Sissel
Torhild Kristine Ringeli
Ruth Laeskogen
Siv Renate
Benedikte
Mari
Ellen Hege
Randi
Siri Sandstedt
Britt
Guri Westby
Lill Camilla Sønsteby
Gunn Hasli
Jane Iren

F.år
1983
1962
1975
1974
1971
1969
1993
1981
1970
1976
1963
1994
1969
1963
1965
1968
1971
1951
1960
1967
1974
1994
1965
1965
1960
1970
1964
1953
1975
1972
1966

Poststed
Raufoss
Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Raufoss
Bøverbru
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Eina
Raufoss
Raufoss
Eina
Bøverbru
Raufoss
Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
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Haugom
Snipstad
Ødegaard
Stenseth
Axelsen
Østbye
Jakobsen
Markovic
Eldevik
Vangstuen
Smedsrud
Frøsaker
Lund
Higdem
Helgesen
Barthel
Sveen
Iversen
Smedsrud
Rønning
Lien
Solbakken
Nordsjø
Haslem
Tollefsrud
Olsen
Udseth
Haugli
Berger
Børstad
Kvaalen
Bratsberg
Lien
Pedersen
Jahr
Sørensen
Hansen
Halle
Strande
Granum
Hoff
Vestlie
Sangnes
Langedal
Ødegaard

Aina
Tone Johannessen
Reidi
Kristin
Trude Jeanette
Unni Tove Berglund
Anita Læhren
Kåre - Martin
Jo Are
Trond
Geir Ronny
Bent
Øystein
Torfinn Prytz
Tore Martin
Karl Remi Haaland
Ivar Helth
Tor Even
Kjell Arild
Stian Ødegård
Ole Nino
Terje
Trond Jarle
Per Erik
Ola
Hans Petter
Arild
Odd Kenneth
Per Einar
Odd Erling
Gunnar
Thomas
Tony Andre
Arnstein
Ivar Michael Bergum
Svein Erik
Leif Petter
Rolf Erik
Per Olav
Paal
Ole Anders
Stig
Kjetil
Ola
Arild Nikolai

1974
1969
1970
1960
1975
1956
1975
1993
1970
1968
1967
1968
1979
1962
1960
1974
1955
1968
1977
1980
1969
1967
1961
1981
1963
1954
1963
1972
1963
1967
1953
1974
1975
1961
1978
1968
1969
1968
1969
1974
1966
1964
1970
1968
1953

Eina
Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Bøverbru
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Bøverbru
Raufoss
Bøverbru
Raufoss
Raufoss
Reinsvoll
Bøverbru
Raufoss
Raufoss
Bøverbru
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Eina
Eina
Eina
Raufoss
Bøverbru
Bøverbru
Raufoss
Bøverbru
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Trykte vedlegg:
Brev av 27.01.2020 fra Gjøvik tingrett om valg av medlemmer
Brev av 18.12.2020 fra Domstoladministrasjonen vedr. orientering til kommunene om
domssogns- og lagdømmeinndeling
Fakta:
Kommunen skal i henhold til domstolloven §§ 65 og 66 innen 1. juli 2020 ha
gjennomført valg av meddommere til tingretten og lagrettemedlemmer/meddommere
til lagmannsretten.
Det skal velges to alminnelige utvalg av meddommere til tingretten, ett alminnelig
utvalg for kvinner og ett for menn. Det skal velges 38 meddommere til hvert utvalg.
Personer kan velges enten til lagretten eller tingretten, men ikke begge steder, jfr.
domstolloven § 68 siste ledd. De som velges enten til tingretten eller lagmannsrett,
kan imidlertid velges til jordskiftemeddommere eller foreslås som skjønnsmedlem.
Kommunen er anmodet om å sørge for at utvalgene blir representative i forhold til
kommunenes befolkning, som innebærer at en foruten å ta hensyn til alder også må
ta hensyn til etnisk bakgrunn og kultur.
Domstolloven regulerer hvilke krav som stilles til de som skal velges til meddommere.
Dette gjelder bl.a. tilstrekkelige norskkunnskaper, personlig egnethet og
aldersgrenser.
Videre regulerer domstolloven hvem som er utelukket fra å kunne velges, enten i
kraft av vedkommendes stilling eller vandel.
Kommunen har jfr. § 67 i Domstolloven, oppfordret allmennheten til å foreslå
kandidater ved kunngjøring på hjemmesiden og på kommunens Facebook-side.
Vurdering:
Forslaget til valg av meddommere fra Vestre Toten til Gjøvik tingrett tar utgangspunkt
i innkomne «søknader» fra kandidater om å stille til valg som meddommere.
For å fylle opp kravet om antall medlemmer i utvalget, har administrasjonen kontaktet
meddommere fra forrige periode med forespørsel om gjenvalg for en ny periode. De
aktuelle kandidatene viser interesse for å stå i utvalget.
Vandelsvurdering av de foreslåtte kandidatene er gjennomført.
Det fremgår videre av domstolloven § 68 at formannskapet skal forberede valget, og
at forslaget til valg av meddommere skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to
uker.
Forslaget er lagt ut på kommunens hjemmeside slik at allmennheten kan komme
med innvendinger.
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Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Geir Steinar Loeng
administrativ leder
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Saksbehandler:
Direkte tlf.:

