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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Protokollen fra formannskapets møte 26.05.2020 godkjennes. 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Fjernmøte 
Møtedato: 26.05.2020 Tid: 09:00 - 09:35 
 

Innkalte: 
Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for 

AP Leder Stian Olafsen   

AP Medlem Tonje Bergum Jahr   

AP Medlem Stian Pettersbakken   

AP Medlem Ingrid Tønseth Myhr  Tiltrådte møte kl. 09.20 

AP Medlem Ann Marit Sandsengen   

SV Medlem Ahmed Haruun Ali   

SP Medlem Arild N. Ødegaard   

SP Medlem Kjersti Diesen Løken   

H Medlem Elin Synnøve Solberg   

H Medlem Arve Sørbo   

FRP Medlem Svein Erik Sørensen   

 

 
 

Fra adm. (evt. 
andre): 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, ass.kommunedirektør 
Odd Arnvid Bollingmo, møtesekretær Vegard Skogen  

    

Fra/til saknr.: 62 – 63/20  

 
 
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 
10 representanter til stede ved møtets begynnelse. 
 
Raufoss, 26. mai 2020 
 
 
 
Underskrifter: 
 

Stian Olafsen  
ordfører  

  
Vegard Skogen  
møtesekretær  
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62/20   
20/1068 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 
Behandling: 
 
Kjersti Diesen Løken (SP): Påpekte feil forslagsstillere under behandlingen i sak 
53/20 om fordeling av ekstraordinære midler til investeringsprosjekter og kulturformål. 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra formannskapets møte 13.05.2020 godkjennes. 
 
 
 

 

63/20   
20/1000 

REGIONALT SAMARBEID - INNFORDRING  
 
Behandling: 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis og ass.kommunedirektør 
Odd Arnvid Bollingmo orienterte nærmere om prosessen og faglige fakta i saken. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Det vedtas å etablere en felles samlokalisert innfordringssenhet med seks 
årsverk for Gjøvik, Søndre Land, Østre og Vestre Toten kommune med 
virkning fra 1.11.2020.  

2. Innfordringsenheten organiseres som en vertskommuneordning etter  
kommunelovens § 20-2 med Vestre Toten kommune som vertskommune og 
samarbeidssted. 

3. Det inngås en samarbeidsavtale mellom enheten og kommunene. 
4. Enheten finansieres med tilskudd direkte fra samarbeidskommunene. 

 
 
 
 
 

 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Vegard Skogen Arkiv: 021  
Arkivsaksnr.: 20/1185    

 
 
REFERATER  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til orientering. 
 

 

 
 
 
Trykte vedlegg:  
Nasjonal transportplan 2022-2033 - Innlandet fylkeskommunes prioriteringer 
Vedlegg 1 - Fylkesutvalgets behandling av sak 1382020 

Vedlegg 2 - Nasjonal transportplan 2022-2033 - Innlandet fylkeskommunes 
prioriteringer 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør  
 

 



 
  
 

Samferdsel - Strategi og utvikling 
   

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: +47 62 00 08 80 
Postboks 4404 Innlandet fylkeskommune E-post: post@innlandetfylke.no 
Bedriftssenteret Parkgata 64 Internett: www.innlandetfylke.no 
2325 Hamar Hamar Org.nr.:  920717152 

Kommuner i Innlandet 
Regionråd i Innlandet 
Jernbaneforum Dovrebanen Sør 
Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen 
Jernbaneforum Kongsvingerbanen 
Jernbaneforum Røros- og Solørbanen  
Stor-Oslo  
NHO Innlandet  
LO Innlandet  
Vegforum Innlandet 
 
 
  
 
  
 
Deres ref:   Vår ref:  Dato: 
 2020/371-57 

Erlend Myking 
 
 

02.06.2020 
 

Nasjonal transportplan 2022-2033 - Innlandet fylkeskommunes 
prioriteringer 
 
Fylkesutvalget i Innlandet behandlet den 12.5 i sak 138/2020 Innlandet fylkeskommune sine 
prioriteringer til Nasjonal Transportplan 2022 – 2033 og fattet følgende vedtak: 
 
 

«Innlandet fylkeskommune har følgende innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033, 

som konkretisering av vedtak fattet i fylkestinget 29. april 2020, og som vil følges opp 

av et utdypet innspill etter behandling i fylkestinget i juni 2020: 

  

Nasjonal transportplan 2022-2033 skal bidra til god og samfunnsnyttig infrastruktur 

med lavere klimautslipp og oppfyllelse av Norges internasjonale forpliktelser, jf. FNs 

bærekraftsmål og Parisavtalen, til utslippskutt. 

  

Innlandet fylkeskommune mener at prosjekter som ligger inne i eksisterende Nasjonal 

transportplan må realiseres fullt ut. 

  

Eksisterende samferdselsinfrastruktur i Innlandet fylke er omfattende, hvorav staten 

eier om lag 1/5 og fylkeskommunen 4/5 av veginfrastrukturen. Det er viktig at det 

sikres tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur, slik at 

funksjonen opprettholdes og at etterslepet reduseres. Det krever en betydelig styrking 
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av bevilgningsnivået til fylkeskommunen. Det kreves 1 ekstra milliard kroner i årlig 

bevilgning til vedlikehold og oppgradering av fylkesvegene som fordeles til fylkene 

etter andel fylkesveg. 

  

Nye veier må sikres tilstrekkelig finansiering til å gjennomføre prosjektene i sin 

portefølje. Nye veier har i sin portefølje E6 Elstad-Otta i Gudbrandsdalen og E16 

Kløfta (E6)-Kongsvinger: 

• Det er viktig å ferdigstille E6 i Gudbrandsdalen, som inngår i den betydeligste 

transportkorridoren nord-sør. Dette vil bedre framkommeligheten og 

trafikksikkerheten, og oppfylle Stortingets vedtak fra 2012. Prosjektet er av stor 

betydning for fylkeskommunens garantiansvar for bompengefinansieringen av 

strekningen Ringebu – Otta. 

• E16 Kongsvinger-Kløfta må ferdigstilles og prosjektet vil knytte Innlandet nærmere 

bo- og arbeidsmarkedet på Romerike og i Oslo. 

Når det gjelder andre konkrete prosjekter prioriterer Innlandet fylkeskommune 

følgende: 

  

Veg 
1. Helhetlig utbygging av Rv 4 fra Oslo til Mjøsbrua  
Næringslivet og eksportindustrien langs hele Rv 4 sørover fra Gjøvik er helt 

avhengige av et mer helhetlig, effektivt og velfungerende transportsystem for å 

opprettholde og utvikle sin konkurransekraft mot det internasjonale markedet. 

Framkommeligheten er særlig utfordrende fra Nittedal (Viken) og videre til og 

igjennom Oslo. I påvente av at helt nødvendige tiltak med ny vegløsning på Rv4 

Nittedal-Oslo, inkl. tunnel under Rotnes ferdigstilles, må kapasitetsøkende tiltak og 

vedlikehold prioriteres. Strekningen mellom Hunndalen til E6/Mjøsbrua er en meget 

viktig pendler- og transportkorridor for Gjøvikregionen, og må prioriteres høyt. Denne 

vegutbyggingen vil legge til rette for byutvikling i Gjøvik samt å forbedre 

sammenkoblingen av Mjøsbyene til ett sammenfallende bo- og arbeidsmarked. 

  

2. Prosjekt Hamar- Løten 
Utbygging av ny fire-felts motorveg på Rv25 mellom Hamar og Løten er nødvendig for 

å møte kapasitetsutfordringene på denne strekningen og bedre kommunikasjonen 

mot østlige deler av fylket. 

  

3. Prosjekt Valdres  
E16 gjennom Valdres er den viktigste transportkorridoren vest-øst og må fullføres. 
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Prosjektet Fagernes sør – Hande, som er den største flaskehalsen, må tas inn i NTP 

på nytt jf prioriteringene til NHO, NLF med flere. Prosjektet har tidligere vært inne i to 

runder av NTP og gjennom en fase med prosjektoptimalisering er kostnaden 

vesentlig redusert. 

  

4. Oppgraderinger av riksveger i Innlandet fylkeskommune 
Innlandet har mange riksvegstrekninger med utfordringer knyttet til framkommelighet, 

flom, ras og trafikksikkerhet. Følgende må prioriteres for strekningsvise 

utbygginger/utbedringer: Rv3 i Østerdalen (inkludert nye strekninger forbi 

Messeltsvingene, Opphus, Stor-Elvdal hovedkirke og Lonåsen), E16 Kongsvinger – 

riksgrensen, Rv2 fra Elverum via Kongsvinger til riksgrensen, og Rv25 fra Elverum til 

riksgrensen. 

  

5. Prosjekt Strynefjellet 
For Rv15 over Strynefjellet bør det startes planlegging i henhold til anbefalingene i 

KVU for en sikker helårsveg mellom Øst- og Vestlandet. 

  

6. Sikre helårsforbindelser på tvers i Innlandet fylke. 

  

7. En milliard kroner ekstra til vedlikehold og oppgradering av fylkesvegnettet 
hvert år i NTP-perioden. Fordeles til fylkene etter andel fylkesveg. 
  

Jernbane  
1. Dovrebanen - Intercity 
Utbygging av dobbeltspor på Intercity-strekningen på Dovrebanen må følge 

tidsplanen til Hamar innen 2026 og til Lillehammer innen 2034.  

Utbygging av Intercity Hamar-Lillehammer på Dovrebanen vil ha stor regional 

betydning for effektiv og miljømessig persontransport. Dette er et viktig tiltak for 

utviklingen av de ulike bo- og arbeidsmarkedsregionene i Mjøsområdet. 

  

2. «Godspakke Innlandet» 
Vedtatt «Godspakke Innlandet» må forseres for å styrke jernbanens konkurransekraft 

for godstransport. Som en del av dette er det viktig at det gjøres investeringer i 

Kongsvinger-, Solør- og Rørosbanen med blant annet krysningsspor og tilsving for å 

øke kapasiteten både for transport av gods og mennesker. 
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3. Kongsvingerbanen og grensebanen 
Kongsvingerbanen har i dag betydelige kapasitetsutfordringer og er erklært 

overbelastet. Begrenset kapasitet på Kongsvingerbanen skaper store utfordringer for 

utvidelse av persontogtrafikken samt avvikling av godstransport både for 

skognæringen og eksportrettet industri. 

For godstransport på bane er dette den viktigste grensekryssende forbindelsen i sør, 

og det forventes stor vekst i kombitrafikken som skal nordover, og til Sverige og 

resten av Europa.  

  

For persontransporten må prioriteres både kortsiktige og langsiktige tiltak som kan 

styrke Kongsvingerbanens rolle i vekstområdet til hovedstaden. For å skape 

funksjonelle bo- og arbeidsmarkeder er det i tillegg til frekvens og økt kapasitet viktig 

å satse på tiltak som gir redusert reisetid inn mot Osloområdet.  

  

Innlandet fylkeskommune forutsetter at det nå avsettes planleggingsmidler og 

utbyggingsmidler i første halvdel av planperioden slik at en kan gjennomføre de tiltak 

som er nødvendige for å øke kapasiteten og få på plass ny terminal.  

  

4. Røros- og Solørbanen 
Elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen vil være av stor betydning for utvikling av 

et rasjonelt og klimavennlig gods- og persontogtilbud i Innlandet, og sikre 

«dobbeltspor» Hamar – Støren. Det vil videre øke framføringssikkerheten av både 

person- og godstransport mellom nord og sør i landet. Innlandet fylkeskommune er 

tilfreds med etatenes forslag om at Røros- og Solørbanen (Hamar-Elverum-

Kongsvinger) elektrifiseres som en første etappe, slik at robustheten i jernbanenettet 

styrkes. 

Elektrifisering av hele Rørosbanen må planlegges i første halvdel av planperioden og 

gjennomføres i annen halvdel. 

  

5. Gjøvikbanen  
Innlandet fylkeskommune ber om at en i de videre analyser av tiltak på Gjøvikbanen 

prioriterer utbedring av kapasitet for gods- og persontrafikk spesielt på strekningen 

Oslo – Roa. 

  

Fylkeskommunen ønsker at det settes i gang et arbeid hvor en utreder en 

sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen som et viktig tiltak for å utvikle 

Mjøsregionen, samt for å øke kapasiteten for godstransport på bane og styrke 
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robustheten og beredskapen. Ved en slik sammenkobling kan en også styrke øst-

vestsambandet vesentlig og slippe å dra unødig gods via Alnabru. 

  

6. For å løse mindre og mellomstore byers transportutfordringer på en klimavennlig 

måte, må det utvikles avtaleordninger med statlige tilskuddsmidler til mindre og 

mellomstore byer som ønsker å forplikte seg til felles finansiering og samarbeid om 

areal og transportutvikling slik som prosjektet ATS Mjøsbyen. 

  

Digital infrastruktur 
Fylkestinget vil understreke betydningen av digital infrastruktur. Høyhastighets 

brebånd er helt avgjørende for arbeidsplasser og bosetting og må prioriteres på linje 

med vei og bane. Fylkestinget vil be om at offentlige myndigheter samarbeider med 

kommersielle aktører for å sørge for en raskest mulig utbygging av høyhastighets 

brebånd i hele landet.» 

 

Protokoll og saksframlegg vedlegges. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
 
Hanne Finstad  
seksjonssjef  

Erlend Myking 
 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
 
 



 

Fylkesutvalgets behandling av sak 138/2020 i møte den 12.05.2020: 

Vedtak: 
Innlandet fylkeskommune har følgende innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033, som 

konkretisering av vedtak fattet i fylkestinget 29. april 2020, og som vil følges opp av et 

utdypet innspill etter behandling i fylkestinget i juni 2020: 

  

Nasjonal transportplan 2022-2033 skal bidra til god og samfunnsnyttig infrastruktur med 

lavere klimautslipp og oppfyllelse av Norges internasjonale forpliktelser, jf. FNs 

bærekraftsmål og Parisavtalen, til utslippskutt. 

  

Innlandet fylkeskommune mener at prosjekter som ligger inne i eksisterende Nasjonal 

transportplan må realiseres fullt ut. 

  

Eksisterende samferdselsinfrastruktur i Innlandet fylke er omfattende, hvorav staten eier om 

lag 1/5 og fylkeskommunen 4/5 av veginfrastrukturen. Det er viktig at det sikres tilstrekkelige 

midler til drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur, slik at funksjonen opprettholdes og 

at etterslepet reduseres. Det krever en betydelig styrking av bevilgningsnivået til 

fylkeskommunen. Det kreves 1 ekstra milliard kroner i årlig bevilgning til vedlikehold og 

oppgradering av fylkesvegene som fordeles til fylkene etter andel fylkesveg. 

  

Nye veier må sikres tilstrekkelig finansiering til å gjennomføre prosjektene i sin portefølje. 

Nye veier har i sin portefølje E6 Elstad-Otta i Gudbrandsdalen og E16 Kløfta (E6)-

Kongsvinger: 

• Det er viktig å ferdigstille E6 i Gudbrandsdalen, som inngår i den betydeligste 

transportkorridoren nord-sør. Dette vil bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten, og 

oppfylle Stortingets vedtak fra 2012. Prosjektet er av stor betydning for fylkeskommunens 

garantiansvar for bompengefinansieringen av strekningen Ringebu – Otta. 

• E16 Kongsvinger-Kløfta må ferdigstilles og prosjektet vil knytte Innlandet nærmere bo- og 

arbeidsmarkedet på Romerike og i Oslo. 

Når det gjelder andre konkrete prosjekter prioriterer Innlandet fylkeskommune følgende: 

  

Veg 
1. Helhetlig utbygging av Rv 4 fra Oslo til Mjøsbrua  
Næringslivet og eksportindustrien langs hele Rv 4 sørover fra Gjøvik er helt avhengige av et 

mer helhetlig, effektivt og velfungerende transportsystem for å opprettholde og utvikle sin 



konkurransekraft mot det internasjonale markedet. Framkommeligheten er særlig 

utfordrende fra Nittedal (Viken) og videre til og igjennom Oslo. I påvente av at helt 

nødvendige tiltak med ny vegløsning på Rv4 Nittedal-Oslo, inkl. tunnel under Rotnes 

ferdigstilles, må kapasitetsøkende tiltak og vedlikehold prioriteres. Strekningen mellom 

Hunndalen til E6/Mjøsbrua er en meget viktig pendler- og transportkorridor for 

Gjøvikregionen, og må prioriteres høyt. Denne vegutbyggingen vil legge til rette for 

byutvikling i Gjøvik samt å forbedre sammenkoblingen av Mjøsbyene til ett sammenfallende 

bo- og arbeidsmarked. 

  

2. Prosjekt Hamar- Løten 
Utbygging av ny fire-felts motorveg på Rv25 mellom Hamar og Løten er nødvendig for å 

møte kapasitetsutfordringene på denne strekningen og bedre kommunikasjonen mot østlige 

deler av fylket. 

  

3. Prosjekt Valdres  
E16 gjennom Valdres er den viktigste transportkorridoren vest-øst og må fullføres. Prosjektet 

Fagernes sør – Hande, som er den største flaskehalsen, må tas inn i NTP på nytt jf 

prioriteringene til NHO, NLF med flere. Prosjektet har tidligere vært inne i to runder av NTP 

og gjennom en fase med prosjektoptimalisering er kostnaden vesentlig redusert. 

  

4. Oppgraderinger av riksveger i Innlandet fylkeskommune 
Innlandet har mange riksvegstrekninger med utfordringer knyttet til framkommelighet, flom, 

ras og trafikksikkerhet. Følgende må prioriteres for strekningsvise utbygginger/utbedringer: 

Rv3 i Østerdalen (inkludert nye strekninger forbi Messeltsvingene, Opphus, Stor-Elvdal 

hovedkirke og Lonåsen), E16 Kongsvinger – riksgrensen, Rv2 fra Elverum via Kongsvinger 

til riksgrensen, og Rv25 fra Elverum til riksgrensen. 

  

5. Prosjekt Strynefjellet 
For Rv15 over Strynefjellet bør det startes planlegging i henhold til anbefalingene i KVU for 

en sikker helårsveg mellom Øst- og Vestlandet. 

  

6. Sikre helårsforbindelser på tvers i Innlandet fylke. 

  

7. En milliard kroner ekstra til vedlikehold og oppgradering av fylkesvegnettet hvert år 
i NTP-perioden. Fordeles til fylkene etter andel fylkesveg. 
  



Jernbane  
1. Dovrebanen - Intercity 
Utbygging av dobbeltspor på Intercity-strekningen på Dovrebanen må følge tidsplanen til 

Hamar innen 2026 og til Lillehammer innen 2034.  

Utbygging av Intercity Hamar-Lillehammer på Dovrebanen vil ha stor regional betydning for 

effektiv og miljømessig persontransport. Dette er et viktig tiltak for utviklingen av de ulike bo- 

og arbeidsmarkedsregionene i Mjøsområdet. 

  

2. «Godspakke Innlandet» 
Vedtatt «Godspakke Innlandet» må forseres for å styrke jernbanens konkurransekraft for 

godstransport. Som en del av dette er det viktig at det gjøres investeringer i Kongsvinger-, 

Solør- og Rørosbanen med blant annet krysningsspor og tilsving for å øke kapasiteten både 

for transport av gods og mennesker. 

  

3. Kongsvingerbanen og grensebanen 
Kongsvingerbanen har i dag betydelige kapasitetsutfordringer og er erklært overbelastet. 

Begrenset kapasitet på Kongsvingerbanen skaper store utfordringer for utvidelse av 

persontogtrafikken samt avvikling av godstransport både for skognæringen og eksportrettet 

industri. 

For godstransport på bane er dette den viktigste grensekryssende forbindelsen i sør, og det 

forventes stor vekst i kombitrafikken som skal nordover, og til Sverige og resten av Europa.  

  

For persontransporten må prioriteres både kortsiktige og langsiktige tiltak som kan styrke 

Kongsvingerbanens rolle i vekstområdet til hovedstaden. For å skape funksjonelle bo- og 

arbeidsmarkeder er det i tillegg til frekvens og økt kapasitet viktig å satse på tiltak som gir 

redusert reisetid inn mot Osloområdet.  

  

Innlandet fylkeskommune forutsetter at det nå avsettes planleggingsmidler og 

utbyggingsmidler i første halvdel av planperioden slik at en kan gjennomføre de tiltak som er 

nødvendige for å øke kapasiteten og få på plass ny terminal.  

  

4. Røros- og Solørbanen 
Elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen vil være av stor betydning for utvikling av et 

rasjonelt og klimavennlig gods- og persontogtilbud i Innlandet, og sikre «dobbeltspor» Hamar 

– Støren. Det vil videre øke framføringssikkerheten av både person- og godstransport 

mellom nord og sør i landet. Innlandet fylkeskommune er tilfreds med etatenes forslag om at 

Røros- og Solørbanen (Hamar-Elverum-Kongsvinger) elektrifiseres som en første etappe, 



slik at robustheten i jernbanenettet styrkes. 

Elektrifisering av hele Rørosbanen må planlegges i første halvdel av planperioden og 

gjennomføres i annen halvdel. 

  

5. Gjøvikbanen  
Innlandet fylkeskommune ber om at en i de videre analyser av tiltak på Gjøvikbanen 

prioriterer utbedring av kapasitet for gods- og persontrafikk spesielt på strekningen Oslo – 

Roa. 

  

Fylkeskommunen ønsker at det settes i gang et arbeid hvor en utreder en sammenkobling av 

Gjøvikbanen og Dovrebanen som et viktig tiltak for å utvikle Mjøsregionen, samt for å øke 

kapasiteten for godstransport på bane og styrke robustheten og beredskapen. Ved en slik 

sammenkobling kan en også styrke øst-vestsambandet vesentlig og slippe å dra unødig 

gods via Alnabru. 

  

6. For å løse mindre og mellomstore byers transportutfordringer på en klimavennlig måte, 

må det utvikles avtaleordninger med statlige tilskuddsmidler til mindre og mellomstore byer 

som ønsker å forplikte seg til felles finansiering og samarbeid om areal og transportutvikling 

slik som prosjektet ATS Mjøsbyen. 

  

Digital infrastruktur 
Fylkestinget vil understreke betydningen av digital infrastruktur. Høyhastighets brebånd er 

helt avgjørende for arbeidsplasser og bosetting og må prioriteres på linje med vei og bane. 

Fylkestinget vil be om at offentlige myndigheter samarbeider med kommersielle aktører for å 

sørge for en raskest mulig utbygging av høyhastighets brebånd i hele landet. 

 

Behandling: 
Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap) fremmet forslag på vegne av Ap, Sp, H, FrP, SV, KrF, V og 

PP. 

MDG stiller seg også bak forslaget, med unntak av punkt 2 under "Veg": 

Innlandet fylkeskommune har følgende innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033, som 

konkretisering av vedtak fattet i fylkestinget 29. april 2020, og som vil følges opp av et 

utdypet innspill etter behandling i fylkestinget i juni 2020: 

  

Nasjonal transportplan 2022-2033 skal bidra til god og samfunnsnyttig infrastruktur med 

lavere klimautslipp og oppfyllelse av Norges internasjonale forpliktelser, jf. FNs 

bærekraftsmål og Parisavtalen, til utslippskutt. 



  

Innlandet fylkeskommune mener at prosjekter som ligger inne i eksisterende Nasjonal 

transportplan må realiseres fullt ut. 

  

Eksisterende samferdselsinfrastruktur i Innlandet fylke er omfattende, hvorav staten eier om 

lag 1/5 og fylkeskommunen 4/5 av veginfrastrukturen. Det er viktig at det sikres tilstrekkelige 

midler til drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur, slik at funksjonen opprettholdes og 

at etterslepet reduseres. Det krever en betydelig styrking av bevilgningsnivået til 

fylkeskommunen. Det kreves 1 ekstra milliard kroner i årlig bevilgning til vedlikehold og 

oppgradering av fylkesvegene som fordeles til fylkene etter andel fylkesveg. 

  

Nye veier må sikres tilstrekkelig finansiering til å gjennomføre prosjektene i sin portefølje. 

Nye veier har i sin portefølje E6 Elstad-Otta i Gudbrandsdalen og E16 Kløfta (E6)-

Kongsvinger: 

• Det er viktig å ferdigstille E6 i Gudbrandsdalen, som inngår i den betydeligste 

transportkorridoren nord-sør. Dette vil bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten, og 

oppfylle Stortingets vedtak fra 2012. Prosjektet er av stor betydning for fylkeskommunens 

garantiansvar for bompengefinansieringen av strekningen Ringebu – Otta. 

• E16 Kongsvinger-Kløfta må ferdigstilles og prosjektet vil knytte Innlandet nærmere bo- og 

arbeidsmarkedet på Romerike og i Oslo. 

Når det gjelder andre konkrete prosjekter prioriterer Innlandet fylkeskommune følgende: 

  

Veg 
1. Helhetlig utbygging av Rv 4 fra Oslo til Mjøsbrua  
Næringslivet og eksportindustrien langs hele Rv 4 sørover fra Gjøvik er helt avhengige av et 

mer helhetlig, effektivt og velfungerende transportsystem for å opprettholde og utvikle sin 

konkurransekraft mot det internasjonale markedet. Framkommeligheten er særlig 

utfordrende fra Nittedal (Viken) og videre til og igjennom Oslo. I påvente av at helt 

nødvendige tiltak med ny vegløsning på Rv4 Nittedal-Oslo, inkl. tunnel under Rotnes 

ferdigstilles, må kapasitetsøkende tiltak og vedlikehold prioriteres. Strekningen mellom 

Hunndalen til E6/Mjøsbrua er en meget viktig pendler- og transportkorridor for 

Gjøvikregionen, og må prioriteres høyt. Denne vegutbyggingen vil legge til rette for 

byutvikling i Gjøvik samt å forbedre sammenkoblingen av Mjøsbyene til ett sammenfallende 

bo- og arbeidsmarked. 

  

2. Prosjekt Hamar- Løten 
Utbygging av ny fire-felts motorveg på Rv25 mellom Hamar og Løten er nødvendig for å 



møte kapasitetsutfordringene på denne strekningen og bedre kommunikasjonen mot østlige 

deler av fylket. 

  

3. Prosjekt Valdres  
E16 gjennom Valdres er den viktigste transportkorridoren vest-øst og må fullføres. Prosjektet 

Fagernes sør – Hande, som er den største flaskehalsen, må tas inn i NTP på nytt jf 

prioriteringene til NHO, NLF med flere. Prosjektet har tidligere vært inne i to runder av NTP 

og gjennom en fase med prosjektoptimalisering er kostnaden vesentlig redusert. 

  

4. Oppgraderinger av riksveger i Innlandet fylkeskommune 
Innlandet har mange riksvegstrekninger med utfordringer knyttet til framkommelighet, flom, 

ras og trafikksikkerhet. Følgende må prioriteres for strekningsvise utbygginger/utbedringer: 

Rv3 i Østerdalen (inkludert nye strekninger forbi Messeltsvingene, Opphus, Stor-Elvdal 

hovedkirke og Lonåsen), E16 Kongsvinger – riksgrensen, Rv2 fra Elverum via Kongsvinger 

til riksgrensen, og Rv25 fra Elverum til riksgrensen. 

  

5. Prosjekt Strynefjellet 
For Rv15 over Strynefjellet bør det startes planlegging i henhold til anbefalingene i KVU for 

en sikker helårsveg mellom Øst- og Vestlandet. 

  

6. Sikre helårsforbindelser på tvers i Innlandet fylke. 

  

7. En milliard kroner ekstra til vedlikehold og oppgradering av fylkesvegnettet hvert år 
i NTP-perioden. Fordeles til fylkene etter andel fylkesveg. 
  

Jernbane  
1. Dovrebanen - Intercity 
Utbygging av dobbeltspor på Intercity-strekningen på Dovrebanen må følge tidsplanen til 

Hamar innen 2026 og til Lillehammer innen 2034.  

Utbygging av Intercity Hamar-Lillehammer på Dovrebanen vil ha stor regional betydning for 

effektiv og miljømessig persontransport. Dette er et viktig tiltak for utviklingen av de ulike bo- 

og arbeidsmarkedsregionene i Mjøsområdet. 

  

2. «Godspakke Innlandet» 
Vedtatt «Godspakke Innlandet» må forseres for å styrke jernbanens konkurransekraft for 

godstransport. Som en del av dette er det viktig at det gjøres investeringer i Kongsvinger-, 



Solør- og Rørosbanen med blant annet krysningsspor og tilsving for å øke kapasiteten både 

for transport av gods og mennesker. 

  

3. Kongsvingerbanen og grensebanen 
Kongsvingerbanen har i dag betydelige kapasitetsutfordringer og er erklært overbelastet. 

Begrenset kapasitet på Kongsvingerbanen skaper store utfordringer for utvidelse av 

persontogtrafikken samt avvikling av godstransport både for skognæringen og eksportrettet 

industri. 

For godstransport på bane er dette den viktigste grensekryssende forbindelsen i sør, og det 

forventes stor vekst i kombitrafikken som skal nordover, og til Sverige og resten av Europa.  

  

For persontransporten må prioriteres både kortsiktige og langsiktige tiltak som kan styrke 

Kongsvingerbanens rolle i vekstområdet til hovedstaden. For å skape funksjonelle bo- og 

arbeidsmarkeder er det i tillegg til frekvens og økt kapasitet viktig å satse på tiltak som gir 

redusert reisetid inn mot Osloområdet.  

  

Innlandet fylkeskommune forutsetter at det nå avsettes planleggingsmidler og 

utbyggingsmidler i første halvdel av planperioden slik at en kan gjennomføre de tiltak som er 

nødvendige for å øke kapasiteten og få på plass ny terminal.  

  

4. Røros- og Solørbanen 
Elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen vil være av stor betydning for utvikling av et 

rasjonelt og klimavennlig gods- og persontogtilbud i Innlandet, og sikre «dobbeltspor» Hamar 

– Støren. Det vil videre øke framføringssikkerheten av både person- og godstransport 

mellom nord og sør i landet. Innlandet fylkeskommune er tilfreds med etatenes forslag om at 

Røros- og Solørbanen (Hamar-Elverum-Kongsvinger) elektrifiseres som en første etappe, 

slik at robustheten i jernbanenettet styrkes. 

Elektrifisering av hele Rørosbanen må planlegges i første halvdel av planperioden og 

gjennomføres i annen halvdel. 

  

5. Gjøvikbanen  
Innlandet fylkeskommune ber om at en i de videre analyser av tiltak på Gjøvikbanen 

prioriterer utbedring av kapasitet for gods- og persontrafikk spesielt på strekningen Oslo – 

Roa. 

  

Fylkeskommunen ønsker at det settes i gang et arbeid hvor en utreder en sammenkobling av 

Gjøvikbanen og Dovrebanen som et viktig tiltak for å utvikle Mjøsregionen, samt for å øke 



kapasiteten for godstransport på bane og styrke robustheten og beredskapen. Ved en slik 

sammenkobling kan en også styrke øst-vestsambandet vesentlig og slippe å dra unødig 

gods via Alnabru. 

  

6. For å løse mindre og mellomstore byers transportutfordringer på en klimavennlig måte, 

må det utvikles avtaleordninger med statlige tilskuddsmidler til mindre og mellomstore byer 

som ønsker å forplikte seg til felles finansiering og samarbeid om areal og transportutvikling 

slik som prosjektet ATS Mjøsbyen. 

  

Digital infrastruktur 
Fylkestinget vil understreke betydningen av digital infrastruktur. Høyhastighets brebånd er 

helt avgjørende for arbeidsplasser og bosetting og må prioriteres på linje med vei og bane. 

Fylkestinget vil be om at offentlige myndigheter samarbeider med kommersielle aktører for å 

sørge for en raskest mulig utbygging av høyhastighets brebånd i hele landet. 

  

Truls Gihlemoen (FrP) fremmet slikt tilleggsforslag:  

Forslag til rullering av Nye Veiers portefølje:  

Innlandet fylkeskommunes erfaring med Nye Veiers prosjekter i Innlandet har vært positiv. 

Ved rulleringen av Nye Veiers portefølje, ber IFK om at følgende veier prioriteres tatt inn i 

porteføljen:  

  

1. Rv 4 Akershus/Oppland grense – Biri (Hele Rv 4 fra Sinsenkrysset til Biri)  

2. Rv 25 Hamar – Løten  

3. E6 Otta – Dombås  

4. RV3  

Som tilleggspunkt til fellesforslagets punkt 4 under overskriften «veg», foreslås følgende 

setning.  

Rv 3 gjennom Østerdalen med spesielt fokus på den sterkt ulykkes utsatte strekningen på 

Lonåsen, hvor vi ønsker alt. 4 (det NLF, SVV og kommunene anbefaler) samt viktige ulykkes 

utsatte strekninger og flaskehalser som Messelsvingene og Ophus.  

  

Johannes Wahl Gran (MDG) fremmet slikt forslag:  

Som omforent forslag, men med endringene: 

• Punkt om rv.4,: Gang- og sykkelvei bør innarbeides i planen for traseen Gjøvik-Mjøsbrua 

• Innledende tekst, nytt førsteavsnitt: Innlandet fylkeskommune er en viktig gjennomfartsåre 

som bringer Norge sammen. Fylkeskommunen har store ambisjoner for klima og miljø. 



Derfor må alle prosjekter i NTP sørge for høyest mulig effekt for å nå målene. 

• Prioriteringen med Løten-Hamar tas ut av det omforente forslaget 

  

Johannes Wahl Gran (MDG) fremmet slikt forslag på vegne av Rødt:  

(Forslagene fremmes til ingressen i saken) 

- Nei til bygging av motorveg gjennom naturreservater – F.eks. E6 gjennom Lågendeltaet. 

- Hovedregelen må være at oppgradering av riksveger må skje langs nåværende traséer.  

- Ytterlig nedbygging av matjord og naturområder ved nye vegprosjekt må vi unngå.  

Kortreist mat, frisk natur og digitale løsninger er nøkkelen til gode klimavennlige liv i 

distriktene. Bygder og tettsteder skal være utviklet på menneskets og naturen sine 

premisser. Sykkelstier, gangveger og gode offentlige knutepunkter, med utbygd 

kollektivtrafikk som knytter distriktene sammen, er ei prioritering. Arealpolitikk må brukes for 

å redusere transportomfanget gjennom satsing på fortetting i knutepunkt, framfor utflytende 

arealpolitikk. 

- Innlandet fylkesutvalg støtter ikke bypakker som bare legg bompengeinntekter gjennom økt 

privatbilisme til grunn for utvikling av kollektivtilbudet. Vi vil ha 100% statlig finansiering av 

viktig kollektiv-infrastruktur. For oss er det også viktig at vegutbygging finansieres uten 

bompenger, uten at det svekker satsingen på jernbane.  

  

Votering:  
Forslag fremmet av Kolbjørnshus (Ap) ble enstemmig vedtatt, med unntak av punkt 2 

(prosjekt Hamar - Løten) under Veg. Gran (MDG) stemte imot dette punktet.  

Tillegg fremmet av Gihlemoen (FrP) ad Nye Veiers portefølje: Falt med 3 stemmer, avgitt av 

H (2) og FrP (1). 

Øvrig del av forslag fremmet av Gihlemoen (FrP) falt med en stemme. 

Forslag fremmet av Gran (MDG) på vegne av Rødt: Falt uten tilslutning.  
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Fylkestinget   

 
Nasjonal transportplan 2022-2033 - Innlandet fylkeskommunes 
prioriteringer 
 
Fylkesrådmannens innstilling til vedtak: 
 
Innlandet fylkeskommune har følgende innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033, som 
konkretisering av vedtak fattet i fylkestinget 29. april 2020, og som vil følges opp av et 
utdypet innspill etter behandling i fylkestinget i juni 2020: 
 
Innlandet fylkeskommune mener at prosjekter som ligger inne i eksisterende Nasjonale 
transportplan må realiseres fullt ut.  

Eksisterende samferdselsinfrastruktur i Innlandet fylke er omfattende, hvorav staten eier om 
lag 1/5 og fylkeskommunen 4/5 av veginfrastrukturen. Det er viktig at det sikres tilstrekkelige 
midler til drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur, slik at funksjonen opprettholdes og 
at etterslepet reduseres. Det krever en betydelig styrking av bevilgningsnivået til 
fylkeskommunen.  

Når det gjelder konkrete satsinger prioriterer Innlandet fylkeskommune følgende prosjekter: 

1. Utbygging av intercity Oslo-Hamar-Lillehammer på Dovrebanen vil ha stor regional og 
nasjonal betydning for både gods- og persontransport. Dette er et svært viktig tiltak 
for utvikling av bo- og arbeidsmarkedsregioner på hele Østlandet, og også svært 
viktig i et klimaperspektiv. 

2. Rv4 Hunndalen til E6/Mjøsbrua er en meget viktig transportkorridor for industrien i 
Gjøvikregionen, og må prioriteres høyt. Denne vegutbyggingen vil også legge til rette 
for byutvikling i Gjøvik samt å forbedre sammenkoblingen av Mjøsbyene til ett 
sammenfallende bo- og arbeidsmarked. 

Saksframlegg



3. Utbygging av ny fire-felts motorveg på Rv25 mellom Hamar og Løten er nødvendig 
for å møte kapasitetsutfordringene på denne strekningen og bedre kommunikasjonen 
mot østlige deler av fylket. 

4. Det er viktig å ferdigstille E6 i Gudbrandsdalen, som inngår i den viktigste 
transportkorridoren nord-sør. Dette vil bedre framkommeligheten og 
trafikksikkerheten, og oppfylle Stortingets vedtak fra 2012. Prosjektet er av stor 
betydning for fylkeskommunens garantiansvar for bompengefinansieringen av 
strekningen Ringebu – Otta. 

5. E16 Kongsvinger – Kløfta/E6 må ferdigstilles. Det vil bedre trafikksikkerheten og 
knytte Innlandet og Kongsvingerregionen nærmere bo- og arbeidsmarkedet i 
Gardermoen- og Osloregionen. 

6. Innlandet har mange riksvegstrekninger med utfordringer knyttet til framkommelighet, 
flom, ras og trafikksikkerhet. Følgende må prioriteres for strekningsvise 
utbygginger/utbedringer: E16 gjennom Valdres (herunder Fagernes-Hande) 
og E16 Kongsvinger – riksgrensen, Rv3 i Østerdalen, Rv2 fra Elverum via 
Kongsvinger til riksgrensen, og Rv25 fra Elverum til riksgrensen.  

7. Vedtatt «Godspakke Innlandet» må forseres for å styrke jernbanens konkurransekraft 
for godstransport. Som en del av dette er det viktig at det gjøres investeringer i 
Kongsvingerbanen med blant annet krysningsspor for å øke kapasiteten både for 
transport av gods og mennesker. 

8. For å løse mellomstore byers transportutfordringer på en klimavennlig måte, må det 
utvikles avtaleordninger med statlige tilskuddsmidler til mellomstore byer som ønsker 
å forplikte seg til felles finansiering og samarbeid om areal og transportutvikling.  

9. For Rv15 over Strynefjellet bør det startes planlegging i henhold til anbefalingene i 
KVU for en sikker helårsveg mellom Øst- og Vestlandet. 

10. For utvikling av et rasjonelt og klimavennlig gods- og persontogtilbud i Innlandet, bør 
det utredes løsninger for nullutslipp på Rørosbanen. 

 
 
Tron Bamrud 
Fylkesrådmann 
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Bakgrunn for saken: 

Gjeldende NTP 2018-2029 ble vedtatt av Stortinget i juni 2017. Oppfølgingen av Stortingets 
behandling skjer gjennom årlige bevilgninger til transportetatene gjennom statsbudsjettet. 
Dermed er ikke Stortingets behandling / vedtak endelig, men en retning for Regjeringens 
politikk. 
 
Det er Samferdselsdepartementet med politisk ledelse som nå har ansvaret for NTP-
prosessen. Gjennom bestillinger/invitasjoner og oppdragsbrev fra departementet har 
fylkeskommunene og transportetatene blitt involvert, og avgitt svar/innspill i hht. dette. 
 
Regjeringen vil legge fram Stortingsmelding om ny NTP – trolig i februar 2021, som vil bli 
behandlet av Stortinget i juni 2021. På bakgrunn av dette forankres transportetatenes 
handlingsprogram for kommende 6 års-periode. 
 
Fylkestinget i Innlandet behandlet i sak 26/20: Nasjonal transportplan 2022-2033 - forslag til 
overordnede prioriteringer for Innlandet. I saken ble det fastlagt følgende fremdrift i 
behandling av innspill til Nasjonal Transportplan: 
 

 29. april: Fylkestinget; sak om hovedprioriteringer og innretningen av 
høringsinnspillet; grunnlag for prioriteringer 

 12. mai Fylkesutvalget, sak om Innlandets prioriteringer (høringsfrist 
14. mai.) 

 09. juni: Fylkesutvalget; sak høring av transportetatenes prioriteringer 
 16. juni: Fylkestinget; sak høring av transportetatenes prioriteringer 

(høringsfrist 1. juli) 
 

På bakgrunn av de overordnede prioriteringene i sak 26/20, fremmer fylkesrådmannen med 
dette sak om Innlandets prioriteringer til veg- og baneprosjekter i Nasjonal Transportplan 
2022 – 2033. Når det gjelder Transportetatenes forslag til prioriteringer vil det bli grundig 
omtalt i sak til fylkestinget 16. juni. 

Prosessen og fylkeskommunens medvirkning 
Som start på NTP-arbeidet ble fylkeskommunene med flere i februar 2019 invitert av 
departementet til å komme med de viktigste hovedutfordringene på samferdselssektoren. 
Dette ble behandlet av Fellesnemnda for «nye» Innlandet fylkeskommune i april 2019. 
I brev av 21. november 2019 inviterte departementet fylkeskommunene om å prioritere 
løsninger som mest mulig effektivt svarer ut de viktigste hovedutfordringen innen samferdsel. 
Frist for dette ble fastlagt til 14. mai 2020.  
 
Departementet presenterte transportetatenes prioriteringer til kommende NTP 18. mars 
2020, og inviterte samtidig fylkeskommunene i brev av 18. mars om å uttale seg om dette 
innen 1. juli i år.  
 
Fylkeskommunen har invitert regionrådene og næringslivet til å komme med sine 
høringsinnspill – prioriteringer. Fylkeskommunen har mottatt ca. 40 høringsuttalelser.  
Saken som nå legges fram skal med utgangspunkt i nasjonale og regionale mål, og 
Innlandets utfordringer og overordnet innretning – jf. FT-sak 26/20, prioritere prosjekter på 
tvers av transportformene og som skal bidra til måloppnåelsen.  