Merethe Baustad Ranum

Dato:
Saksnr.:
Arkivkode:
Deres ref.:

18.12.2019
19/2234 - 60
DOMSTOL 306

Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling - RETTET
1

Valg av meddommere – prosessen fremover

Perioden for dagens utvalg av meddommere utløper 31. desember 2020. Kommunestyrene skal derfor
velge nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024.
Valgene av meddommere til tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene må være ferdige innen 1.
juli 2020, jf domstolloven § 66 første ledd. Når valgene er foretatt, er siste frist til å varsle domstolene
om utfallet 14. september 2020, jf dl § 69 andre ledd. For å unngå forsinkelser i domstolenes
saksavvikling, er det viktig at kommunen gjennomfører meddommervalgene og rapporterer om utfallet i
henhold til de lovbestemte fristene.
Kommunen skal velge meddommere til tre ulike utvalg:
 Meddommere til lagmannsretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 64
 Meddommere til tingretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 65
 Meddommere til jordskifteretten – like mange kvinner som menn, jf jordskifteloven § 2-5
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.
Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf dl § 68
siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan samme person være
meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem.
Kommunen vil få beskjed om hvor mange som skal velges til det enkelte utvalg av domstolleder ved de
aktuelle domstolene.
Vi er kjent med at mange kommuner allerede er i gang med arbeidet med å finne frem til aktuelle
meddommere. For å gi dere kommuner bedre tid til valget av meddommere har vi anbefalt at
domstolene legger inn antall meddommere allerede innen 1. februar 2020, selv om siste lovbestemte
frist i år faller på 29. samme måned (dl §§ 64 første ledd og 65 første ledd.)
Kommunens innrapportering av meddommerutvalgene skal skje elektronisk på
https://www.meddommerutvalg.no. Denne portalløsningen åpnes for bruk 2. mars 2020. Det vil være
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7485 Trondheim
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mulig å legge til meddommere enkeltvis, eller ved å laste opp en Excel-fil som inneholder utvalget. Malfil i Excel samt eksempelfil vil bli sendt ut til kommunene i løpet av januar. Personer i utvalget vil bli
vasket mot folkeregisteret ved innlegging i portalløsningen. Siden bostedsadresse hentes automatisk fra
folkeregisteret er det ikke nødvendig for kommunen å rapportere inn denne.
2

Endringer i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling

Flere kommuner har lurt på hvilken betydning forestående kommune- og fylkessammenslåinger vil ha
for meddommervalgene. Der det skjer endringer i kommunestrukturen vil det være den
nye/sammenslåtte kommunen som har ansvaret for valget av meddommere, dvs det er den nye
kommunestrukturen som gir føringer for prosessen med meddommervalgene.
Det er vedtatt nye forskrifter om domssogn og lagdømme inndeling og en om jordskiftesokn. Kun
sistnevnte vedlegges denne orienteringen, da det er varslet at det senere i desember vil komme en
ytterligere endringsforskrift om domssogns og lagdømmeinndeling.
3

Allsidig sammensetning

Som det fremgår av domstolloven § 67 skal utvalgene av meddommere ha «en allsidig sammensetning,
slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til
å foreslå kandidater til valget.»
I dette ligger både et krav til at meddommerne skal ha en allsidig sammensetning, og at det er
kommunenes plikt å legge til rette for dette. Meddommerne skal i størst mulig grad gjenspeile
kommunens befolkning, jf dl § 67. Det innebærer at kommunen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk
bakgrunn og kultur når meddommerne skal velges.
I 2018 gjennomførte Domstoladministrasjonen en undersøkelse blant alminnelige meddommere, med
over 15000 svar. Blant annet ble spørsmål om representativitet undersøkt når det gjelder alder,
utdanningsnivå og etnisk bakgrunn. Kjønn og geografi er som kjent sikret gjennom
oppnevningsprosessen.