Det er spesielt to forhold som må ha fokus i forbindelse med prioriteringene; klima og 
teknologi. Fylkeskommunens prioriteringer skal bidra til å nå de nasjonale klimamålene. 
Innretningen av NTP er avgjørende for å nå målene om halvering av klimagassutslippene fra 
transport i Norge. Ved prioriteringer skal også den teknologiske utviklingen være vurdert. 
I sak 26/2020 den 29.4 vedtok fylkestinget i Innlandet de overordnede føringene og 
prioriteringene for Innlandets behandling av Nasjonal transportplan 2022 – 2033. Disse er 
lagt til grunn i fremleggelsen av denne sak.  

Høringsuttalelser  
Selv om det er gjennomført og pågår store vegprosjekter i Innlandet, er det mye som 
gjenstår. Dette gjenspeiler seg også i høringsuttalelsene. Det er kommet inn ca. 40 uttalelser 
etter høringen - se vedlegg. Det er naturlig at det er stor spredning i uttalelsene / 
prioriteringene. Noen av innspillene er konkrete prosjekter som så langt ikke har nådd opp i 
NTP-prioriteringene, andre prosjekter er heller ikke utredet. Innspillene er gjennomgått, men 
er ikke detaljert omtalt i saken. Fylkeskommunens vurdering og prioritering bygger på disse 
høringsinnspillene. 
 

Saksopplysninger - vurdering: 

Innlandet et transittfylke – transportkorridorene gjennom fylket 
 
Innlandet er et transittfylke, og de viktigste transportkorridorene nord-sør og øst-vest går 
gjennom Innlandet. I disse korridorene går bane og/eller veg. Betydningen regionalt og 
nasjonalt for transportformene er noe ulik – avhengig også av om dette er gods- og/eller 
persontransport. Transporttilbudet i korridorene har også stor betydning for utvikling av 
lokale- og regionale bo- og arbeidsmarkeder, slik som f.eks. i Mjøsbyen og 
Kongsvingerregionen.  
 
I Innlandets korridorer pågår det store utbyggingsprosjekter – spesielt knyttet til 
vegutbygging. Dette skjer både på E6 og E16, Rv2, Rv3 og Rv4. Utfordringen er at det 
gjenstår mye, noe som innebærer at det ikke er en enhetlig standard på strekningene.  
Utbygging av jernbanen i Innlandet har ikke skjedd i tilsvarende grad som utbygging av 
vegnettet. Dette betyr at jernbanen mister sin konkurransekraft – både for gods- og 
persontransport – da både kapasitet, frekvens og reisetid har stor betydning for valg av 
transportform.  
 
Innlandets sentrale plassering på Østlandet, med viktige korridorer både øst/vest, og 
nord/sør, innebærer at næringslivet i nabofylkene rundt oss også setter premisser for hvilken 
transportform som velges. Deres lokalisering og deres markeder har betydning for valg av 
transportform. Dette har også betydning for hvordan nabofylkene prioriterer veg og bane i 
våre korridorer.  
 
Korridorene som går gjennom Innlandet og som er definert i NTP er følgende: 

Korridor 2: Oslo – Ørje/Magnor 
Korridor 2 med Rv2, Rv25, E16 og Kongsvingerbanen har flere sentrale funksjoner, både 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Korridoren binder Innlandet sammen med Oslo og 
Gardermoen, og er viktig for grensekryssende transport, både person og gods. 
Transportsituasjonen og trafikkmengden i korridoren varierer.  



 
Kongsvingerbanen er den viktigste grensekryssende togstrekningen i sør. Banen er viktig 
både for person og godstransport, herunder tømmertransport.  

Jernbaneprosjekt 
Kongsvingerbanen er overbelastet og utredes gjennom en konseptvalgutredning (KVU). 
Resultatet fra KVU-arbeidet skal legges fram våren 2020. Utviklingen av banen vil kunne 
styrke banens konkurranseforhold til både veg og fly ved å gi en mer effektiv godstransport 
og et reelt alternativ til fly mellom Oslo og Stockholm. Banen er også viktig for å knytte bo- og 
arbeidsmarkedet i Kongsvingerregionen tettere til Osloregionen.  
 
For Innlandet vil det være viktig at det prioriteres tiltak som kan bidra til at det etableres en 
internasjonal godskorridor langs Kongsvingerbanen/Grensebanen/Solørbanen. Dette vil 
styrke det eksportrettede næringslivets konkurranseevne og dempe veksten i 
lastebiltrafikken til/fra Østlandet.  
 
I inneværende NTP ble det vedtatt en godspakke for å styrke jernbanes konkurransekraft for 
godstransport over lengre strekninger. For Kongsvingerbanen og Solørbanen innebar dette 
både lengre krysningsspor, tilsvinger og nye terminalløsninger og elektrifisering av 
strekningen Hamar – Elverum – Kongsvinger. Det er viktig at dette følges opp så snart som 
mulig slik at gods på bane kan styrke sin konkurransekraft.  

Vegprosjekt. 
E16 mellom Kløfta og Kongsvinger har i mange år vært en prioritert utbyggingsstrekning for 
Innlandet. Denne er særlig viktig for å knytte bo- og arbeidsmarkedet tettere sammen med 
det store arbeidsmarkedet rundt hovedflyplassen på Gardermoen og Osloregionen for øvrig. 
Trafikksikkerheten langs dagens E16 er ikke god nok, og det mangler gode løsninger for 
gående og syklende flere steder, for eksempel i Kongsvinger.  Det gjenstår en parsell på ca. 
30 km mellom Slomarka i Sør-Odal og Nybakk i Viken. Nye Veier har fått i oppdrag å bygge 
ut en sammenhengende motorvegforbindelse mellom Kongsvinger og Kløfta. Et 
interkommunalt planarbeid er i startsfasen for å se på ulike alternativ for utbyggingen. 
 
E16 videre mot Sverige er en viktig internasjonal transportåre, og har lavere standard på 
enkelte strekninger. 
 
Rv2 mellom Elverum og Kongsvinger, og videre mot Sverige har i flere omganger vært 
gjenstand for ulike utbedringstiltak. Vegen er viktig for bl.a. den store tømmernæringen i 
regionen, samt for utviklingen av et velfungerende bo- og arbeidsmarked i Sør-
Østerdalsregionen og Kongsvingerregionen. Det er videre stor persontransport inn mot de 
store handelssentrene på svensk side av grensen. 
 
Rv25 mellom Elverum og Trysil er viktig for godstransporten i regionen og for internasjonal 
transport. I tillegg er det betydelig turisttrafikk inn mot Trysil som er landets største 
vinterturistdestinasjon. Det er stort behov for utbedring av standard både over Glomma 
gjennom Elverum og videre mot Trysil og riksgrensen. 

Korridor 5: Oslo – Bergen/Haugesund, med arm via Sogn til Florø  
Korridor 5 består i Innlandet av E16 gjennom Valdres. Utbyggingen av Filefjell har styrket 
E16 sin posisjon som helårsveg mellom øst og vest. E16 er fjellovergangen med best 
regularitet. Strekningen fra Bjørgo til Øye har varierende standard og er ulykkesutsatt. 



Fagernes er en flaskehals for gjennomgangstrafikken øst/vest. E16 gjennom Valdres er 
preget av blandet trafikk med en ÅDT som varierer over strekningen. Utbedring av 
skredpunktet i Kvamskleiva, utbedring av strekningen nord for Fagernes og ferdigstillelsen av 
E16 Bagn - Bjørgo øker trafikksikkerheten og fremkommeligheten. Fylkeskommunen 
utbedrer fv33 og bygger slik opp om E16 som øst-vest-forbindelse, både nasjonalt og internt 
i Innlandet.  
 
Det forutsettes at utbedringen av E16 Kvamskleiva og pågående utbedringsprosjekt Hande - 
Øye videreføres og ferdigstilles i henhold til gjeldende NTP. 
 
E16 forbi Fagernes sør til Hande er den største flaskehalsen på reststrekningen gjennom 
Valdres. Prosjektet har tidligere vært inne i NTP, men falt ut ved siste revisjon på grunn av 
høye kostnader. SVV har skissert løsninger med stort potensial for kostnadsreduksjoner.  
Arbeidet med prosjektoptimalisering tas som utgangspunkt.  

Korridor 6: Oslo – Trondheim  
Korridor 6 er hovedforbindelsen nord-sør, og er vesentlig for videre forbindelse mot Nord-
Vestlandet og Nord-Norge, og mot Sverige og Europa. Korridoren er svært viktig for 
godstransporten, og har koblinger til store nasjonale terminaler som Oslo og Trondheim 
havn, Alnabru og Gardermoen. Det er utstrakt pendling i korridoren, spesielt på E6 mot Oslo 
og Trondheim. I denne korridoren inngår både bane og veg - både i Gudbrandsdalen og 
Østerdalen;  

 Bane; Dovrebanen, Gjøvikbanen, Raumabanen, Rørosbanen og Solørbanen. 
Korridoren har persontogtilbud av regional karakter, lokaltog mot Oslo og Trondheim, 
og fjerntog mellom Oslo og Trondheim. Raumabanen spiller en viktig rolle for 
turistnæringen på Nord-Vestlandet. For gods på bane har alle banestrekninger stor 
betydning.  

 Veg; de viktigste vegforbindelsene er E6, Rv3, Rv25 Hamar – Løten, E136 Dombås - 
Ålesund, Rv4 Mjøsbrua-Oslo og Rv15 Otta - Måløy.  

Jernbaneprosjekter 

Dovrebanen  
Jernbanetransporten Oslo-Trondheim omfatter både gods- og persontransport, hvor både 
Dovre- og Rørosbanen inngår. All godstransporten Oslo – Trondheim går på Dovrebanen, 
mens det går tømmertransport på Røros- og Solørbanen.  
 
På Dovrebanen har togoperatørene ønske om å øke antall togavganger både for gods- og 
persontog. Sporkapasiteten mellom Lillehammer og Hamar har kapasitetsbegrensninger, og 
dette vil ved flere togavganger kunne medføre økt reisetid. På Dovrebanen inngår IC-
strekningen Oslo-Hamar-Lillehammer, som Stortinget - ved behandlingen av gjeldende NTP 
- vedtok ferdigstilt til Lillehammer innen 2034. Dette er ikke fulgt opp i Jernbanedirektoratets 
prioriteringer for kommende NTP. Dobbeltspor – evt lange kryssingsspor på nevnte strekning 
- vil løse denne utfordringen. Uavhengig av løsning er reisetidsmålet og kravet til frekvens 
det viktigste.  
 
Fjerntogene – persontogene Oslo-Trondheim benytter i dag Dovrebanen. Fjerntogene – kan 
være et konkurransealternativ til fly dersom frekvens og reisetid blir bedre. Utbygging av IC 
Oslo-Lillehammer og Trondheim – Støren, vil bidra til å bedre konkurranseforholdene. I et 
klimaperspektiv er utbyggingen av IC på Dovrebanen derfor svært viktig, da den har stor 
regional og nasjonal betydning.  



Rørosbanen 
Elektrifisering av Rørosbanen vil ifølge tidligere utredninger kunne tredoble kapasiteten for 
frakt av gods på bane mellom sør og nord, og må derfor sees sammen med 
tilbudsutviklingen på Dovrebanen. Jernbanedirektoratet er i gang med et arbeid hvor 
batteribasert teknologi kan erstatte bruken av fossilbasert diesel i jernbanen. For at denne 
teknologien skal kunne brukes i de fleste operasjoner som benytter diesel, er det nødvendig 
at bruken av batteri kombineres med et ladesystem som kan lade tog mens de kjører. Valg 
av løsning på Rørosbanen må derfor vurderes sammen med teknologiløsninger på bane, 
men også på vegtransport da elektrifisering og platooning – dvs. elektronisk sammenkobling 
av lastebiler - kan bidra til at driftskostnadene til lastebiltransport kan gå i godstogets disfavør 
- jf. Jernbanedirektoratets innspill til NTP. 

Gjøvikbanen 
Tilbudet på Gjøvikbanen består av persontogtilbud Oslo - Gjøvik, og godstog Oslo-Roa og 
videre til Bergen. Persontogtilbudet forbedres gjennom nytt togmateriell og timesavganger. 
Likevel gjør manglende kapasitet på sporet og reisetid at dette ikke er et godt nok tilbud for 
de reisende. 
Det er gjennomført samlet KVU for Rv4 og Gjøvikbanen for strekningen Oslo-
Gjøvik/Mjøsbrua. Videre analyser for Gjøvikbanen må utrede kapasitet for gods- og 
persontog med fokus på Oslo – Roa.  

Vegprosjekter 

E6 Oslo - Trondheim 
På E6 Oslo - Trondheim pågår store vegprosjekter, med bl.a. ferdigstilling til Mjøsbrua øst i 
2020. E6-utbyggingen i Gudbrandsdalen ble avsluttet i 2016. På denne strekningen inngår 
delstrekningene Elstad-Frya og Sjoa-Otta, men som ikke er bygget. Begge disse 
delstrekningene er forutsatt bygget i hht gjeldende bompenge-proposisjon. Realisering av de 
nevnte delstrekningene er svært viktig for framkommelighet og trafikksikkerhet, og har også 
stor betydning for fylkeskommunens garantiansvar for bompengefinansieringen av 
strekningen Elstad – Otta.  

E136 Dombås - Ålesund 
Dette er den viktigste vegen for varetransport inn og ut av Møre og Romsdal, og er den øst-
vestforbindelsen i Sør-Norge med størst trafikk. I næringssammenheng blir vegen kalt 
“eksportvegen”. Utfordringen er lav kapasitet, dårlig framkommelighet og utfordrende for 
myke trafikanter. Det er derfor behov for strekningsvise utbedringstiltak. 

Rv3 Kolomoen - Elverum - Ulsberg 
90% av lastebiltransporten Oslo-Trondheim går Rv3 i Østerdalen, og det er behov for å 
bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen. Denne vegen er også 
“lokalveg” for kommunene i Østerdalen, og atkomstveg til både skole og fritidsaktiviteter. 

Rv4 Oslo- Rotnes – Gjøvik - Mjøsbrua 
Rv4 går mellom E6/Mjøsbrua vest i Gjøvik kommune og Oslo, og er en av hovedvegene 
nordover fra Oslo.  Statens vegvesen Region øst har utarbeidet en konseptvalgutredning 
(KVU) for Rv4 Jaren–Mjøsbrua og Gjøvikbanen fra Oslo til Moelv i samarbeid med 
Jernbaneverket. Utredningen gir føringer for videre planlegging av veg- og 
jernbanestrekningene. Både SVV og Nye Veier har utarbeidet konsept for en helhetlig 
utbygging, men konseptene er svært forskjellige. 



 
Utbygging av Rv4 mellom Hunndalen/Gjøvik og Mjøsbrua vil redusere behovene for større 
investeringer på strekningen fra Raufoss og sydover. Dette som følge av at en større del av 
trafikken vil benytte ny og kapasitetssterk infrastruktur på E6 (ref. KVU transportsystemet 
Jaren – Mjøsbrua). Utbyggingen av strekningen mellom Gjøvik og Mjøsbrua vil bygge opp 
under investeringene som gjøres på E6, og vil være viktig for utvikling av Mjøsbyene og 
Mjøsregionen som felles bo- og arbeidsmarkedsregion. 
 
Rv.4 utgjør en sterk barriere mellom Gjøvik sentrum og Mjøsa, og skal i tråd med 
kommunens strategier reduseres betraktelig. En omlegging av Rv4 utenom sentrum er 
nødvendig for å imøtekomme både byutviklingen og ønsket transportutvikling. 

Rv15 Stryn - Otta 
Rv15 over Strynefjellet er en svært viktig veg for næringslivet mellom Øst- og Vestlandet. 
Strekningen har manglende oppetid i vintermånedene, og flere strekninger er utsatt for 
skred. De tre tunnelene på Strynefjellet tilfredsstiller heller ikke tunnelforskriften. Dårlig 
vegstandard sammen med en stor andel tunge kjøretøy, bidrar til dårlig trafikksikkerhet for 
myke trafikanter. 
 
Det er utarbeidet en KVU for ny tunnel over Strynefjellet med arm til Geiranger, og 
Vestlandet, Møre og Romsdal og Innlandet er enig om løsning. Det er viktig at dette 
planarbeidet videreføres i kommende NTP. 

 Rv25 Hamar – Løten 
Med utbygging av OPS-prosjekt med 4-felts motorveg fra Løten til Elverum, og ferdigstillelse 
av 4-felts motorveg fra Oslo forbi Hamar til Moelv, gjenstår en 9 kilometers to-felts veg fra 
Hamar til Løten. Strekningen har i dag kapasitetsutfordringer med sin høye ÅDT, og den er 
ulykkesutsatt. For helhetlig utbygging bør den utvides til en fire-felts veg. Strekningen er 
viktig for bo- og arbeidsmarkedet i Mjøsbyen. 

Andre transportutfordringer 

Fylkesvegnettet i Innlandet 
Målt i veglengde utgjør riks- og fylkesvegnettet hhv. 20 og 80% av det samlede riks- og 
fylkesvegnettet. Omfattende utbygginger på riksvegnettet gir større trafikk også på 
fylkesvegnettet. Det er i dag stor skjevhet mellom de midler som settes av til investering, drift 
og vedlikehold mellom de nevnte vegtypene.  
 
Flere fylkesveger binder riksvegnettet sammen, og fungerer også som omkjørings- og 
beredskaps-veger for europa- og riksveger – bl.a. ved flom og skred. Det er behov for 
fjerning av flaskehalser på f.eks. bruer for næringstransporten. 
 
Fylkesrådmann mener derfor NTP må se på rammefordelingen mellom forvaltningsnivåene, 
slik at vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet kan rettes opp, og at riks- og 
fylkesvegnettet samlet gir nytte for bl.a. næringslivets transportbehov.   

Byutfordringer  
Det er et mål at økt andel reisende skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport. Dette er 
aktuelt i byområder - bl.a. Mjøsbyen og Kongsvinger. Det er utarbeidet en egen areal- og 



transportstrategi for Mjøsbyen. For flere andre byer og større tettsteder i Innlandet foreligger 
det egne areal- og transportstrategier og -planer.   
 
Felles for de nasjonale målene knyttet til klima og transport, som mindre og mellomstore byer 
også omfattes av, er at det er behov for koordinering og innsats hos mange aktører og ulike 
sektorer for å nå dem. I dag er det ingen øremerkede midler i NTP til mindre byer slik det er 
for de store. Det eksisterer en ordning med belønningsmidler og muligheter for byvekstavtale 
for de 9 største byområdene. Behovet for samordnet politikkutforming og en statlig 
incentivordning er imidlertid like stort for de mindre og mellomstore byområdene.  
 
Prosjekter i byer bør løses i fellesskap som spleiselag mellom kommune, lokalt næringsliv, 
regionale og statlige aktører. Et spleiselag mellom vegeiere i en by bør utgjøre en helhetlig 
tiltakspakke for bærekraftig mobilitet. Det bør derfor i kommende NTP settes av midler for å 
inngå i slike spleiselag for mindre og mellomstore byområder. Statens bidrag bør innebære 
en form for belønningsordning. Belønningsordningen bør være knyttet opp mot regionalt 
samarbeid som fører til en mer effektiv planlegging, økt måloppnåelse og sikrer 
medfinansiering fra ulike parter. 
 
Gjennom en ny statlig incentivordning for byområder utover de 9 store, kan partene inngå en 
gjensidig forpliktende avtale hvor det legges vekt på at alle infrastruktureiere og alle med 
ansvar for drift av kollektivtransport, samordner sine virkemidler for å nå felles mål.  

Flom og ras 
Det er viktige strekninger i de nevnte transportkorridorene som er flom og rasutsatt; f.eks. E6, 
Rv2, Rv3, E16, hvor overført trafikk i neste omgang belaster fylkesvegnettet. Dette betyr 
redusert framkommelighet i transportsystemet, men også høye kostnader knyttet til 
oppretting av skader for forvaltningsnivåene.  
 
Det er forventet at klimaendringene vil være en utfordring. Det er derfor viktig at alle 
relevante myndigheter sammen kan bidra til forebyggende arbeid, i stedet for å benytte store 
summer til reparasjon etter skade.  
 

Luftfart 
Ny teknologi - også innenfor luftfart – gir nye muligheter. Avinor og partnere i 
luftfartsbransjen jobber for at Norge skal ta en ledende rolle i dette arbeidet. Målet er at 
Norge skal bli det første markedet der elektriske fly tar en betydelig markedsandel, og at den 
norske innenriksluftfarten skal være elektrifisert innen 2040. 
 
Mellom flyplassene i Norge flys det korte ruter med relativt få passasjerer per flygning. 
Elektriske fly som har begrenset rekkevidde og kapasitet, kan være egnet for dette 
flytilbudet.  
 
Nord-Gudbrandsdal er den regionen med lengst reisetid til flyplass. Det bør utredes om elfly 
og lokalisering av flyplass kan være aktuelt for denne regionen.  