Når det gjelder alder viser undersøkelsen at 60 prosent av meddommerne i Norge er 50 år eller
eldre. Kun 2,8 prosent er under 30 år, jf graf.
Kun 5 prosent av meddommerne er født utenfor landet. 7,7 prosent av de svarende har minst
en forelder født utenfor Norge. Det betyr at innvandrerbefolkningen er underrepresentert i
meddommerutvalgene.
44,6 prosent er ansatte i offentlig sektor og like mange er ansatt i privat sektor eller er
selvstendige næringsdrivende. Andelen pensjonister er 13,8 prosent og studentene utgjør 1,8
prosent. Når det gjelder yrke mv. ser det dermed ut til at representativiteten er god.
Utdanningsnivået er betydelig høyere enn for befolkningen i sin helhet. 75 prosent har
universitets- eller høyskoleutdanning. Nesten halvparten har mer enn tre år.

Det ble i 2018 også gjennomført en lignende undersøkelse blant meddommere i jordskifteretten med
ca. 1000 svar. Ingen av respondentene var under 30 år, og kun 22 prosent var under 50 år.
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Når lovens formulering om allsidig sammensetning sammenlignes med svarene i undersøkelsene er det
derfor grunn til å betone at andelen yngre meddommere bør øke betydelig og at kommunene bør
etterstrebe å velge flere meddommere som har innvandrerbakgrunn.
Figur: Alderssammensetning blant de svarende på meddommerundersøkelsen for de alminnelige
domstolene.

4

Meddommerundersøkelsen – meddommerne tjenestegjør for sjelden

I Domstoladministrasjonens undersøkelse fra 2018 svarte 15 prosent av meddommerne i de alminnelige
domstolene at de ikke hadde deltatt i en eneste sak fra 1. januar 2017 til ca. 15. mars 2018. 45 prosent
hadde deltatt i én sak. Det betyr at 60 prosent ikke hadde deltatt i to saker i løpet av året, hvilket er
målet for de alminnelige domstolene, jf domstolloven § 64 og 65.
Når meddommere tjenestegjør sjelden opparbeider de seg ikke tilstrekkelige gode rutiner for oppdraget
og det gjør introduksjon av nye meddommere vanskeligere. En konsekvens kan være at det blir mindre
interessant/attraktivt å melde seg til oppdraget som meddommer.
Også jordskifteloven bestemmer at antallet meddommere skal fastsettes slik at hver meddommer skal
gjøre tjeneste i en sak i løpet av valgperioden på 4 år. I følge Domstoladministrasjonens undersøkelse
blant meddommere i jordskifteretten 2018 hadde 47 prosent av meddommerne ikke deltatt i noen sak,
hvilket tyder på at det også for jordskifterettene kan være behov for å redusere antallet meddommere
som skal velges.
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Resultatene fra begge undersøkelsene viser altså at lovgivers intensjon ikke oppfylles i dag. Vi har derfor
forstått at enkelte domstoler ønsker å redusere antallet meddommere. Dette er en konkret vurderinger
domstolledere må foreta ut fra erfaringene ved egen domstol. Kommunene må derfor avvente hvilket
behov «deres» domstoler har til disse kommer med sin bestilling.
5

Skjønnsmedlemmer

I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer. Utvalget er felles for lagmannsretter,
tingretter og jordskifteretter. Etter skjønnsprosessloven § 14 er det departementet som fastsetter
antallet, mens selve oppnevningen er det fylkestinget som foretar etter forslag fra tingrettene og
kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober 2020, og gjelder for samme periode som for
meddommerne. Før 1. november 2020 skal fylkesrådmannen gi beskjed om hvem som er oppnevnt som
skjønnsmedlemmer.
Når kommunen oversender forslag til fylkeskommunen om hvem som skal velges som
skjønnsmedlemmer, er det viktig at kommunen oppgir hvilken stilling vedkommende har og hvilket
fagområde han eller hun har særlig kyndighet i.
Domstolene har gitt beskjed om at de i liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med «alminnelig
kompetanse». Derimot har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse
knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Mange domstoler nevner også
behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser og kunnskap om
bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker også at skjønnsmedlemmene har særlig kyndighet innen
økonomi, revisjon og regnskap.
Domstolene har understreket viktigheten av at det i opplistingen over skjønnsmedlemmer oppgis
hvilken utdannelse, stilling, og erfaring de har.
En del jordskifteretter ønsker at de skjønnsmedlemmene som oppnevnes også oppnevnes som
meddommere i jordskifterettene. Noen domstoler har gitt uttrykk for at de samme aldershensyn bør
hensyntas for skjønnsmedlemmer som ved oppnevning av meddommere, selv om dette ikke er regulert
i skjønnsprosesslovens bestemmelser.
Fylkestinget må foreta valget før 15. oktober 2020 og utfallet av valget skal rapporteres innen 1.
november 2020, jf skjønnsprosessloven § 14.
6

Normal digital kompetanse

Vi vil til slutt gjøre kommunene oppmerksomme på at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en
stor fordel om de meddommerne som velges og de personene som foreslås valgt til
skjønnsmedlemmerkan bruke vanlige digitale verktøy.

Med hilsen
Robert Envik
seksjonssjef

Merethe Baustad Ranum
seniorrådgiver
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/903

Arkiv: 822

VALG AV MEDDOMMERE VED EIDSIVATING LAGMANNSRETT FOR PERIODEN
01.01.2021 - 31.12.2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Følgende personer velges til meddommere til Eidsivating lagmannsrett for perioden
01.01.2021 – 31.12.2024:
Etternavn
Jørgensen
Bjarkli
Roseth
Vildåsen
Bergersen
Slettum
Dijk
Stikbakke
Narten
Jeppestøl
Huuse
Nubdal
Pettersbakken
Strande
Solberg
Taasen

Fornavn
Alexander
Skule Strand
Arnfinn
Sigurd
Ole-Petter
Terje
Frode Aron Van
Johannes
Lise
Mari
Karianne
Gerda Louise
Bente
Mona Hoelsveen
Elin Synnøve
Anne Merete G

F.år
1987
1961
1959
1988
1965
1964
1961
1974
1967
1976
1978
1973
1974
1971
1962
1962

Bosted
Raufoss
Eina
Raufoss
Raufoss
Eina
Eina
Bøverbru
Bøverbru
Raufoss
Raufoss
Eina
Raufoss
Eina
Eina
Raufoss
Bøverbru

Trykte vedlegg:
Brev av 04.02.2020 fra Eidsivating lagmannsrett vedr. valg av meddommere for
perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024
Fakta:
Kommunene skal i henhold til domstolslovens §§ 65 og 66 ha gjennomført valg av
lagrettemedlemmer/meddommere til lagretten og meddommere til tingretten, innen 1.
juli 2020. Kommunene er anmodet om å sørge for at utvalgene blir representative i
forhold til kommunens befolkning, som innebærer at en foruten å ta hensyn til alder,
også må ta hensyn til etnisk bakgrunn og kultur.
20/903

Kommunen har jfr. § 67 i Domstolloven, oppfordret allmennheten til å foreslå
kandidater ved annonsering på hjemmesiden.
Det skal velges ett utvalg for kvinner og ett for menn for perioden 01.01.2021 –
31.12.2024. For Vestre Toten skal det velges 8 kvinner og 8 menn som
lagrettemedlemmer/meddommere ved Eidsivating Lagmannsrett.
Personer som blir valgt, velges enten til lagmannsretten eller tingretten. Ingen kan
velges både til lagmannsretten og tingretten, jfr. domstolloven § 68 siste ledd.
Personer som velges til lagmannsretten eller tingretten er imidlertid valgbare som
meddommere til jordskifteretten, jfr. jordskifteloven § 2-5. De kan også brukes som
skjønnsmedlem, skjønnsprosessloven § 14.
Kommunen er pliktig til å kontrollere at kandidatene til valget oppfyller vilkårene etter
§§ 70-72, jfr. § 73.
Det har i praksis foregått med noe informasjonshenting fra kandidatene, og
forespørsel til politiet om uttalelse om vandel. Det hentes ikke mer informasjon enn
nødvendig for å avklare forholdene til kravene etter § 72.
Vurdering:
Når det gjelder framgangsmåten mht til forslag på kandidater som meddommere til
lagmannsretten, så vises det til redegjørelsen i saken om valg av meddommere for
tingretten