Transportetatenes prioriteringer for Innlandet 
Transportetatene - Statens Vegvesen, Nye Veier, Jernbanedirektoratet, samt Avinor og 
Kystverket - sine prioriteringer ble offentliggjort 18. mars i år. Samferdselsdepartementet ga 
samme dag fylkeskommunene frist til 1. juli i år med supplerende uttalelser til 



transportetatenes forslag. Vurderingen av transportetatenes prioriteringer vil lagt fram til 
politisk behandling i juni med sluttbehandling i fylkestinget 16. Juni.  
 
Transportetatenes innspill/prioriteringer er ikke på tvers av transportformene. Dvs. at det er 
ikke en samlet transportmessig faglig vurdering av hvilken transportform som best bidrar til å 
løse utfordringen i korridoren. Det blir mao en «konkurranse» mellom transportformene på 
hvilken måte dette kan løses, og hvem som kan løse dette best.  
 
Fylkesrådmann vil derfor til fylkestinget i juni fremme en sak hvor transportetatenes 
konsepter vurderes opp mot de utfordringer Innlandet har, og på bakgrunn av prioriteringer i 
denne saken.  
 
Konklusjon: 
Hedmark og Oppland fylkeskommuner har hatt felles innspill til tidligere NTP-prosesser. På 
veg har dette gitt god uttelling. På jernbanen har det skjedd lite foreløpig i Innlandet, men det 
er igangsatt arbeid med den indre IC-utbyggingen ut fra Oslo. Det er fortsatt mye som 
gjenstår.  
 
Innlandet fylkeskommune er medlem av Østlandssamarbeidet - ØS, som har satt fokus på 
miljø og mobilitet, nasjonale og internasjonale transportkorridorer og bærekraftige byer og 
byregioner. Det eneste konkrete prosjektet som ØS fremmer, er prioritering er InterCity-
utbyggingen. Ambisjonen om full utbygging av IC – i tråd med gjeldende NTP og Stortingets 
vedtak - må ligge fast.   
 
Fylkesrådmannen vil anbefale fylkesutvalget om å fatte følgende vedtak: 
 
«Innlandet fylkeskommune har følgende innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033, som 
konkretisering av vedtak fattet i fylkestinget 29. april 2020, og som vil følges opp av et 
utdypet innspill etter behandling i fylkestinget i juni 2020: 
 
Innlandet fylkeskommune mener at prosjekter som ligger inne i eksisterende Nasjonale 
transportplan må realiseres fullt ut.  

Eksisterende samferdselsinfrastruktur i Innlandet fylke er omfattende, hvorav staten eier om 
lag 1/5 og fylkeskommunen 4/5 av veginfrastrukturen. Det er viktig at det sikres tilstrekkelige 
midler til drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur, slik at funksjonen opprettholdes og 
at etterslepet reduseres. Det krever en betydelig styrking av bevilgningsnivået til 
fylkeskommunen.  

Når det gjelder konkrete satsinger prioriterer Innlandet fylkeskommune følgende prosjekter: 

1.Utbygging av intercity Oslo-Hamar-Lillehammer på Dovrebanen vil ha stor regional og 
nasjonal betydning for både gods- og persontransport. Dette er et svært viktig tiltak for 
utvikling av bo- og arbeidsmarkedsregioner på hele Østlandet, og også svært viktig i et 
klimaperspektiv. 

2.Rv4 Hunndalen til E6/Mjøsbrua er en meget viktig transportkorridor for industrien i 
Gjøvikregionen, og må prioriteres høyt. Denne vegutbyggingen vil også legge til rette for 
byutvikling i Gjøvik samt å forbedre sammenkoblingen av Mjøsbyene til ett sammenfallende 
bo- og arbeidsmarked. 

 



3.Utbygging av ny fire-felts motorveg på Rv25 mellom Hamar og Løten er nødvendig for å 
møte kapasitetsutfordringene på denne strekningen og bedre kommunikasjonen mot østlige 
deler av fylket. 

4.Det er viktig å ferdigstille E6 i Gudbrandsdalen, som inngår i den viktigste 
transportkorridoren nord-sør. Dette vil bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten, og 
oppfylle Stortingets vedtak fra 2012. Prosjektet er av stor betydning for fylkeskommunens 
garantiansvar for bompengefinansieringen av strekningen Ringebu – Otta. 

5.E16 Kongsvinger – Kløfta/E6 må ferdigstilles. Det vil bedre trafikksikkerheten og knytte 
Innlandet og Kongsvingerregionen nærmere bo- og arbeidsmarkedet i Gardermoen- og 
Osloregionen. 

6.Innlandet har mange riksvegstrekninger med utfordringer knyttet til framkommelighet, flom, 
ras og trafikksikkerhet. Følgende må prioriteres for strekningsvise utbygginger/utbedringer: 
E16 gjennom Valdres (herunder Fagernes-Hande) og E16 Kongsvinger – riksgrensen, Rv3 i 
Østerdalen, Rv2 fra Elverum via Kongsvinger til riksgrensen, og Rv25 fra Elverum til 
riksgrensen.  

7.Vedtatt «Godspakke Innlandet» må forseres for å styrke jernbanens konkurransekraft for 
godstransport. Som en del av dette er det viktig at det gjøres investeringer i 
Kongsvingerbanen med blant annet krysningsspor for å øke kapasiteten både for transport 
av gods og mennesker. 

8.For å løse mellomstore byers transportutfordringer på en klimavennlig måte, må det 
utvikles avtaleordninger med statlige tilskuddsmidler til mellomstore byer som ønsker å 
forplikte seg til felles finansiering og samarbeid om areal og transportutvikling.  

9.For Rv15 over Strynefjellet bør det startes planlegging i henhold til anbefalingene i KVU for 
en sikker helårsveg mellom Øst- og Vestlandet. 

10.For utvikling av et rasjonelt og klimavennlig gods- og persontogtilbud i Innlandet, bør det 
utredes løsninger for nullutslipp på Rørosbanen.» 



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Vegard Skogen Arkiv: 021  
Arkivsaksnr.: 20/1185    
 
 
MELDINGER FRA ORDFØRER / KOMMUNEDIREKTØR  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Meldingene tas til orientering. 
 
 
 
Fakta: 
 
Det vil bli orientert om følgende saker i møtet: 
 

 Fra NAV Vestre Toten: 
o Ny NAV-leder Knut Rødningsby presenterer seg for formannskapet 
o NAV-leder orienterer om ledighet- og sysselsettingssituasjonen i 

kommunen 
 Næringsrådgiver Ola Langedal supplerer i forhold til næringsliv og 

sysselsetning, samt orienterer om status for arbeidet med tomte- og 
næringsutvikling i kommunen 

 Kjøp av Sagatunet er gjennomført. Kort orientering fra kommunedirektøren om 
gjennomført prosess 

 Planer om bygging av kunstgressbane på Reinsvoll. Orientering om initiativet 
og videre oppfølging ved ordører 

 Leder av sentrale stab og støttefunksjoner orienterer om status for utbygging 
av bredbånd i kommunen 

 Kommunedirektøren orienterer om samarbeidsavtale mellom kommunene i 
Gjøvikregionen om beredskapsplasser for Covid19-pasientert og gjensidig 
kjøp / salg av korttidsplasser 

 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør  
 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 103  
Arkivsaksnr.: 20/315    

 
 
VESTRE TOTEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2019  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret godkjenner regnskapet for Vestre Toten kommune for 2019 
med et mindreforbruk i driftsregnskapet på 2 473 515,83-  kr. 

2. Kommunestyret vedtar å disponere mindreforbruket til avsetning til ubundet 
disposisjonsfond.  

 
 

 

 
 
Trykte vedlegg:  
Vestre Toten kommunes regnskap med noter for året 2019 
Rådmannens årsberetning for 2019 
Revisjonsberetning for 2019 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019 
 
 
Fakta: 
Fremlagte regnskap for Vestre Toten kommune er gjort opp med et mindreforbruk på  
2,47 mill. kr. Rådmannen foreslår at Kommunestyret vedtar å disponere 
mindreforbruket til avsetning til ubundet disposisjonsfond.  
 
For ytterligere opplysninger vises det til oppstillingene i regnskapsdokumentet med 
noter og årsberetning for 2019. 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
Kommunedirektør                                           Odd Arnvid Bollingmo 
                                                                        assisterende kommunedirektør 
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Regnskapsskjema 1 A – grunnlag for fordeling til drift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskapsskjema 1A Regnskap Regulert budsjett Opprinnlig budsjett Regnskap i fjor

Skatt på inntekt og formue 330 293 496,23- 325 000 000,00-    318 000 000,00-        319 630 519,83- 

Ordinært rammetilskudd 395 452 575,00- 396 000 000,00-    396 300 000,00-        376 606 129,00- 

Skatt på eiendom 53 337 285,72-   53 600 000,00-      53 000 000,00-         51 170 461,23-   

Andre direkte og indirekte skatter 45 564,00-         -                      -                         45 564,00-         

Andre generelle statstilskudd 25 647 775,00-   28 115 000,00-      28 115 000,00-         28 279 726,00-   

Sum frie disponible inntekter 804 776 695,95- 802 715 000,00-    795 415 000,00-        775 732 400,06- 

Renteinntekter og utbytte 11 526 780,98-   6 103 000,00-        5 093 000,00-           11 201 594,98-   

Gevinst finansielle instrumenter 4 016 493,00-     2 500 000,00-        2 000 000,00-           -                   

Renteutgifter, provisjoner og andre finans 35 225 429,30   31 500 000,00      33 393 000,00         30 371 412,69   

Tap finansielle instrumenter -                   -                      -                         532 854,00       

Avdrag på lån 37 601 528,00   37 735 000,00      39 235 000,00         34 422 605,00   

Netto finansinntekter / -utgifter 57 283 683,32   60 632 000,00      65 535 000,00         54 125 276,71   

Til dekning av tidligere års merforbruk -                   -                      -                         -                   

Til ubundne avsetninger 5 627 671,75     5 586 177,23        -                         31 193 056,08   

Til bundne avsetninger 16 504 459,75   -                      -                         10 426 167,69   

Bruk av tidligere års mindreforbruk 5 586 177,23-     5 586 177,23-        -                         23 557 006,21-   

Bruk av ubundne avsetninger 3 796 061,00-     3 596 061,00-        -                         4 140 000,00-     

Bruk av bundne avsetninger -                   -                      -                         -                   

Netto avsetninger 12 749 893,27   3 596 061,00-        -                         13 922 217,56   

Overført til investeringsregnskapet -                   -                      -                         -                   

Til fordeling drift 734 743 119,36- 745 679 061,00-    729 880 000,00-        707 684 905,79- 

Sum fordelt til drift fra skjema 1B 732 269 603,53 745 679 061,00    729 880 000,00        702 098 728,56 

Merforbruk/mindreforbruk 2 473 515,83-     -                      -                         5 586 177,23-     
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Regnskapsskjema 1 B – Fordelt til drift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskapsskjema 1B - Driftsbudsjettet Regnskap Regulert budsjett Opprinnlig budsjett Regnskap i fjor

Område 11 Overordnede funksjoner -4 737 177,91 -9 478 239,00 11 203 000,00 -4 300 438,42

Område 12 Sentraladministrasjonen 29 022 833,48 31 087 300,00 30 151 000,00 26 665 583,18

Område 13 Eiendomsavdelingen 45 215 762,64 45 128 000,00 41 457 000,00 43 921 405,80

Område 19 Kirken 7 545 533,00 7 442 000,00 7 477 000,00 7 584 457,00

Område 21 Barnehage 91 457 163,86 90 881 000,00 88 952 000,00 86 767 017,81

Område 31 Brannvern utenom gebyrområ 8 418 371,64 8 449 000,00 8 373 000,00 8 665 713,95

Område 31 Brannvern - gebyrområdet -177 700,13 25 000,00 -88 000,00 -155 975,32

Område 41 Grunnskole 168 180 044,65 167 292 000,00 161 234 000,00 163 207 179,24

Område 51 Helse 87 748 907,62 86 303 000,00 76 992 000,00 83 148 093,08

Område 61 Kultur 21 008 394,44 21 468 000,00 20 317 000,00 19 294 556,84

Område 65 NAV kommune 40 108 696,14 41 187 000,00 39 958 000,00 40 331 352,17

Område 71 Omsorg 239 446 013,87 242 862 000,00 235 455 000,00 228 871 108,51

Område 75 Plan 9 789 090,03 10 187 000,00 9 080 000,00 7 851 555,88

Område 91 Teknisk drift utenom gebyrom 15 719 316,74 15 632 000,00 13 430 000,00 14 384 360,12

Område 91 Teknisk drift - gebyrområdet -15 599 901,07 -17 990 000,00 -18 661 000,00 -18 592 319,85

Område 97 Voksenopplæring 8 845 439,06 8 204 000,00 7 750 000,00 7 063 454,70

Område 99 Skatt og finansiering -19 721 184,53 -3 000 000,00 -3 200 000,00 -12 608 376,13

Sum fordelt til drift 732 269 603,53 745 679 061,00 729 880 000,00 702 098 728,56
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Regnskapsskjema 2 A – Grunnlag for fordeling til investeringer 

 

  

Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler 238 945 751,76 329 615 000,00 232 120 000,00 264 847 300,63

Utlån og forskutteringer 58 396 439,00 55 000 000,00 55 000 000,00 70 062 799,00

Kjøp av aksjer og andeler 2 550 706,00 2 600 000,00 2 600 000,00 2 841 027,00

Avdrag på lån 10 469 482,00 10 000 000,00 10 000 000,00 42 816 756,00

Dekning av tidligere års udekket 27 793 001,31 27 793 001,31 0,00 0,00

Avsetninger 13 856 270,00 0,00 0,00 4 201 787,00

Årets finansieringsbehov 352 011 650,07 425 008 001,31 299 720 000,00 384 769 669,63

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 280 072 801,02 340 605 001,31 232 532 000,00 260 485 000,00

Inntekter fra salg av anleggsmidler 2 199 360,25 2 600 000,00 2 600 000,00 207 486,00

Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00

Kompensasjon for merverdiavgift 39 008 975,43 58 903 000,00 41 688 000,00 44 594 977,01

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 30 730 513,37 22 900 000,00 22 900 000,00 19 530 230,31

Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum ekstern finansiering 352 011 650,07 425 008 001,31 299 720 000,00 324 817 693,32

Overført fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00

Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00

Bruk av avsetninger 0,00 0,00 0,00 32 158 975,00

Sum finansiering 352 011 650,07 425 008 001,31 299 720 000,00 356 976 668,32

Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 -27 793 001,31
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Regnskapsskjema 2 B – fordelt til investeringer 
Regnskapsskjema 2B 
  

Regnskap 
Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap i fjor 

08314 PL - ¤Opparbeidelse Dragerlia 0,00 0,00 0,00 15 488,00 
08362 KU - ¤Ås kirkestaller 160 555,26 0,00 0,00 557 141,00 
08391 KI - ¤Seremonibygg - Bakkerud gravlund 0,00 0,00 500 000,00 0,00 
09353 VAR - ¤Avløp Gaukom, Ihle, Sillongen 0,00 0,00 0,00 375,00 
11311 PL - ¤Tomteopparbeidelse Skogvegen, Reinsvoll 114 606,01 447 000,00 0,00 562 938,70 
11341 VAR - ¤Vann Sørlien-Nyseth 245 279,88 319 000,00 0,00 1 169 445,31 
11353 VAR - ¤Avløp Sørlien-Nyseth 363 063,62 400 000,00 0,00 1 620 313,64 
13131 ED - TEBJE ¤ENØK forberedelse til felles driftsentral 459 976,05 1 446 000,00 300 000,00 79 160,00 
13221 GS - TEOAH ¤Vestre Toten ungdomsskole 97 043 021,08 91 543 000,00 67 500 000,00 148 035 851,76 
13322 ED - TEBJE - ¤ENØK Totenbadet 7 383,48 601 000,00 500 000,00 257 600,25 
13381 KU - TEDAB - ¤Idrettshall Reinsvoll 33 856 466,76 38 366 000,00 24 250 000,00 13 020 342,14 
14312 PL - ¤Tomteopparbeidelse Vadlia Eina 158 493,00 50 000,00 400 000,00 557 465,23 
14321 ED - ¤Oppgradering Hunnselvvegen 12 82 096,50 73 000,00 0,00 27 149,85 
14322 ED - ¤Brannvarslingsanlegg Hunnselvvegen 12 0,00 0,00 0,00 40 733,60 
14332 BR - TEOAH - ¤Brannstasjon 1 051 819,86 20 000 000,00 20 000 000,00 1 132 773,25 
14341 VAR - ¤Sanering vann Sørliafeltet 0,00 0,00 0,00 56 640,80 
14351 VAR - ¤Sanering avløp Sørliafeltet 0,00 0,00 0,00 84 963,20 
14381 ED - TEBJE ¤ENØK Raufoss sportshytte 2 235,00 0,00 0,00 0,00 
15123 OM - ¤Gerica e-rom 191 250,00 400 000,00 0,00 0,00 

15221 
ED - TEBJE -¤Ombygging av varmesentral på Reinsvoll 
skole 

1 117,50 253 000,00 0,00 104 835,05 

15231 
KU - ¤Rehabilitering av skateanlegg på Reinsvoll og 
Raufoss 

66 090,00 149 000,00 0,00 0,00 

15233 OM - TEDAB -¤Dag- og avlastningssenter Lunders veg 22 907 157,51 30 388 000,00 16 000 000,00 19 534 340,55 
15371 KU - ¤RFID på biblioteket 0,00 0,00 0,00 51 539,73 

15383 
KU - TEOAH - ¤Oppgradering tak sportshytta på 
Raufoss 

0,00 450 000,00 450 000,00 15 451,00 

16123 ED - TEBJE ¤ENØK tiltak øvrige bygg 146 681,50 200 000,00 200 000,00 352 856,66 
16124 ED - TEOAH ¤Ombygging underetasje Sagatunet 72 401,76 0,00 0,00 10 589 595,93 
16181 ED - TEOPB ¤Renholdsmaskiner og -utstyr 0,00 81 000,00 0,00 418 750,00 

16242 
ED - TEDAB ¤Ombygging i mottaket i henhold til nye 
sikkerhetskrav 

202 112,00 300 000,00 300 000,00 231 407,80 

16255 Trygghetsalarmer/velferdsteknologi 7 111,88 176 000,00 0,00 1 123 125,00 
16331 ED - TEOAH ¤Ny bru over Hunnselva sentrum sør 8 246 419,25 15 406 000,00 12 000 000,00 584 036,50 
16334 TE - ¤Opprusting av veger i Sørliafeltet 0,00 0,00 0,00 453 124,00 
16336 TE - ¤Miljøgate Reinsvoll 531 420,97 652 000,00 0,00 56 883,89 
16342 VAR - ¤Utstyr til lekkasjesøk 18 206,80 265 000,00 0,00 215 384,55 
16343 VAR - ¤Rehabilitering høydebasseng Eina 591 481,16 874 000,00 0,00 98 961,50 
16344 VAR - ¤PLS Skjelbreia vannverk 0,00 0,00 0,00 427 268,00 

16371 
KU - ¤It-utstyr på biblioteket - integrering Visma - 
bibliofil 

0,00 100 000,00 0,00 0,00 

16372 KU - ¤Ny server på biblioteket 0,00 95 000,00 0,00 0,00 
17121 ED - ¤Utbedring VA Folkvang 848 372,00 250 000,00 0,00 0,00 
17123 ED - TEBJE ¤ENØK tiltak omsorgsbygg 15 655,28 334 000,00 100 000,00 266 084,01 
17124 ED - TEBJE ¤ENØK tiltak skolebygg 308 311,19 841 000,00 200 000,00 259 104,71 
17131 ED - TEOAH ¤Ombygging Sagatunet 67 692,93 200 000,00 200 000,00 0,00 
17211 VO - ¤Utomhus Sagatunet 7 466,00 300 000,00 300 000,00 0,00 
17222 ED - ¤Riving Raufoss skole 4 118,00 0,00 0,00 153 531,75 
17224 GS - TEOPB ¤Ihle skole/bhg, div tilpasninger 3 537 710,84 5 761 000,00 0,00 5 492 266,36 
17225 GS - ¤Oppgradering skoleadministrativt system 0,00 0,00 0,00 273 734,50 
17226 GS - TExxx - ¤Overvåking / Utelys Korta Skole 0,00 0,00 0,00 321 462,00 
17251 OM - Nye moduler i Gerica 24 712,50 238 000,00 0,00 300 468,75 

17252 
OM - ¤Velferdsteknologi - nye løsninger innen digitalt 
tilsyn 

0,00 400 000,00 100 000,00 0,00 

17253 OM - TEDAB ¤Raufosstun påbygg 2017 31 948,00 0,00 0,00 2 976 266,95 
17261 OM - TEDAB - ¤Raufosstun - tilpassing av bygg 768 615,78 694 000,00 0,00 2 187 583,79 
17263 OM - ¤Fossegård tilpasning psykisk helsetjeneste 10 671,00 0,00 0,00 2 904 776,53 
17264 OM - TEDAB ¤Boliger for psykisk utviklingshemmede 0,00 750 000,00 0,00 0,00 
17265 OM - ¤Gimle - utredning av fremtidige behov 0,00 976 000,00 0,00 23 750,00 
17311 PL - ¤Utbygging Skundbergjordet/Heimlyfeltet 7 475,00 0,00 0,00 3 191 266,00 
17312 ED - ¤Rådhuskvartalet 413 273,54 4 500 000,00 4 500 000,00 6 969,50 
17313 PL - ¤Bøverbrugata 0,00 0,00 0,00 47 191,00 
17331 KU - ¤Sentrumsprosjektet - aktivitetsanlegg nytorget 165 557,15 150 000,00 150 000,00 0,00 
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Regnskapsskjema 2B 
  