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Geir Steinar Loeng
administrativ leder
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Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/597

Arkiv: 822

VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE I JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN
2021 - 2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Følgende velges til jordskiftemeddommere i Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal
jordskifterett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024:
Etternavn
Tollefsrud
Kvaalen
Haugli
Olsen
Pettersbakken
Skjølås
Ballangrud
Mjølnerød
Skinderviken
Ødegaard

Fornavn
Ola
Gunnar
Odd Kenneth
Anders Kvaløy
Stian
Trine Haug
Jorunn Signe
Synøve
Kristin
Hanne Haavi

F.år
1963
1953
1972
1979
1961
1975
1967
1961
1965
1958

Poststed
Bøverbru
Bøverbru
Raufoss
Eina
Bøverbru
Reinsvoll
Reinsvoll
Bøverbru
Eina
Bøverbru

Trykte vedlegg:
Brev fra Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal Jordskifterett - Orientering til kommune
Fakta:
I hht jordskiftelovens § 2-5 skal det i hver kommune være et særskilt utvalg
jordskiftemeddommere, og funksjonstiden er 01.01.2021 – 31.12.2024.
Medlemmene i utvalget skal være kyndige i saker som er til behandling i
jordskifteretten. Utvalget skal oppnevnes etter de samme reglene i domstolloven om
valg av meddommere.
Meddommere i lagretten og tingretten er ikke fritatt fra å velges som meddommer i
jordskifteretten.
Fra Vestre Toten skal det velges 10 personer, herav fem kvinner og fem menn.

20/597

Vurdering:
Når det gjelder framgangsmåten mht til forslag på kandidater som meddommere til
jordskifteretten, så vises det til redegjørelsen i saken om valg av meddommere for
tingretten

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Geir Steinar Loeng
administrativ leder
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VESTOPPLAND OG SØR-GUDBRANDSDAL

JORDSKIFTERETT
Til kommunene

Arkivnummer

Vår referanse

Vår dato

422.7

41/2020/BR/mek

05.03.2020

Valg av nye jordskiftemeddommere i jordskifteretten
Innen 1. juli 2020 skal kommunene ha gjennomført valg av nye jordskiftemeddommere for
perioden 01.01.2021 til 31.12.2024. Vi viser til brev fra Domstoladministrasjonen av
18.12.2019. For ordens skyld legger vi ved dette brevet på nytt. Nedenfor har vi listet opp
noen momenter som vi mener vil være spesielt viktig for valg av jordskiftemeddommere
 Vi trenger 10 meddommere





Kandidaten skal være mellom 21 og 70 år (dette er et krav)
Det skal velges like mange av hvert kjønn (dette er et krav)
Kandidaten må kunne snakke og forstå norsk (dette er et krav)
Kandidaten må ikke tidligere være straffedømt (dette er et krav)

 Jordskiftedommeren skal oppnevne meddommere som er kyndige i det saken gjelder.
Derfor er det en fordel at kandidaten har en bakgrunn som kan være til hjelp i de
sakene som jordskifteretten behandler. I utvalget bør det være en god variasjon i
fagkompetanse og bakgrunn kandidatene imellom. Eksempler på
yrkesbakgrunn/kompetanse kan være gårdbruker, skogbruker, entreprenør,
arealplanlegger, eiendomsmegler, veg/vegplanlegging, regnskap, takst av
eiendom/bygg og offentlig ansatte.
 Kandidaten bør ha normalt god helse (som regel er det befaring som et ledd i
forhandlingene).
 Kandidaten bør være motivert for oppdraget som meddommer, og ha et arbeid som
ikke hindrer eller gjør det vanskelig å ta permisjon.
 Det er en stor fordel om kandidaten kan bruke vanlige digitale verktøy.
Med hilsen
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett

Britt Rusten
jordskifterettsleder

Postadresse
Elvegata 19
2609 Lillehammer

Besøksadresse
Elvegata 19
Lillehammer

Telefon 61 99 15 00
Telefax
jlhmpost@domstol.no

www.jordskifte.no
Bedriftsnr. 974 725 983