Regnskap 
Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap i fjor 

17332 PL - ¤Elveparken 1 057 739,21 1 274 000,00 0,00 1 126 298,24 
17334 TE - ¤Fjordgata Eina 885 776,60 796 000,00 7 500 000,00 184 466,00 
17338 TE - ¤Oppgradering bru Elvesvingen 335 315,50 307 000,00 0,00 448 440,00 
17340 TE - ¤Bru GS-veg over Bøvra 0,00 0,00 0,00 42 130,91 
17352 VAR - ¤Andel oppgradering Hunnselvvegen 12 110 113,06 110 000,00 0,00 52 091,75 
17371 KU - ¤Verkstedet videreutvikling 0,00 93 000,00 0,00 57 466,98 
17381 KU - ¤Kulturhuset - Kalendersystem og selvbetjening 0,00 0,00 0,00 40 168,75 
18121 ST - ¤IKT-investeringer 306 888,88 0,00 0,00 342 429,16 
18124 ED - ¤Nødstrøm Rådhuset 5 840 771,25 6 309 000,00 0,00 40 652,00 
18125 ED - ¤Omlegging skifertak - Raufoss gård 56 574,50 2 000 000,00 0,00 0,00 
18127 ST - ¤IKT-investering felles økonomisystem 75 000,00 0,00 0,00 197 980,00 
18128 ST - ¤Arbeidsmiljøinvesteringer 599,00 0,00 0,00 0,00 
18130 ED - ¤Utbedring brannsikkerhet Rådhuset 8 973,00 0,00 0,00 213 113,00 
18133 ED - ¤Ombygging kontorer Prøven 0,00 41 000,00 0,00 158 625,18 
18211 ED - ¤Kameraovervåkning Sagatunet 0,00 0,00 0,00 113 066,25 
18221 GS - ¤Rehabilitering Thune skole 0,00 0,00 0,00 7 087,50 
18226 GS - ¤TEOAH - Reklamasjonsperiode Raufoss skole 66 258,25 133 000,00 0,00 209 964,94 
18253 OM - ¤Velferdsteknologi 107 456,25 87 000,00 0,00 412 921,25 
18254 OM - ¤Trygghetspakke, øke antall digitale alarmer 0,00 410 000,00 0,00 0,00 
18255 OM - ¤Ny legemodul i Gerica/PDA 41 250,00 165 000,00 0,00 0,00 

18256 
OM - TEOAH -¤Raufoss omsorgsboliger trinn 1 
reklamasjonsperiode 

12 672,61 310 000,00 0,00 256 702,77 

18257 OM - ¤Sagatunet data- og kontorutstyr 0,00 0,00 0,00 217 386,24 
18261 OM - ¤Gimle - omb/rehab/utskifting 0,00 96 000,00 0,00 104 412,70 
18263 OM - ¤Utbedring av vei for Gimletun 0,00 0,00 0,00 109 710,81 

18264 
OM - ¤Nytt signal-/varslingsanlegg Korterud 
omsorgsboliger 

0,00 0,00 0,00 229 996,75 

18301 PL - ¤ATP-Raufoss 0,00 1 400 000,00 1 000 000,00 218,00 
18314 PL - ¤Opparbeidelse Dragerlia 1 177 597,81 346 000,00 100 000,00 190 329,75 
18320 PL - ¤Bergsjøen Industriområde 0,00 1 000 000,00 500 000,00 0,00 
18321 PL - ¤Stedsutvikling Raufoss 200,00 315 000,00 200 000,00 85 045,00 
18322 ED - ¤Renseanlegg "System 2" Totenbadet 161 183,45 0,00 0,00 2 004 705,73 
18323 ED - ¤Totenbadet Minigolf 0,00 0,00 0,00 717 780,35 
18324 TE - ¤Opprusting veg Granvang-Stenberg museum 0,00 0,00 0,00 202 978,88 
18325 TE - ¤Opprusting Bakkerudvegen 0,00 0,00 0,00 1 887 018,82 
18326 TE - ¤Opprusting Svein Erik Strandlies veg 0,00 100 000,00 500 000,00 0,00 
18327 TE - ¤Opprusting veg Sørlien-Vildåsen 472 660,13 473 000,00 0,00 2 741 815,70 
18328 TE - ¤Gatebelysning Bjørnevegen 0,00 0,00 0,00 619 179,44 

18329 
TE - ¤Gang-/sykkelveg fra Østvollvegen til 
Rustadvegen 

0,00 0,00 0,00 2 229 938,97 

18330 PL - ¤Valhallvegen 0,00 0,00 0,00 187 500,00 
18332 PL - ¤Svein Erik Strandlies veg regulering 73 464,75 329 000,00 200 000,00 71 117,00 
18333 TE - ¤Mindre tiltak på vegnettet 0,00 0,00 0,00 335 080,00 
18334 TE - ¤Reinvesteringer vegnettet 120 960,00 110 000,00 0,00 3 103 815,76 
18335 TE - ¤Gatelys - rehabilitering/utskifting 363 600,00 345 000,00 0,00 1 155 086,63 
18336 TE - ¤Trafikksikkerhetstiltak - kommunal andel 18 275,00 0,00 0,00 539 882,51 
18340 NAV - ¤Mobilitetsløsninger 0,00 400 000,00 150 000,00 0,00 
18341 VAR - ¤Sanering - vannledninger 0,00 0,00 0,00 6 336 178,98 
18343 VAR - ¤Vann Solbakkvegen 881 840,14 662 000,00 300 000,00 37 114,28 
18344 VAR - ¤Ny servicebil (utskifting Hi-Ace) 0,00 0,00 0,00 596 958,20 
18350 VAR - ¤Avløp Solbakkvegen 1 193 259,76 1 044 000,00 500 000,00 55 668,80 
18351 VAR - ¤Oppgr.Breiskallen renseanlegg 4 566 925,65 5 998 000,00 150 000,00 2 465 205,51 
18352 VAR - ¤Sanering - avløp 3 040,00 0,00 0,00 9 350 178,31 
18353 VAR - ¤Sanering Gimlevegen 0,00 0,00 500 000,00 1 435 202,38 
18354 VAR - ¤Rist i nødoverløp Breiskallen Renseanlegg 0,00 0,00 0,00 5 608,00 
18355 VAR - ¤Oppgradering spillvann Elveparken 0,00 0,00 0,00 19 880,00 
18370 KU - ¤Meråpent Bibliotek 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 

18381 
KU - ¤Toppsprøyting og remerking friidrettsbanen 
Raufoss 

916 925,00 960 000,00 200 000,00 0,00 

18383 ED - TEOAH - ¤Universell utforming 307 156,30 376 000,00 200 000,00 23 839,75 
18384 KU - ¤Rehabilitering av lysløyper 0,00 0,00 0,00 107 599,38 
18390 KI - ¤ENØK Raufoss kirke 0,00 0,00 500 000,00 0,00 
18391 KI - ¤Eina Kirke - tilbygg toaletter og nytt tak 0,00 0,00 0,00 614 000,00 
18392 KI - ¤Ny lastebil 2018 0,00 750 000,00 0,00 0,00 
18400 TE - ¤Gatelys, gang-sykkel Løvåsvegen 0,00 0,00 0,00 243 981,00 
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18401 TE - ¤Veltmanåa dam forprosjekt 87 821,93 343 000,00 0,00 156 890,25 
18402 TE - ¤Anleggsbidrag gatelys Prøvenvegen VTU 696 292,00 636 000,00 0,00 364 465,00 
18403 TE - ¤Fliskutter 0,00 0,00 0,00 140 500,00 
18404 TE - ¤Gatelys Alstadvegen 0,00 0,00 0,00 212 925,00 
18405 TE - ¤Gatelys Haugervegen 0,00 0,00 0,00 225 343,00 
18406 TE - ¤Gatelys Hagebakkvegen 0,00 0,00 0,00 133 869,00 
18407 TE - ¤Gatelys Harevegen 0,00 0,00 0,00 291 269,00 
18408 TE - ¤Gatelys Rådyrvegen 0,00 0,00 0,00 176 488,00 
18409 TE - ¤Gatelys Vestrumvegen 288 001,38 300 000,00 0,00 0,00 
18410 TE - ¤Gatelys Plogvegen 334 877,00 700 000,00 0,00 0,00 
18412 TE - ¤Gatelys Rudsengvegen 0,00 0,00 0,00 1 119 395,75 
18700 PL - ¤Tomtesalg 0,00 0,00 0,00 173 556,38 
18800 PL - ¤Salg av næringsareal 0,00 0,00 0,00 5 000,00 
19121 ST - ¤IKT-investeringer 183 245,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 
19127 ST - ¤IKT-investering felles økonomisystem 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 
19128 ST - ¤Arbeidsmiljøinvesteringer 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 
19129 ST - ¤IKT-investesteringer - lisenser 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 
19131 ED - ¤Rehabilitering/opprusting av øvrige bygg 0,00 0,00 300 000,00 0,00 
19132 ED - ¤Kildesortering 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 
19133 ED - ¤Snøfreser/gressklipper - henger Eiendom 0,00 0,00 200 000,00 0,00 
19210 VO - ¤Digitalt oppfølgingsprogram - lærlinger 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 
19211 VO - ¤Ombygging lokaler Voksenopplæringen 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 
19220 ED - ¤Utredning hjertesoner skoler 82 885,28 150 000,00 150 000,00 0,00 
19221 ED - ¤Gjerde Bøverbru barnehage 175 027,00 165 000,00 165 000,00 0,00 
19222 ED - ¤Riving Reinsvoll ungdomsskole og gymbygg 89 615,00 500 000,00 0,00 0,00 
19229 ED - ¤Rehabilitering/opprusting av skolebygg 87 363,00 637 000,00 200 000,00 0,00 
19240 ED - ¤Tilpassing av lokaler Sagvollvegen 1 151 737,06 200 000,00 200 000,00 0,00 

19243 
OM - ¤Ombygging Almenvegen til dagsenter 
rusmisbrukere 

363 357,45 400 000,00 400 000,00 0,00 

19250 OM - ¤Gerica - helelektronisk arkiv m Svar Ut 175 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00 
19251 OM - ¤Lifecare infrastruktur 281 005,20 520 000,00 520 000,00 0,00 
19261 OM - ¤Gimle - omb/rehab/utskifting 12 250,00 200 000,00 200 000,00 0,00 
19262 OM - ¤Storhusholdning vaskemaskin 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 
19310 PL - ¤Sentrumsutvikling EBR 48 953,94 200 000,00 200 000,00 0,00 
19311 PL - ¤Raufosskogen Nord 0,00 663 000,00 350 000,00 0,00 
19312 PL - ¤Prøven industriområde 2 202,50 0,00 0,00 0,00 
19313 ED - ¤Utbedring basseng Totenbadet 137 070,53 0,00 0,00 0,00 
19320 ED - ¤Parkeringsplass Ihle flerbrukshus 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 
19321 ED - ¤Totenbadet trapp/gangvei fra parkeringsplass 272 134,13 250 000,00 250 000,00 0,00 
19322 TE - ¤Snøfreser til traktor 0,00 0,00 100 000,00 0,00 
19323 TE - ¤Nytt strøapparat hjullaster 175 625,00 150 000,00 150 000,00 0,00 
19324 TE - ¤Grensag til apparatarm hjullaster 0,00 0,00 150 000,00 0,00 
19325 TE - ¤Oppgradering GS-veg Prøvenvegen/Svinestien 726 847,50 340 000,00 500 000,00 0,00 
19326 TE - ¤Gatelys Løvåsvegen 285 307,50 280 000,00 280 000,00 0,00 
19327 TE - ¤Skogheimstien 1 499 615,64 845 000,00 2 000 000,00 0,00 
19328 TE - ¤Oppgradering Skjelbreiavegen 6 485 981,39 6 600 000,00 0,00 0,00 
19329 OV - Grunnerverv Prøven Industriområde 4 278 196,45 2 500 000,00 0,00 0,00 
19330 PL - ¤Miljøgate Reinsvoll, ferdigstillelse uteanlegg 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 
19331 TE - ¤Utstyr for trafikktelling 256 713,14 257 000,00 150 000,00 0,00 
19332 TE - ¤Gang- sykkelvei Grimsrudvegen 0,00 0,00 500 000,00 0,00 
19333 TE - ¤Beredskapspott vegnettet 458 693,38 500 000,00 500 000,00 0,00 
19334 TE - ¤Reinvesteringer vegnettet 3 302 155,59 3 370 000,00 3 000 000,00 0,00 
19335 TE - ¤Gatelys - rehabilitering/utskifting 1 703 550,79 1 800 000,00 1 500 000,00 0,00 
19336 TE - ¤Trafikksikkerhetstiltak - kommunal andel 14 017,50 39 000,00 750 000,00 0,00 
19337 TE - ¤Skifte ferist Fv114 Trevannsvegen/Rudsveen 345 128,75 300 000,00 300 000,00 0,00 
19338 TE - ¤Asfaltering veger i Dragerlia 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 
19339 TE - ¤Oppgradering Skolebrua 3 000,00 200 000,00 500 000,00 0,00 
19340 VAR - ¤Oppgradering vinduer prodhall Skjelbreia VV 0,00 0,00 400 000,00 0,00 
19341 VAR - ¤Sanering - vannledninger 6 779 098,20 6 982 000,00 5 000 000,00 0,00 
19342 VAR - ¤Utskifiting vannmålere 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 
19343 VAR - ¤Komprimator/vals 576 300,00 650 000,00 650 000,00 0,00 
19344 VAR - ¤Utvidelse Gemini VA, Portal og Powel Varsling 32 580,08 300 000,00 0,00 0,00 
19345 TE - Forprosjekt Hjertesone Bøverbru skole 188 871,98 300 000,00 0,00 0,00 
19346 ED - ¤Salg av gamle Ihle skole 103 264,25 0,00 0,00 0,00 
19350 VAR - ¤Strømping spillvann Elveparken 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 
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19351 VAR - ¤Servicebil VA 593 734,00 594 000,00 680 000,00 0,00 
19352 VAR - ¤Sanering - avløp 10 487 884,31 11 961 000,00 10 000 000,00 0,00 
19353 VAR - ¤Strømping Karl Løkken - Pumpevegen 2 366 392,60 2 358 000,00 2 000 000,00 39 183,20 
19354 VAR - ¤Tømmestasjon 82 510,40 83 000,00 0,00 0,00 
19380 ED - TEOAH ¤Oppgradering Raufoss sportshytte 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 
19381 ED - ¤Ny Raufosshall 2 096 670,50 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 
19382 KU - ¤Lyskastere og lysstyring Fyrverkerisalen 150 359,00 200 000,00 200 000,00 0,00 
19383 KU - ¤Komplett flyttbart lydanlegg 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 
19384 KU - ¤Rehabilitering av lysløyper 182 109,79 100 000,00 100 000,00 0,00 
19385 KU - ¤Ombygging Ungdomshus 68 055,00 100 000,00 100 000,00 0,00 
19390 KI - ¤ENØK Eina kirke 0,00 0,00 500 000,00 0,00 
19391 KI -¤Navnet minnelund Bakkerud 0,00 250 000,00 0,00 0,00 
19392 KI - ¤Nytt tak Raufoss kirke 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 
19800 PL - ¤Salg av næringsareal 33 748,48 0,00 0,00 0,00 

  Sum alle 238 945 751,76 329 615 000,00 232 120 000,00 264 847 300,63 
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Balanseregnskap 2019 
Oversikt - balanse Regnskap 2019 Regnskap 2018 
EIENDELER     
Anleggsmidler 3 244 645 892,36 2 975 453 600,19 
Herav:     
Faste eiendommer og anlegg 1 621 264 348,77 1 437 815 611,77 
Utstyr, maskiner og transportmidler 42 613 449,50 44 658 107,50 
Utlån 352 796 458,95 319 432 528,34 
Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 
Aksjer og andeler 39 443 638,43 36 892 932,43 
Pensjonsmidler 1 188 527 996,71 1 136 654 420,15 
      
Omløpsmidler 323 015 768,99 335 315 785,30 
Herav:     
Kortsiktige fordringer 92 516 393,14 94 868 215,09 
Konserninterne kortsiktige fordringer 1 085 093,62 1 074 153,94 
Premieavvik 78 681 555,93 66 969 113,87 
Aksjer og andeler 35 890 888,00 34 705 136,00 
Sertifikater 0,00 0,00 
Obligasjoner 50 754 001,00 48 087 127,00 
Derivater 0,00 0,00 
Kasse, postgiro, bankinnskudd 64 087 837,30 89 612 039,40 
      
SUM EIENDELER 3 567 661 661,35 3 310 769 385,49 
      
EGENKAPITAL OG GJELD     
Egenkapital 241 984 018,65 212 354 391,96 
Herav:     
Disposisjonsfond 69 003 174,18 67 171 563,43 
Bundne driftsfond 30 095 078,80 32 041 529,60 
Ubundne investeringsfond 16 151 338,53 16 151 338,53 
Bundne investeringsfond 20 320 442,90 6 460 317,65 
Regnskapsmessig mindreforbruk 2 473 515,83 5 586 177,23 
Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 
Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 
Udekket i inv.regnskap 0,00 -27 793 001,31 
Kapitalkonto 115 391 531,52 124 187 529,94 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift -11 451 063,00 -11 451 063,00 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves 0,00 0,00 
      
Langsiktig gjeld 3 147 651 100,38 2 917 635 608,81 
Herav:     
Pensjonsforpliktelser 1 355 173 082,38 1 309 186 580,81 
Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 
Sertifikatlån 1 029 225 571,00 867 924 869,00 
Andre lån 763 252 447,00 740 524 159,00 
Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 
      
Kortsiktig gjeld 178 026 542,32 180 779 384,72 
Herav:     
Kassekredittlån 0,00 0,00 
Annen kortsiktig gjeld 178 026 542,32 180 779 384,72 
Derivater 0,00 0,00 
Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 
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Oversikt - balanse Regnskap 2019 Regnskap 2018 
Premieavvik 0,00 0,00 
      
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 567 661 661,35 3 310 769 385,49 
      
MEMORIAKONTI     
Memoriakonto 20 550 883,13 68 527 134,15 
Herav:     
Ubrukte lånemidler 21 300 883,13 69 273 684,15 
Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 
Andre memoriakonti -750 000,00 -746 550,00 
Motkonto til memoriakontiene -20 550 883,13 -68 527 134,15 
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Driftsregnskap 2019 
Økonomisk oversikt - drift Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor 

Driftsinntekter           
Brukerbetalinger   21 505 306,42 20 692 000,00 20 692 000,00 20 965 654,86 
Andre salgs- og leieinntekter 0 81 972 804,99 83 323 000,00 83 323 000,00 85 052 986,06 
Overføringer med krav til motytelse   166 714 430,41 109 130 000,00 115 288 000,00 156 348 870,69 
Rammetilskudd   395 452 575,00 396 000 000,00 396 300 000,00 376 606 129,00 
Andre statlige overføringer   25 647 775,00 28 115 000,00 28 115 000,00 28 279 726,00 
Andre overføringer   270 771,30 631 150,43 600 000,00 1 393 856,20 
Skatt på inntekt og formue   330 293 496,23 325 000 000,00 318 000 000,00 319 630 519,83 
Eiendomsskatt   53 337 285,72 53 600 000,00 53 000 000,00 51 170 461,23 
Andre direkte og indirekte skatter   45 564,00 0,00 0,00 45 564,00 
Sum driftsinntekter   1 075 240 009,07 1 016 491 150,43 1 015 318 000,00 1 039 493 767,87 

Driftsutgifter           

Lønnsutgifter 2,12 556 112 502,90 533 704 500,00 533 802 000,00 531 394 914,67 
Sosiale utgifter   148 600 473,16 152 040 500,00 151 802 000,00 139 791 533,23 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon   135 618 275,20 107 967 211,43 104 806 000,00 128 654 856,31 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon   149 324 626,06 148 927 000,00 145 466 000,00 134 270 903,24 
Overføringer   53 894 664,54 41 321 000,00 38 281 000,00 54 117 607,05 
Avskrivninger 16 53 253 237,00 50 000 000,00 50 000 000,00 47 985 930,00 
Fordelte utgifter   -22 481 417,30 -11 878 000,00 -11 747 000,00 -8 689 019,71 
Sum driftsutgifter   1 074 322 361,56 1 022 082 211,43 1 012 410 000,00 1 027 526 724,79 

Brutto driftsresultat   917 647,51 -5 591 061,00 2 908 000,00 11 967 043,08 

Finansinntekter           
Renteinntekter og utbytte   11 526 780,98 6 103 000,00 5 093 000,00 11 201 594,98 
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 14 4 016 493,00 2 500 000,00 2 000 000,00 0,00 
Mottatte avdrag på utlån   443 831,95 400 000,00 400 000,00 593 086,79 
Sum eksterne finansinntekter   15 987 105,93 9 003 000,00 7 493 000,00 11 794 681,77 

Finansutgifter           
Renteutgifter og låneomkostninger   35 225 429,30 31 500 000,00 33 393 000,00 30 371 412,69 
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)   0,00 0,00 0,00 532 854,00 
Avdrag på lån 9 37 601 528,00 37 735 000,00 39 235 000,00 34 422 605,00 
Utlån   554 677,34 300 000,00 300 000,00 428 674,13 
Sum eksterne finansutgifter   73 381 634,64 69 535 000,00 72 928 000,00 65 755 545,82 

Resultat eksterne finanstransaksjoner   -57 394 528,71 -60 532 000,00 -65 435 000,00 -53 960 864,05 
Motpost avskrivninger 16 53 253 237,00 50 000 000,00 50 000 000,00 47 985 930,00 
Netto driftsresultat   -3 223 644,20 -16 123 061,00 -12 527 000,00 5 992 109,03 

Interne finanstransaksjoner           
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk   5 586 177,23 5 586 177,23 0,00 23 557 006,21 
Bruk av disposisjonsfond 6 3 796 061,00 3 596 061,00 0,00 4 140 000,00 
Bruk av bundne fond 6 31 434 722,30 12 527 000,00 12 527 000,00 23 405 149,97 
Sum bruk av avsetninger   40 816 960,53 21 709 238,23 12 527 000,00 51 102 156,18 

Overført til investeringsregnskapet   0,00 0,00 0,00 0,00 
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk   0,00 0,00 0,00 0,00 
Avsatt til disposisjonsfond 6 5 627 671,75 5 586 177,23 0,00 31 193 056,08 
Avsatt til bundne fond 6 29 492 128,75 0,00 0,00 20 315 031,90 
Sum avsetninger   35 119 800,50 5 586 177,23 0,00 51 508 087,98 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk   2 473 515,83 0,00 0,00 5 586 177,23 
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Investeringsregnskap 2019 

 
 

Økonomisk oversikt - investering Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom 16 2 199 360,25 2 600 000,00 2 600 000,00 207 486,00

Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00

Overføringer med krav til motytelse 6 416 323,32 12 900 000,00 12 900 000,00 4 668 725,33

Kompensasjon for merverdiavgift 39 008 975,43 58 903 000,00 41 688 000,00 44 594 977,01

Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00

Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00

Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum inntekter 47 624 659,00 74 403 000,00 57 188 000,00 49 471 188,34

Utgifter

Lønnsutgifter 1 341,00 0,00 0,00 0,00

Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 186 523 367,98 329 615 000,00 232 120 000,00 211 499 852,59

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 11 160 758,55 0,00 0,00 5 943 634,12

Overføringer 39 008 975,43 0,00 0,00 45 217 453,01

Renteutgifter og omkostninger 2 251 308,80 0,00 0,00 2 186 360,91

Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum utgifter 11 238 945 751,76 329 615 000,00 232 120 000,00 264 847 300,63

Finanstransaksjoner

Avdrag på lån 9 10 469 482,00 10 000 000,00 10 000 000,00 42 816 756,00

Utlån 58 396 439,00 55 000 000,00 55 000 000,00 70 062 799,00

Kjøp av aksjer og andeler 5 2 550 706,00 2 600 000,00 2 600 000,00 2 841 027,00

Dekning av tidligere års udekket 27 793 001,31 27 793 001,31 0,00 0,00

Avsatt til ubundne investeringsfond 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Avsatt til bundne investeringsfond 6 13 856 270,00 0,00 0,00 4 201 787,00

Sum finansieringstransaksjoner 113 065 898,31 95 393 001,31 67 600 000,00 119 922 369,00

Finansieringsbehov 304 386 991,07 350 605 001,31 242 532 000,00 335 298 481,29

Dekket slik:

Bruk av lån 280 072 801,02 340 605 001,31 232 532 000,00 260 485 000,00

Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00

Mottatte avdrag på utlån 24 314 190,05 10 000 000,00 10 000 000,00 14 861 504,98

Overført fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00

Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00

Bruk av disposisjonsfond 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Bruk av bundne driftsfond 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Bruk av ubundne investeringsfond 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Bruk av bundne investeringsfond 6 0,00 0,00 0,00 32 158 975,00

Sum finansiering 304 386 991,07 350 605 001,31 242 532 000,00 307 505 479,98

Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 -27 793 001,31
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Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler (jfr. KRS 6) 
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er 
tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det 
året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, 
utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal 
fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. 

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God 
Kommunal Regnskapsskikk gir ut kommunale regnskapsstandarder (KRS). For regnskapsåret 
2018 foreligger 7 endelige standarder og 6 foreløpige standarder. 

Vi har valgt å fravike GKRS standard nr. 6, vedrørende Noter og Årsberetning til en viss grad.  Vi 
har tatt inn en del nye noter iflg. standarden som vi har kunnet klare å innarbeide i dette 
dokument, mens noen nye noter har vi pga frister måttet la være å ta inn.  årberetningen. 

Pensjoner 
Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som 
er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. 
Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, 
og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 15, 10 
eller 7 årene, avhengig av hvilket år premieavviket oppstod. 

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført 
i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. 

Omløpsmidler 
Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kommunen har 
markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje. Disse verdipapirene er vurdert til 
virkelig verdi pr. 31.12.2019. 

 
 
Anskaffelseskost 
Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar 
med anbefalt løsning i KRS nr. 2. 

Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefaling 
til kommunal regnskapsskikk nr 2. Dvs. at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost.  
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Note 1 Endring i arbeidskapital 

 

Balanseregnskapet 31.12.2019 31.12.2018 Endring 

2.1   Omløpsmidler 323 015 769 335 315 785 -12 300 016 

2.3   Kortsiktig gjeld 178 026 542 180 779 385 -2 752 843 

Arbeidskapital 144 989 227 154 536 401 -9 547 174 

     

Drifts- og investeringsregnskapet år 2017 Beløp Sum 

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 
   

 + Sum driftsinntekter  
 

1 075 240 
009 

 

 -  Sum driftsutgifter (inkl 
avskrivninger) 

 
1 074 322 

362 

 

 + Eksterne finansinntekter 
 

15 987 105 
 

 -  Eksterne finansutgifter 73 381 635 
 

 +  Motpost avskrivninger (990) 53 253 237 
 

Sum driftsregnskapet   -3 223 646 -3 223 646 

     

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING   
 + Sum inntekter  

 
47 624 659 

 

 - Sum utgifter 
 

238 945 752 
 

    

Eksterne finansutgifter 
 

71 416 627 
 

    

Eksterne finansinntekter 
 

304 375 429 
 

  
  

 

Sum investeringsregnskapet 
 

41 637 709 41 637 709 

 

    

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 
 

-47 961 237 

Endring arb.kap jfr drifts- og inv.regnskap 
 

-9 547 174 

Sum endring arbeidskapital jfr balansen  
 

9 547 174 

Differanse (forklares nedenfor) 
  

0 

   

  

Forklaring til differanse i arb.kapital :   
Aksepteres - uvesentlig beløp  

 
0  

Feil fra tidligere år  - korreksjon 
 

0    

0  
Forklart beløp 

 
0 0 
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Note 2 Pensjon 

Vestre Toten kommune har kollektive pensjonsordninger (tjenestepensjonsordninger) for 

sine ansatte.  For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper 

omfatter ordningene  de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor.  

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med  

folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget.  

Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved   

pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som 

alderspensjonen  og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har 

også rett til AFP etter  bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke 

avsatt midler  i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner.   

Beregninger fra Kommunal Landspensjonskasse - KLP             
Årets netto pensjonskostnad  (F § 13-1 bokstav C)   2019 2018 

Årets pensjonsopptjening, nåverdi     48 228 804   45 126 638 
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse    45 849 237   43 647 571 
Forventet avkastning på pensjonsmidlene     -44 676 595   -43 273 495 
Administrasjonskostnader     2 997 053   3 546 705 
Netto pensjonskostnad (inkl.adm.)     52 398 499   49 047 419 
Årets pensjonspremie til betaling     73 558 521   63 367 590 

Årets premieavvik       21 160 022   14 320 171        
Balanse 31.12. (F § 13-1 bokstav E)     Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift 

Brutto påløpt forpliktelse   -1 171 525 258   -1 116 714 224   
Pensjonsmidler   1 052 215 665   1 016 694 566   

Netto pensjonsforpliktelse     -119 309 593 -16 822 653 -100 019 658 -14 102 772 

           
Årets premieavvik   21 160 022 2 983 563 14 320 171 2 019 144 
Premieavvik tidligere år   59 058 085 8 327 190 55 246 355 7 789 736 
Amortisert premieavvik   -12 527 952 -1 766 441 -10 508 441 -1 481 690 

Akkumulert premieavvik     67 690 155 9 544 312 59 058 085 8 327 190        
Beregningsforutsetninger     31.12.2019 31.12.2018 

Forventet avkastning på pensjonsmidler (F § 13-5 bokstav F)  4,50 %  4,50 %   
Diskonteringsrente (F § 13-5 bokstav E)   4,00 %  4,00 %   
Forventet årlig lønnsvekst (F § 13-5 bokstav B)  2,97 %  2,97 %   
Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F § 13-5 bokstav C og D) 2,97 %  2,97 %   
Forventet årlig vekst i pensjonsreguleringen   2,20 %      
Forholdstallet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1   1   

Forutsetninger for turn-over (F § 13-5 bokstav G) *): Uttaksandel pr aldersgruppe i AFP-felles kommunal pensjonsordning 

        

Estimatavvik  *     Pensjonsmidler 
Pensjons-
forpliktelser Pensjonsmidler 

Pensjons-
forpliktelser 

Estimert 31.12. forrige år     1 016 694 566 1 116 714 224 931 702 298 1 085 400 262 
Ny beregning 01.01.i år   978 087 386 1 118 557 001 949 845 403 1 064 185 232 

Årets estimatavvik (01.01.)   -38 607 180 1 842 777 18 143 105 -21 215 030 

Estimatavvik fra tidligere år   0 0 0 0 
Amortisert avvik i år   -38 607 180 1 842 777 18 143 105 -21 215 030 

Akkumulert estimatavvik 31.12. i år     0 0 0 0        
       

Premiefond KLP for tilbakeført premie og overskudd. Et ev. premiefond kan kun benyttes til å delvis betale fremtidige pensjonspremier. Premiefondet 
Fremgår ikke av kommuneregnskapet, men den likviditetsmessige effekten kan ha betydning for premieavviket det enkelte året         
Premiefond KLP     2019 2018 

Innestående på premiefond 01.01       8 805 203   13 820 611 
Tilført premiefondet i løpet av året     6 831 276   8 805 203 
Bruk av premiefondet i løpet av året     -8 805 202   -13 820 610 
Innestående på premeifondet 31.12       6 831 277   8 805 204               
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Beregninger fra Statens Pensjonskasse - SPK             
Årets netto pensjonskostnad  (F § 13-1 bokstav C)   2019 2018 

Årets pensjonsopptjening, nåverdi    9 506 394  10 053 862 
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse   6 160 895  6 196 065 
Forventet avkastning på pensjonsmidlene    -5 009 679  -4 615 483 
Administrasjonskostnader    335 713  335 478 
Netto pensjonskostnad (inkl.adm.)    10 993 323  11 969 923 
Årets pensjonspremie til betaling    12 457 077  11 239 302 

Årets premieavvik       1 463 754   -730 620 

Balanse 31.12.18 (F § 13-1 bokstav E)     Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift 

Brutto påløpt forpliktelse   -169 689 662   -171 151 556   
Pensjonsmidler   136 312 332   119 959 855   

Netto pensjonsforpliktelse     -33 377 330 -4 706 204 -51 191 701 -7 218 030 

Årets premieavvik   1 463 754 206 389 -730 620 -103 017 
Premieavvik tidligere år   -1 339 177 -188 824 -628 777 -88 658 
Amortisert premieavvik   -224 804 -31 697 -20 220 -2 851 

Akkumulert premieavvik     349 381 49 263 -1 339 177 -188 824 

         

Beregningsforutsetninger       31.12.2019   31.12.2018 

Diskonteringsrente (F § 13-5 bokstav E)     4,00 %   4,20 %   
Forventet avskastning på pensjonsmidler (F § 13-5 bokstav F) 4,20 %  4,00 %   
Forventet årlig lønnsvekst (F § 13-5 bokstav B)   2,97 %  2,97 %   
Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F § 13-5 bokstav C og D) 2,97 %  2,97 %   
Forventet årlig vekst i pensjonsreguleringen    2,20 %      
Forholdstallet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1   1   

Estimatavvik  *     Pensjonsmidler 
Pensjons-
forpliktelser Pensjonsmidler 

Pensjons-
forpliktelser 

Estimert 31.12. forrige år     119 959 855 171 151 556 121 245 223 172 652 490 
Ny beregning 01.01.i år   119 181 289 154 022 373 104 440 547 154 901 629 

Årets estimatavvik (01.01.)   778 565 17 129 183 16 804 676 17 750 861 

Estimatavvik fra tidligere år   0 0 0 0 
Amortisert avvik i år   778 565 17 129 183 16 804 676 17 750 861 

Akkumulert estimatavvik 31.12. i år     0 0 0 0        
      KLP SPK SUM  
Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet   2019 2019 2019  
Årets pensjonspremie til betaling    73 805 500 12 007 469 85 812 968  
Årets premieavvik    -21 160 022 -1 463 754 -22 623 776  
Amortisert premieavvik    12 527 952 224 804 12 752 756  
Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortifisering   65 173 430 10 768 519 75 941 948  
Pensjonstrekk ansatte    7 617 238 1 927 316  9 544 553  
Årets regnskapsførte pensjonsutgift     57 556 192 8 841 203 66 397 395  
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Note 3 Kommunens garantiansvar pr. 31.12.19 
    Beløp pr. 31.12. Utløper 
Gitt overfor    2019 2018 dato      
Den Norske Stats Husbank:     
Reinsvoll barnehage (tidl. Einervegen)  2 654 850 2 847 930 2033 
Trollskogen Barnehage  1 936 233 2 072 113 2034 
Garanti for personer med hjelpeverge  55 800 100 440 2029 
V.T.Kommunale Boligstiftelse (4 lån)  3 900 123 5 490 981 2024      
Den Norske Bank:     
Raufoss IL Fotball  3 538 180 3 771 915 2029      
Kommunalbanken:     
Horizont Miljøpark IKS (tidl. GLT avfall), internt garantiansvar  19 214 771 18 428 360 2037 
Vestre Toten Rådhus AS  1 167 630 1 245 470 2034 
Vestre Toten Rådhus AS  3 671 250 3 893 750 2036      
Kommunekreditt:     
Vestre Toten Kommunale Boligstiftelse  3 412 112 3 698 778 2031 
Vestre Toten Kommunale Boligstiftelse  37 729 431 39 073 127 2043 
Vestre Toten Rådhus AS  46 777 626 49 991 274 2034 
Vestre Toten Rådhus AS inkl 10% tillegg  6 457 000  2049      
Totens sparebank:     
Arbeids- og treningssenteret for Gjøvik/Toten AS  4 500 000 4 500 000 2023 
Arbeids- og treningssenteret for Gjøvik/Toten AS - 25 % av lån 2 000 000  2049           
Sum garantiansvar   137 015 006 135 114 138        
Garantiansvar overfor Kulturdepartementet vedrørende     
rehabilitering av Raufoss Kunstgressbane  804 000 804 000 1999 
(vedtak fra 12.03.1999 - 20 år)          
          
I tillegg er det i 2015 gitt en rentebetalingsgaranti for et restlån til Raufoss Fotball pål. Kr 1 650 000,-.      
Dette er gitt over en periode på 8 år, tilsvarende maksimalt kr 74 250,- pr. år.      
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Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og 

samarbeid  
Jfr. kommuneloven §§ 11 og 27 (F § 5 nr 4)  

Gjelder krav på eller gjeld til kommunale foretak etter kapittel II i kommuneloven, 

kommunalebedrifter etter kommunelovens § 11 med eget særregnskap, samt 

interkommunale samarbeider etter § 27 med eget særregnskap.      

 Vestre Toten kommune har pr. 31.12.2019 ett forhold som omfattes av dette notekravet.  

Lån / utlegg til Totenbadet Vestre Toten Kommunale foretak :  kr 1 085 093,62  
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Note 5 Aksjer og andeler i varig eie 

 

 

Selskapets navn

Balanseført 

verdi 2019

Eierandel 

i 

selskapet

Biblioteksentralen 3 300 11 andeler

Opplandsvegen 8 500 17 aksjer

Vestre Toten Rådhus 100 000 100 aksjer

Regionalt Oslo - kontor 10 000 1 aksje

Nye Valdresbanen 500 5 aksjer

Topro A/S 180 000 360 aksjer

ATS Gjøvik/Toten AS 25 000 25 aksjer

Vestre Toten Kommunale Boligstiftelse 1 191 877

Toten Energinett AS 21 429

Total Innovation AS 279 93 aksjer

Raufoss Boligbyggerlag 10 000 100 andeler

Rehab.Senteret AIR AS 1 000 1 aksje

Korta Borettslag II 47 168 2 andeler

Vestby Borettslag II 13 500 1 andel

Sørlia Borettslag II 148 198 5 andeler

Skolevegen Borettslag 60 589 1 andel

Tollerud Borettslag 10 251 1 andel

Studentbyen Sogn 56 000 7 andeler

Studensamskipnaden i Bergen 24 000 3 leieretter

Studentsamf.hus i Oslo 2 500 25 andeler

Engen Arbeidshjem 12 000 2 innsk.

Sivesind Vannverk 125 000 1250 andeler

Yrkesskolens Hybelhus 25 000 1 leierett

Radio Toten AS 7 500 10 andeler

Den Int.Nasj.M.skolen 20 000 1 andel

Sillongen A/L 10 000 3 andeler

Vestoppland Reiselivslag 5 000 1 andel

Raufoss Barnehage 24 000 10 andeler

Mjøsmuseet AS 12 000 12 aksjer

Komm - Inn AS 3 000 000

Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS 100 000 100 aksjer

Kompetanse-, Universitets-, og Forskningsfondet AS 1 567 667 300 aksjer

Egenkapitaltilskudd KLP 32 621 179

Sum 39 443 438
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Note 6 Avsetning og bruk av fond 
  Jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner §5 nr. 6 

 

  
Beholdning 

01.01. Avsetninger 
Bruk av fond i 

driftsregnskapet 
Bruk av fond i 
inv.regnskapet 

Beholdning 
31.12. 

Disposisjonsfond  kr      67 171 563   kr        5 627 672   kr        3 796 061   kr                     -   kr      69 003 174  
Bundne driftsfond *  kr      32 041 530   kr                     -   kr                     -   kr                     -   kr      32 041 530  
Ubundne investeringsfond  kr      16 151 339   kr                     -   kr                     -   kr                     -   kr      16 151 339  
Bundne investeringsfond  kr        6 460 317   kr                     -   kr                     -   kr                     -   kr        6 460 317  

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger  kr    121 824 749   kr        5 627 672   kr        3 796 061   kr                     -   kr    123 656 360  

Bruk av og avsetning til fond i driftsregnskapet 
Beholdning 

01.01. Avsetninger Bruk av fond 
Beholdning 

31.12.  
Disposisjonsfond         
Regnskapsskjema 1A         
Disposisjonsfond 67 171 563,32 5 627 671,75 3 796 061,00 69 003 174,07  
Opprinnelig budsjett 0,00 0,00 0,00 0,00  
Justert budsjett 0,00 5 586 177,23 3 596 061,00 0,00  
Regnskapsskjema 1B          
Overordnet område 69 804 784,34 5 627 671,75 2 677 061,00 72 755 395,09  
Sentraladministrasjonen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Barnehagene 0,00 0,00 0,00 0,00  
Eiendom -190 000,00 0,00 0,00 -190 000,00  
Brannvern 0,00 0,00 0,00 0,00  
Grunnskolen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Helse -50 000,00 0,00 245 000,00 -295 000,00  
Kultur -193 220,89 0,00 375 000,00 -568 220,89  
Nav -2 000 000,00 0,00 0,00 -2 000 000,00  
Omsorg 0,00 0,00 99 000,00 -99 000,00  
Planavdelingen -200 000,00 0,00 400 000,00 -600 000,00  
Teknisk drift 0,00 0,00 0,00 0,00  
Voksenopplæringen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Sum disposisjonsfond regnskapsskjema 1B 67 171 563,45 5 627 671,75 3 796 061,00 69 003 174,20  
Bundne driftsfond         
Regnskapsskjema 1A*         
Bundne driftsfond 32 041 529,60 26 721 822,30 28 668 273,10 30 095 078,80  
Opprinnelig budsjett   0,00 12 527 000,00    
Justert budsjett   0,00 12 527 000,00    
Regnskapsskjema 1B*         
Overordnet område 936 508,42 16 550 023,75 0,00 17 486 532,17  
Sentraladministrasjonen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Barnehagene 498 310,87 0,00 70 000,00 428 310,87  
Eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00  
Brannvern 689 296,00 731,79 104 958,00 585 069,79  
Grunnskolen 1 146 214,57 334 760,86 6 666 817,74 -5 185 842,31  
Helse 2 224 803,42 6 080 519,20 10 081 415,20 -1 776 092,58  
Kultur 2 079 169,76 974 990,26 1 177 770,44 1 876 389,58  
Nav -663 264,24 3 899 500,00 2 800 168,00 436 067,76  
Omsorg 8 199 000,62 624 594,89 3 089 394,74 5 734 200,77  
Planavdelingen 2 495 615,78 61 399,00 260 806,18 2 296 208,60  
Teknisk drift 14 435 874,40 385 805,00 4 398 853,00 10 422 826,40  
Voksenopplæringen 0,00 579 804,00 2 784 539,00 -2 204 735,00  
Sum bundne driftsfond regnskapsskjema 1B 32 041 529,60 29 492 128,75 31 434 722,30 30 098 936,05  
Bundne investeringsfond         
Regnskapsskjema 2A*         
Bundne investeringsfond 6 460 317,65 13 860 125,25 0,00 20 320 442,90  
Opprinnelig budsjett 0,00 0,00 0,00 0,00  
Justert budsjett 0,00 0,00 0,00 0,00  
Regnskapsskjema 2B*         
Overordnet område 5 458 302,03 13 856 270,00 0,00 19 314 572,03  
Sentraladministrasjonen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Barnehagene 0,00 0,00 0,00 0,00  
Eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00  
Brannvern 0,00 0,00 0,00 0,00  
Grunnskolen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Helse 0,00 0,00 0,00 0,00  
Kultur 7 330,14 0,00 0,00 7 330,14  
Nav 0,00 0,00 0,00 0,00  
Omsorg 0,00 0,00 0,00 0,00  
Planavdelingen 994 685,48 0,00 0,00 994 685,48  
Teknisk drift 0,00 0,00 0,00 0,00  
Voksenopplæringen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Sum bundne invest.fond regnskapsskjema 2B 6 460 317,65 13 856 270,00 0,00 20 316 587,65  
Ubundne investeringsfond         
Regnskapsskjema 2A         
Bundne investeringsfond 16 151 338,53 0,00 0,00 16 151 338,53  
Opprinnelig budsjett 0,00 0,00 0,00 0,00  
Justert budsjett 0,00 0,00 0,00 0,00  
Regnskapsskjema 2B         
Overordnet område 16 151 338,53 0,00 0,00 16 151 338,53  
Sentraladministrasjonen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Barnehagene 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00  
Brannvern 0,00 0,00 0,00 0,00  
Grunnskolen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Helse 0,00 0,00 0,00 0,00  
Kultur 0,00 0,00 0,00 0,00  
Nav 0,00 0,00 0,00 0,00  
Omsorg 0,00 0,00 0,00 0,00  
Planavdelingen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Teknisk drift 0,00 0,00 0,00 0,00  
Voksenopplæringen 0,00 0,00 0,00 0,00  
Sum ubundne invest.fond regnskapsskjema 2B 16 151 338,53 0,00 0,00 16 151 338,53  

Bundne fond 
Beholdning 

01.01. Avsetninger Bruk av fond 
Beholdning 

31.12.  
Bundne driftsfond         
Selvkostfond 16 391 178,38 385 805,00 4 684 740,18 12 092 243,20  
Gavefond 4 156 295,86 277 475,00 483 890,50 3 949 880,36  
Fond formidlingslån 85 514,42 400 000,00 400 000,00 85 514,42  
Fond konsesjonsavgifter 551 994,00 45 564,00 0,00 597 558,00  
Ekstratilskudd flyktninger 902 899,00 17 948 766,50 17 756 622,00 1 095 043,50  
Øvrige bundne driftsfond 9 953 647,94 7 664 211,80 5 343 020,42 12 274 839,32  
Sum  32 041 529,60 26 721 822,30 28 668 273,10 30 095 078,80  
Bundne investeringsfond         
Øremerket statstilskudd 994 685,48 0,00 0,00 994 685,48  
Midlertidig lån spillemidler 0,00 0,00 0,00 0,00  
Overdekning formidlingslån 4 650 320,10 13 856 270,00 0,00 18 506 590,10  
Øvrige bundne investeringsfond 815 312,07 3 855,25 0,00 819 167,32  
Sum 6 460 317,65 13 860 125,25 0,00 20 320 442,90        
* Differansen fremkommer på bakgrunn av godskriving av renter til tilfluktsrom som er et bundet investeringsfond. Rente føres over fra 
driftsregnskapet, i 2019 utgjør det 3 855,25 kr.  
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Note 7 Bevegelser på kapitalkontoen 

 

 

 

Debet Kredit

Inngående balanse 124 187 530

Salg av fast eiendom og anlegg 0

Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg 48 870 716

Aktivering og oppskr. av fast eiendom og anlegg 232 319 453

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, trsp.midler 8 662 918

Aktivering og oppskr. av utstyr, maskiner 6 618 261

og transportmidler

Salg av aksjer og andeler 0

Nedskrivning av aksjer og andeler

Kjøp av aksjer og andeler 2 550 706

Oppskrivning av aksjer og andeler

Pensjonsmidler 51 873 577

Avdrag på utlån (mottatte avdrag) 24 758 021

Av- og nedskriving på utlån 1 068 355

Oppskriving av utlån 239 193

Øvrige Utlån 58 951 116

Bruk av midler fra eksterne lån    280 072 801

Avdrag på eksterne lån 48 071 010

Urealisert valutatap

Urealisert valutagevinst  0

 

Endring pensjonsforpliktelser 53 349 141

Endring skyldig arb.g.avg. av nto. Pensj.forpl. 7 362 638

 

Utgående balanse 115 391 532

Sum 532 173 484 532 173 484
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Note 8 Selvkostberegning VAR-området 2019 

 

 

Vann Avløp

2019 2018 2019 2018 2019 2018
Direkte utgifter regnskap regnskap regnskap

   
Netto driftsutgifter 10 566 225 7 820 589 15 014 756 13 202 113 13 957 499 13 083 106

Nettoutgift 10 566 225 7 820 589 15 014 756 13 202 113 13 957 499 13 083 106

Indirekte utgifter

Utgifter 753 737 587 243 1 006 975 895 757 531 448 533 847

Kapitalkostnader
Kalkulatoriske renter (2,3%) 2 132 296 2 301 212 2 723 768 2 558 824 49 626 81 469
Avskrivninger     4 998 319 4 598 524 5 208 362 4 403 007 283 639 545 051

Sum indirekte utgifter 7 884 352 7 486 979 8 939 105 7 857 588 864 713 1 160 367

TOTALSUM / SELVKOST 18 450 577 15 307 568 23 953 861 21 059 701 14 822 212 14 243 473

Gebyrinntekter (inkl tilkn.gebyr) 13 674 972 13 297 340 21 127 884 22 956 009 15 762 748 16 334 009
Inkl fordelte utgifter
Korrigeringer:

4 775 605
*Bruk (+) / avsetning fond (-) 1 572 876 2 010 228 2 825 977 -1 896 308 -940 536 -2 090 536
Korrigeringer tidligere år 0 0 0 0 0 0
Negativt fond tidligere år 1 527 522 3 618 059

Saldo på fondskonto per 31.12 0 1 572 876 9 978 339 12 804 316 0 0

*Bruk (+) er underskudd/avsetning (-) er overskudd i det enkelte selvkostregnskap  

Renovasjon

Septikk Feiing

2019 2018 2019 2018
Direkte utgifter regnskap Regnskap

   
Netto driftsutgifter 1 458 032 1 693 802 2 570 950     2 319 682    

Nettoutgift 1 458 032 1 693 802 2 570 950 2 319 682

Indirekte utgifter

Utgifter 109 299 111 941 177 700 155 976

Kapitalkostnader
Kalkulatoriske renter (2,3%) 20 954 22 680 0 0
Avskrivninger     45 910 45 910 0 0

Sum indirekte utgifter 176 163 180 531 177 700 155 976

TOTALSUM / SELVKOST 1 634 195 1 874 333 2 748 650 2 475 658

Gebyrinntekter (inkl tilkn.gebyr) 2 020 000 1 705 462 2 643 692 2 646 718
Inkl fordelte utgifter
Korrigeringer:

*Bruk (+) / avsetning fond (-) -385 805 168 871 104 958 -171 060
Korrigeringer tidligere år 0   
Negativt fond tidligere år 146 943 21 929   

Saldo på fondskonto per 31.12 -389 703 3 898 584 338 689 296
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Note 9 Sammendrag av kommunens samlede låneopptak 

og gjeldsavdrag i året, og lånegjeld ved utgangen av året 

  

2019 2018

Virkelig lånegjeld pr. 01.01 1 621 046 222 1 485 184 818

Nye lån tatt opp i regnskapsåret  232 100 000 210 100 000

Sum 1 853 146 222 1 695 284 818

Avdrag utgiftsført i regnskapsåret -48 071 010 -77 239 361

* Korrigert for endring i avdrag 3 105 175 3 000 765

Virkelig lånegjeld pr. 31.12 1 808 180 387 1 621 046 222

Fordelt på :

DnB Nor 756 488 000 801 543 522

Nordea 288 462 000 79 000 000

Kommunalbanken 379 010 840 400 719 880

Husbanken 384 219 547 339 782 820

Sum 1 808 180 387 1 621 046 222

Årets betalte avdrag er lavere enn beregnet  

minimumsavdrag (jfr kommunelovens § 50 nr 7).

Jfr kommunelovens § 50 nr 7 er derfor differansen avsatt  

som avdrag, slik at regnskapsført beløp stemmer med  

beregnet minimumsavdrag.  Den avsatte sum avdrag

betales primo 2019.

* Korreksjon for endring i avdrag fremkommer slik:   

Minimumsavdrag 2019 15 724 429

Differanse -601

15 723 828

Minimumsavdrag 2018 12 618 653

Endring i avdrag 3 105 175
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Note 10 Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 

 

Tekst 
Per 31.12 
regnskapsåret 

Per 31.12 forrige 
regnskapsår 

Kommunens samlede fordringer     

  

Herav fordring på:     

      

      

      

      

      

      

   
  

Kommunens samlede gjeld     

  

Herav kortsiktig gjeld til:     

      

      

  

Herav langsiktig gjeld til:     

      

      

      

Regnskap for interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 skal inngå i 
årsregnskapet til den kommune hvor samarbeidet har sitt hovedkontor 
(Vertskommunen). 

   
Vestre Toten kommune har pr. 31.12.2019 ingen slike forhold.  
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Note 11 Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg 2016 – 2019 

 

 

Investeringsprosjekt Oppstartsår

Ferdig/ 

antatt 

ferdig år

Budsjett 

2016-2019

Regnskapsført 

2016-2019

Herav 

regnskapsført 

i 2019

Tildelt ramme 

2020-2023

Totalt gjen-

stående
Vestre Toten ungdomsskole 2013 2019 307 000 282 412 97 043 0 24 588

Idrettshall Reinsvoll 2013 2019 54 750 46 888 33 857 0 7 862

Dag- og avlastningssenter Lunders veg 2015 2019 55 000 44 043 22 907 0 10 957

Sanering - avløp Løpende Løpende 36 000 35 135 10 488 8 000 8 865

Ny bru over Hunnselva sentrum sør 2016 2019 16 250 8 830 8 246 0 7 420

Sanering - vannledninger Løpende Løpende 18 000 23 050 6 779 5 000 -50
Oppgradering Skjelbreiavegen 2019 2020 6 500 6 486 6 486 2 500 2 514

Nødstrøm Rådhuset 2018 2019 3 500 5 881 5 841 0 -2 381
Oppgr.Breiskallen renseanlegg 2018 2020 7 670 7 032 4 567 500 1 138

OV - Grunnerverv Prøven Industriområde 2019 2019 2 500 4 278 4 278 0 -1 778

Ihle skole/bhg, div tilpasninger 2017 2020 10 510 9 270 3 538 0 1 240

Reinvesteringer vegnettet Løpende Løpende 11 000 14 131 3 302 3 000 -131
Strømping Karl Løkken - Pumpevegen 2019 2019 2 358 2 406 2 366 0 -48

Ny Raufosshall 2019 2021 30 000 2 097 2 097 60 000 87 903

Gatelys - rehabilitering/utskifting 2019 2025 1 500 1 704 1 704 5 500 5 296

Skogheimstien 2019 2019 2 000 1 500 1 500 0 500

Avløp Solbakkvegen 2018 2019 1 100 1 249 1 193 0 -149

Opparbeidelse Dragerlia 2018 2020 1 800 1 368 1 178 100 532

Elveparken 2017 2020 4 800 2 193 1 058 0 2 607

Brannstasjon 2014 2021 23 000 2 185 1 052 50 000 70 815

Note 11 - Vesentlige investeringer 2016-2019 - i 1000 kr brutto
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Note 12 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 

 

  

Antall årsverk i kommunen 2019:   798

Årsverk og antall personer er for ansatte som er eier av stilling. 

Antall personer : 837 kvinner

297 menn

2019 2018 2017

Ytelser til kommunedirektør 1 135 868 1 081 478 1 039 250

Fri avis 7 703 3 740 3 594

Skattepliktig del av elektro-

nisk kommunikasjon 4 392 4 392 4 392

Styregodtgjørelse:

KS - kommunedirektørutvalg og styre 54 900 68 350 56 600

Ytelser til ordfører 1 152 478 939 720 915 269

Fri avis 2 240 2 240 2 040

Skattepliktig del av elektro-

nisk kommunikasjon 4 392 4 392 4 392

Styregodtgjørelse:

Vestre Toten kommunale 

boligstiftelse 30000 30000 30 000

Vestre Toten rådhus AS 0 0 0

Total Innovation AS 15000 15000 15 000

Kommunens revisor er Innlandet Revisjon IKS.

2019 2018 2 017

Samlede godtgjørelser til revisjon : 834 101 739 568 771 270

Fordelt på følgende oppgaver: 

856 timer 785 timer 831 timer

Regnskapsrevisjon: 502 541 669

Forvaltningsrevisjon: 201 0 0

Attestasjon og veiledning: 131 174 134

Selskapskontroll:  45 0

Møter: 22 25 24

Kontrollutvalget har fakturert for konsulenttjenester i 2017 2019

tilsvarende kr 302 285 u/mva

totalt 314 timer kr 377 856 inkl. mva
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Note 13 Endring i regnskapsprinsipp 

 

Tekst År Utgift Inntekt 

Utbetalte feriepenger 1993 13 307 398   

Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse 1994 100 701   

Varebeholdning 2001 0 210 059 

Kompensasjon for mva 2001 0 1 015 977 

Korreksjon 2009 2008 0 731 000 

        

Sum bokført mot endring i regnskapsprinsipp   13 408 099 1 957 036 
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Note 14 Finansielle omløpsmidler pr. 31.12.19 

 

 

Aktiva klasse Anskaffelses-

kost

Balanseført 

verdi 01.01

Balanseført 

verdi pr. 

31.12

Resultat 2019        Resultatført 

verdiendring

Pengemarked 

og bank      * 22 378 809 17 473 272 19 281 270 1 807 998 -3 097 539

Norske 

obligasjoner 22 153 491 30 613 855 31 676 598 1 062 743 9 523 107

Aksjer i Norge 

og Norden 2 812 828 3 876 681 4 369 562 492 881 1 556 734

Utenlandske 

aksjefond 3 573 390 7 718 004 8 975 651 1 257 647 5 402 261

Hedgefond 9 849 951 12 636 224 13 498 830 862 606 3 648 879

Utlån    0 0

Eiendom 6 128 717 10 474 227 9 006 845 -1 467 382 2 878 128

Sum 66 897 186 82 792 263 86 808 756 4 016 493 19 911 570

Resultatført verdiendring inkluderer både realiserte og urealiserte gevinster og tap.

For ytterligere detaljer vises det til kommunens egen finansrapport.

*    Pengemarked og bank: Resultat kr 1 807 998,-.

Kr 203 867 av denne sum står pr 31.12.19. på hovedkto bank 210 20000.

Overføring til 211 20000 skjer i mars 2020.

Med unntak av investeringen i Raufoss Holding AS har alle midlene i 2019 vært forvaltet av 

Formuesforvaltning AS.  

Kommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser

 er innenfor de vedtatte rammer i henhold til kommunens finansreglement. 
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Note 15 Finansielle eiendeler og forpliktelser 

  

Finansielle instrument 

som inngår i 

sikringsordningen

Type risiko som er 

sikret

Formålet med 

sikringen

Varigheten av 

sikringen

Forankret i kommunens 

finansreglement

Endring i 

avtalevilkår

IRTransaction 694254 Langsiktig gjeld redusere renterisiko 24.10.2021 Finansreglement 7.5

IRTransaction 843189   21.10.2020  
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Note 16 Anleggsmidler per 31.12.19 
(beløp i hele 1000) 

 

VARIGE 

DRIFTSMIDLER
Maskiner, 

inventar

Brannbiler, 

tekniske 

anlegg

Skoler, BH, 

boliger, 

idrettshaller

EDB-utstyr, 

kontor-

maskiner

Forretnings-

lager, adm., 

kulturbygg

Tomter, 

frilufts-

områder Sum

10 År 20 År 40 År 5 År 50 År

Ingen 

Avskrivning

Anskaffelseskost IB
90 247 177 575 1 366 459 43 746 385 815 73 233 2 137 075

Tilgang i 

regnskapsåret 4 784 8 937 184 961 1 834 31 087 7 335 238 938

Avgang i 

regnskapsåret* 0 0 0 0 4 280 0 4 280

Anskaffelseskost UB
95 031 186 512 1 551 420 45 580 412 622 80 568 2 371 733

Akkumulerte 

avskrivninger IB 57 936 105 260 374 367 36 005 81 039 0 654 607

Avskrivninger i 

regnskapsåret 5 459 5 262 32 080 2 930 7 523 0 53 254

Akkumulerte 

avskrivninger UB 63 395 110 522 406 447 38 935 88 562 0 707 861

Bokført verdi 31 636 75 990 1 144 973 6 645 324 060 80 568 1 663 872

* Gevinst/tap ved avgang av anleggsmidler i regnskapsåret er bare bokført i balansen i tråd med

  kommunale regnskapsforskrifter gjennom en føring av salg/delsalg eller nedskriving av 

anleggsmiddelet mot kapitalkontoen.  
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Note 17 Regnskapsmessig merforbruk    

 

  

FRA BALANSEN:

Kapittel Saldo 01.01 Saldo 31.12 Endring

Regnskapsmessig merforbruk  2.5900 0 0 0

Regnskapsmessig mindreforbruk  2.5950 5 586 177 2 473 516 -3 112 661

Udekket i investeringsregnskapet 2.5970 -27 793 001 0 27 793 001

 

FRA DRIFT OG INVESTERING:

FRA DRIFTSREGNSKAPET

ARTER Fra drift

Årets regnskapsmessige mindreforbruk 580 2 473 516

Bruk av tidligere års regnsk.m.overskudd 930 -5 586 177

Dekning av tidligere års regnsk.m. underskudd 530 0

SUM DIFF. DRIFT -3 112 661 3 112 661

FRA INVESTERINGSREGNSKAPET

ARTER Fra invest.

Årets regnskapsmessige merforbruk 980 0

Dekning av tidligere års regnsk.m. underskudd 530 27 793 001

SUM DIFF. INVESTERING 27 793 001 -27 793 001

FRA DRIFT OG INVESTERING:

ENDRING DRIFT/INVESTERING 0

Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges

fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett.  Underskudd et år skal være inndekket

i løpet av de to påfølgende år.
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Note 18 Konsernoppstilling drift Vestre Toten kommune 

 
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2019 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2018 

Driftsinntekter         
Brukerbetalinger -21 505 306,42  -20 692 000,00  -20 692 000,00  -20 965 654,86  
     600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -21 505 306,42  -20 692 000,00  -20 692 000,00  -20 965 654,86  
Andre salgs- og leieinntekter -98 180 056,80  -98 373 000,00  -98 373 000,00  -99 814 501,10  
     620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER -12 747 320,84  -13 024 000,00  -13 024 000,00  -12 305 336,76  
     629 BILLETTINNTEKTER -1 214 651,00  -424 000,00  -424 000,00  -1 166 841,20  
     630 HUSLEIEINNTEKTER -6 961 877,46  -6 663 000,00  -6 663 000,00  -7 177 846,69  
     640 AVGIFTSPLIKTIG GEBYRER -55 226 903,92  -57 464 000,00  -57 464 000,00  -56 939 537,93  
     650 ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJE -22 019 178,58  -20 798 000,00  -20 798 000,00  -22 224 938,52  
     660 SALG AV DRIFTSMIDLER -10 125,00  0,00  0,00  0,00  
Overføringer med krav til motytelse -167 098 008,43  -109 270 000,00  -115 247 000,00  -156 546 296,25  
     700 REFUSJONER FRA STATEN -89 095 549,35  -63 413 000,00  -63 613 000,00  -82 481 972,94  
     710 SYKELØNNSREFUSJON -31 669 610,00  -20 790 000,00  -20 367 000,00  -34 552 294,00  
     728 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSRE 0,00  0,00  0,00  0,00  
     729 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT -18 202 056,40  -7 810 000,00  -7 810 000,00  -18 225 917,19  
     730 REFUSJONER FRA FYLKESKOMMUNER -8 829 646,41  -5 770 000,00  -5 770 000,00  -7 379 583,01  
     750 REFUSJONER FRA KOMMUNER -10 309 384,70  -9 230 000,00  -8 930 000,00  -8 943 690,61  
     770 REFUSJONER FRA ANDRE (PRIVATE) -8 928 524,57  -2 257 000,00  -8 757 000,00  -4 962 838,50  
     775 REFUSJON FRA IKS DER KOMMUNEN/FYLKESKOMMUNEN SELV ER DELTAKER -63 237,00  0,00  0,00  0,00  
     780 KONSERNINTERNE OVERFØRINGER  * 0,00  0,00  0,00  0,00  
Overføringer uten krav til motytelse         
Rammetilskudd -395 452 575,00  -396 000 000,00  -396 300 000,00  -376 606 129,00  
     800 RAMMETILSKUDD -395 452 575,00  -396 000 000,00  -396 300 000,00  -376 606 129,00  
Andre statlige overføringer -25 647 775,00  -28 115 000,00  -28 115 000,00  -28 279 726,00  
     810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -25 647 775,00  -28 115 000,00  -28 115 000,00  -28 279 726,00  
Andre overføringer -270 771,30  -631 150,43  -600 000,00  -1 393 856,20  
     830 OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMMUNER 0,00  0,00  0,00  0,00  
     850 OVERFØRINGER FRA KOMMUNER 0,00  0,00  0,00  0,00  
     880 OVERFØRINGER FRA KOMMUNALT FORETAK I EGEN KOMMUNE -31 150,43  -631 150,43  -600 000,00  -966 827,36  
     890 OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) -239 620,87  0,00  0,00  -427 028,84  
Skatt på inntekt og formue -330 293 496,23  -325 000 000,00  -318 000 000,00  -319 630 519,83  
     870 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE -330 293 496,23  -325 000 000,00  -318 000 000,00  -319 630 519,83  
Eiendomsskatt -53 337 285,72  -53 600 000,00  -53 000 000,00  -51 170 461,23  
     874 EIENDOMSSKATT ANNEN EIENDOM -13 055 252,85  -13 000 000,00  -13 700 000,00  -13 503 414,93  
     875 EIENDOMSSKATT BOLIGER OG FRITIDSEIENDOMME -40 282 032,87  -40 600 000,00  -39 300 000,00  -37 667 046,30  
Andre direkte og indirekte skatter -45 564,00  0,00  0,00  -45 564,00  
     877 ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER -45 564,00  0,00  0,00  -45 564,00  

Sum driftsinntekter -1 091 830 838,90  -1 031 681 150,43  -1 030 327 000,00  -1 054 452 708,47  

Driftsutgifter         
Lønnsutgifter 563 485 219,53  540 724 500,00  540 822 000,00  538 377 940,60  
     010 FASTLØNN 447 447 864,13  451 682 500,00  452 547 000,00  424 532 974,80  
     020 VIKARER 47 693 380,71  33 403 000,00  33 105 000,00  44 650 223,24  
     030 EKSTRAHJELP 7 321 275,14  4 086 000,00  4 030 000,00  9 320 916,63  
     040 OVERTIDSLØNN 6 205 628,37  1 623 000,00  1 623 000,00  5 005 233,77  
     050 ANNEN LØNN OG TREKKPL.OPPGAVER 25 312 050,96  23 032 000,00  22 917 000,00  24 085 835,75  
     070 LØNN VEDLIKEHOLD/VEDLIKEHOLD NYBYGG OG NYA 13 334,43  0,00  0,00  0,00  
     075 LØNN RENHOLD 10 689 239,33  9 761 000,00  9 571 000,00  10 614 935,74  
     080 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 2 664 201,80  2 951 000,00  2 893 000,00  2 402 773,51  
     089 TREKKPLIKTIG/OPPGAVEPLIKTIG, IKKE ARBEIDSG 10 047 385,93  8 450 000,00  8 450 000,00  11 766 233,94  
     160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER 1 776 614,36  1 447 000,00  1 447 000,00  1 681 611,58  
     165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 4 314 244,37  4 289 000,00  4 239 000,00  4 317 201,64  
Sosiale utgifter 150 386 323,56  153 970 500,00  153 732 000,00  141 561 500,59  
     090 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRI 67 767 095,47  69 862 000,00  69 743 000,00  63 956 950,49  
     095 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER 0,00  0,00  0,00  0,00  
     099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 82 619 228,09  84 108 500,00  83 989 000,00  77 604 550,10  
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 143 045 558,69  114 656 211,43  111 445 000,00  135 719 495,27  
     100 KONTORMATERIELL 1 127 894,31  692 000,00  742 000,00  1 263 256,52  
     105 UNDERVISNINGSMATERIELL 2 357 067,24  173 000,00  173 000,00  2 501 197,95  
     110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 1 526 172,35  1 456 000,00  1 456 000,00  1 480 996,26  
     114 MEDIKAMENTER 600 221,37  356 000,00  356 000,00  428 683,47  
     115 MATVARER 11 925 861,46  9 757 000,00  9 757 000,00  11 184 093,35  
     120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL, RÅVARE 8 725 077,29  14 653 150,43  17 361 000,00  8 573 029,80  
     130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/B 2 898 046,62  2 858 000,00  2 858 000,00  3 014 424,26  
     140 ANNONSE 941 135,06  740 000,00  740 000,00  1 130 209,97  
     150 OPPLÆRING 2 443 335,90  2 162 000,00  2 162 000,00  3 345 999,08  
     155 REISEUTGIFTER, OPPLÆRING (IKKE OPPGAVEPLIKTIG) 0,00  0,00  0,00  0,00  
     170 TRANSPORTUTGIFTER/DRIFT AV EGNE TRANSPORT 9 385 728,24  7 420 000,00  7 420 000,00  8 576 508,92  
     180 STRØM 15 957 727,16  13 714 000,00  13 714 000,00  18 352 258,30  
     182 FYRINGSOLJE OG FYRINGSPARAFIN 592 637,17  450 000,00  450 000,00  446 494,73  
     184 BIOENERGI 105 728,22  197 000,00  197 000,00  179 588,12  
     185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG 3 133 951,67  2 229 000,00  2 229 000,00  2 835 722,62  
     190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 10 144 248,48  9 057 000,00  9 057 000,00  8 453 353,04  
     195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 11 203 326,05  10 608 000,00  10 583 000,00  9 959 224,99  
     200 KJØP OG FINANSIELL LEASING, INVENTAR OG U 4 192 767,21  4 724 000,00  4 724 000,00  5 032 680,05  
     209 MEDISINSK UTSTYR 190 284,54  161 000,00  161 000,00  511 410,73  
     210 KJØP/LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER 895 996,50  1 845 000,00  1 845 000,00  1 614 190,17  
     220 KJØP/LEIE/LEASING AV MASKINER OG DRIFTSMI 2 205 336,63  1 562 000,00  1 512 000,00  1 873 891,10  
     230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 21 030 511,25  6 032 000,00  6 032 000,00  6 032 465,30  
     240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTE 12 011 923,67  11 094 000,00  9 091 000,00  9 989 767,39  
     250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD, PÅKOSTNING OG 1 288 000,28  2 781 000,00  2 781 000,00  1 077 871,60  
     260 RENHOLD OG VASKERITJENESTER 27 747,04  -1 201 000,00  -1 201 000,00  341 227,15  
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Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2019 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2018 

     270 KONSULENTTJENESTER / KJØP AV TJENESTER 18 134 832,98  11 136 061,00  7 245 000,00  27 520 950,40  
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 148 255 673,36  147 672 000,00  144 211 000,00  133 334 529,51  
     300 KJØP AV TJENESTER FRA STATEN 154 536,00  200 000,00  200 000,00  26 860,00  
     330 KJØP AV TJENESTER FRA FYLKESKOMMUNER 14 927 032,52  15 607 000,00  12 107 000,00  10 524 866,29  
     350 KJØP AV TJENESTER FRA KOMMUNER 23 377 855,04  21 160 000,00  21 160 000,00  23 909 345,92  
     370 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE (PRIVATE) 95 062 794,64  96 032 000,00  96 071 000,00  84 795 365,11  
     375 KJØP FRA IKS DER KOMMUNEN/FYLKESKOMMUNEN 14 733 455,16  14 673 000,00  14 673 000,00  14 078 092,19  
     380 KONSERNINTERNE OVERFØRINGER   * 0,00  0,00  0,00  0,00  
Overføringer 54 006 950,27  41 451 000,00  38 411 000,00  55 166 986,60  
     400 OVERFØRINGER TIL STATEN 2 138 424,68  1 005 000,00  1 005 000,00  1 705 541,83  
     429 MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING 18 202 056,40  7 759 000,00  7 759 000,00  18 225 917,19  
     430 OVERFØRINGER TIL FYLKESKOMMUNER 0,00  0,00  0,00  0,00  
     450 OVERFØRINGER TIL KOMMUNER 692 843,00  168 000,00  168 000,00  2 241 873,00  
     470 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIVATE) 32 942 475,76  32 319 000,00  29 279 000,00  32 026 827,22  
     480 OVERFØRINGER TIL EGEN KOMMUNE 31 150,43  0,00  0,00  966 827,36  
     490 RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER 0,00  200 000,00  200 000,00  0,00  
Avskrivninger 53 311 897,00  50 000 000,00  50 000 000,00  48 044 590,00  
     590 AVSKRIVNINGER 53 311 897,00  50 000 000,00  50 000 000,00  48 044 590,00  
Fordelte utgifter -22 481 417,30  -11 878 000,00  -11 747 000,00  -8 689 019,71  
     290 INTERNKJØP 0,00  0,00  0,00  0,00  
     690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG -22 481 417,30  -11 878 000,00  -11 747 000,00  -8 689 019,71  
     790 INTERNSALG 0,00  0,00  0,00  0,00  

Sum driftsutgifter 1 090 010 205,11  1 036 596 211,43  1 026 874 000,00  1 043 516 022,86  

          

Brutto driftsresultat 1 820 633,79  -4 915 061,00  3 453 000,00  10 936 685,61  

Finansinntekter         
Renteinntekter og utbytte -11 592 210,53  -6 103 000,00  -5 093 000,00  -11 251 746,83  
     900 RENTEINNTEKTER -11 350 147,53  -5 753 000,00  -4 743 000,00  -10 902 745,33  
     905 UTBYTTE OG EIERUTTAK -242 063,00  -350 000,00  -350 000,00  -349 001,50  
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -4 016 493,00  -2 500 000,00  -2 000 000,00  0,00  
     909 GEVINST FINANSIELLE INSTRUMENTER -4 016 493,00  -2 500 000,00  -2 000 000,00  0,00  
Mottatte avdrag på utlån -443 831,95  -400 000,00  -400 000,00  -593 086,79  
     920 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN -443 831,95  -400 000,00  -400 000,00  -593 086,79  
Sum eksterne finansinntekter -16 052 535,48  -9 003 000,00  -7 493 000,00  -11 844 833,62  
          
Finansutgifter         
Renteutgifter og låneomkostninger 35 225 431,16  31 500 000,00  33 393 000,00  30 371 952,00  
     500 RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTNINGER 35 225 431,16  31 500 000,00  33 393 000,00  30 371 952,00  
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00  0,00  0,00  532 854,00  
     509 TAP FINANSIELLE INSTRUMENTER 0,00  0,00  0,00  532 854,00  
Avdrag på lån 37 601 528,00  37 735 000,00  39 235 000,00  34 422 605,00  
     510 AVDRAGSUTGIFTER 37 601 528,00  37 735 000,00  39 235 000,00  34 422 605,00  
Utlån 561 006,34  300 000,00  300 000,00  443 196,13  
     520 UTLÅN, KJØP AV AKSJER OG ANDELER 561 006,34  300 000,00  300 000,00  443 196,13  
Sum eksterne finansutgifter 73 387 965,50  69 535 000,00  72 928 000,00  65 770 607,13  
          

Resultat eksterne finanstransaksjoner 57 335 430,02  60 532 000,00  65 435 000,00  53 925 773,51  

          
Motpost avskrivninger -53 311 897,00  -50 000 000,00  -50 000 000,00  -48 044 590,00  
     990 MOTPOST AVSKRIVNINGER -53 311 897,00  -50 000 000,00  -50 000 000,00  -48 044 590,00  
          

Netto driftsresultat -2 202 899,23  -15 447 061,00  -11 982 000,00  5 055 502,10  

          
Interne finanstransaksjoner         
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk -5 617 327,66  -5 586 177,23  0,00  -24 525 790,76  
     930 BRUK AV TIDL. ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK/BRUK AV TIDL. ÅRS UDISPONERT -5 617 327,66  -5 586 177,23  0,00  -24 525 790,76  
Bruk av disposisjonsfond -3 796 061,00  -3 596 061,00  0,00  -4 140 000,00  
     940 BRUK DISPOSISJONSFOND -3 796 061,00  -3 596 061,00  0,00  -4 140 000,00  
Bruk av bundne fond -31 434 722,30  -12 527 000,00  -12 527 000,00  -23 405 149,97  
     950 BRUK AV BUNDNE FOND -31 434 722,30  -12 527 000,00  -12 527 000,00  -23 405 149,97  
Sum bruk av avsetninger -40 848 110,96  -21 709 238,23  -12 527 000,00  -52 070 940,73  
          
Overført til investeringsregnskapet 0,00  0,00  0,00  0,00  
     570 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 0,00  0,00  0,00  0,00  
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00  0,00  0,00  1 957,19  
     530 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS RGN.SKAPSMES. ME 0,00  0,00  0,00  1 957,19  
Avsatt til disposisjonsfond 5 627 671,75  5 586 177,23  0,00  31 193 056,08  
     540 AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND 5 627 671,75  5 586 177,23  0,00  31 193 056,08  
Avsatt til bundne fond 29 492 128,75  0,00  0,00  20 315 031,90  
     550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 29 492 128,75  0,00  0,00  20 315 031,90  
Sum avsetninger 35 119 800,50  5 586 177,23  0,00  51 510 045,17  
          

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 3 525 411,23  676 000,00  545 000,00  5 616 397,66       
Forklaring til eliminasjon         
     780 KONSERNINTERNE OVERFØRINGER  * -1 068 952,70  -950 000,00  -1 131 000,00  -941 473,73  
     380 KONSERNINTERNE OVERFØRINGER   * 1 068 952,70  1 255 000,00  1 305 000,00  941 473,73  
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Note 19 Konsernoppstilling balanse 
Oversikt - balanse Regnskap 2019 Regnskap 2018 

EIENDELER     

Anleggsmidler 3 247 978 972,36  2 978 492 901,19  
Herav:     
Immaterielle eiendeler 0,00  0,00  
Faste eiendommer og anlegg 1 621 264 348,77  1 437 815 611,77  
Utstyr, maskiner og transportmidler 42 789 429,50  44 892 747,50  
Utlån 352 822 151,95  319 451 892,34  
Konserninterne langsiktige fordringer 0,00  0,00  
Aksjer og andeler 39 443 638,43  36 892 932,43  
Pensjonsmidler 1 191 659 403,71  1 139 439 717,15  

Omløpsmidler 325 693 782,93  336 968 750,41  
Varer 0,00  0,00  
Kortsiktige fordringer 93 760 333,86  96 020 519,63  
Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00  0,00  
Premieavvik 78 681 555,93  66 969 113,87  
Aksjer, andeler 35 890 888,00  34 705 136,00  
Derivater 0,00  0,00  
Sertifikater 0,00  0,00  
Obligasjoner 50 754 001,00  48 087 127,00  
Kasse, bankinnskudd 66 607 004,14  91 186 853,91  

SUM EIENDELER 3 573 672 755,29  3 315 461 651,60  

Oversikt - balanse Regnskap 2019 Regnskap 2018 

EGENKAPITAL OG GJELD     

Egenkapital 241 292 256,07  210 796 327,15  
Herav:     
Disposisjonsfond 69 003 174,18  67 171 563,43  
Bundne driftsfond 30 095 078,80  32 041 529,60  
Ubundne investeringsfond 16 151 338,53  16 151 338,53  
Bundne investeringsfond 20 320 442,90  6 460 317,65  
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift -11 451 063,00  -11 451 063,00  
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00  0,00  
Regnskapsmessig mindreforbruk 3 525 137,18  5 617 327,66  
Regnskapsmessig merforbruk 0,00  0,00  
Udisponert i inv.regnskap 0,00  0,00  
Udekket i inv.regnskap 0,00  -27 793 001,31  
Likviditetsreserve 0,00  0,00  
Kapitalkonto 113 648 147,48  122 598 314,59  

Langsiktig gjeld 3 151 456 401,96  2 920 992 962,70  
Herav:     
Ihendehaverobligasjonslån 0,00  0,00  
Pensjonsforpliktelser 1 358 978 383,96  1 312 543 934,70  
Sertifikatlån 1 029 225 571,00  867 924 869,00  
Andre lån 763 252 447,00  740 524 159,00  
Konsernintern langsiktig gjeld 0,00  0,00  
Avsetning for forpliktelser 0,00  0,00  

Kortsiktig gjeld 180 924 097,37  183 672 361,86  
Herav:     
Kassekredittlån 0,00  0,00  
Annen kortsiktig gjeld 180 031 761,71  182 793 807,20  
Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00  0,00  
Premie-avvik 892 335,66  878 554,66  

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 573 672 755,40  3 315 461 651,71  

      
MEMORIAKONTI     
Memoriakonto 20 550 883,13  68 527 134,15  
Herav:     
Ubrukte lånemidler 21 300 883,13  69 273 684,15  
Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00  0,00  
Andre memoriakonti -750 000,00  -746 550,00  
Motkonto for memoriakontiene -20 550 883,13  -68 527 134,15     
Eliminert i oppstillingen over:     
Konserninterne langsiktige fordringer 0,00  0,00  
Konserninterne kortsiktige fordringer 1 085 093,62  1 074 153,94  
Konsernintern langsiktig gjeld 0,00  0,00  
Konsernintern kortsiktig gjeld 1 085 093,62  1 074 153,94  
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Note 20 Saldo og bevegelse gavekontoer 

 

 

Konto Kontonavn

Balanse 

1.1.2019 Inn

Tekst 

inn Ut Tekst ut

Balanse 

31.12.2019

251 99712 Frie gavemidler omsorg 3 264 670,84 65 290,00 Renter 35 300,00 Aktiviteter dagsenteret

53 501,24 Solskjerming, AV-utstyr

59 916,97 Aktiviteter

11 084,80 Trivselstiltak ute

22 159,05 TV, medier, aktiviteter

42 971,03 Møbler, AV, trimsykkel

37 605,55 AV-utstyr, sangbøker

50 517,60 Hvilestoler

84 002,67 Aktiviteter frivilligkoordinator

2 932 901,93

251 99714 Fond Eldretiltak på Eina 141 377,50 2 830,00 Renter

144 207,50

251 99719 Gavekonto Elvesvingen 12 259,00 250,00 Renter

12 509,00

251 99724 Gavekonto hjemmetjenesten VTK 54 430,00 1 090,00 Renter 14 945 Bruk av gavemidler

41 370,00 Gaver 81 945,00

251 99728 Gavekonto Gimle sykehjem 39 146,00 780,00 Renter 10 677,52 Bruk av gavemidler

25 000,00 Gaver

54 248,48

251 99729 Gavekonto Vestre Toten dagsenter 4 525,00 90,00 Renter

4 615,00

251 99730 Gavekonto Gimletun o-boliger 26 133,00 520,00 Renter 520,00 Bruk av gavemidler

26 133,00

251 99731 Gavekonto Gimlevegen o-boliger 18 708,00 370,00 Renter 15 051,00 Bruk av gavemidler

12 000,00 Gaver 16 027,00

251 99732 Gavekonto administrasjon omsorg 11 677,00 230,00 Renter

11 907,00

251 99733 Gavekonto Raufosstun helsehus 145 076,62 2 900,00 Renter 17 199,60 Bruk av gavemidler

47 700,00 Gaver 178 477,02

251 99734 Gavekonto Raufosstun o-boliger 60 372,50 1 210,00 Renter 13 745,13 Bruk av gavemidler

7 400,00 Gaver 55 237,37

251 99735 Gavekonto dagsenterdrift utenfor inst. 18 985,00 380,00 Renter

19 365,00

251 99736 Gavekonto Sundskogvegen o-boliger 10 250,00 210,00 Renter 1 414,90 Bruk av gavemidler

28 410,00 Gaver 37 455,10

251 99737 Gavekonto Korterudvegen o-boliger 23 737,35 470,00 Renter 13 108,44 Bruk av gavemidler

20 000,00 Gaver 31 098,91

3 831 347,81 258 500 483 721 3 606 127Sum alle kontoer
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1. Kommunedirektørens innledende 

kommentarer 
 

Nytt år med overskudd og god økonomistyring 
Gjennom mange år med gode rammer for kommunesektoren, gode 

regnskapsresultater og god økonomistyring, har Vestre Toten kommune gjenvunnet 

økonomisk handlefrihet. Regnskapsresultatet for 2019 – i likhet med 2018 - er på et 

helt annet nivå enn «gullårene» 2016 og 2017. Dette er imidlertid både som forventet 

og budsjettert. Med andre ord har vi styrt økonomien godt og nådd målsettingene 

som kommunestyret har satt i budsjettet. Dette til tross for stadig nye utfordringer på 

en rekke driftsområder. Årets reviderte budsjett hadde et nullresultat. 

Regnskapsresultatet viser et regnskapsmessig overskudd på 2,47 millioner kroner. 

Dersom kommunestyret følger kommunedirektørens anbefaling og avsetter 

overskuddet til disposisjonsfond, vil kommunens disposisjonsfond utgjøre ca. 72 

millioner kroner, eller ca. 6,5 % av driftsinntektene.  

Slik sett ligger kommunen «litt foran skjema» med tanke på å bygge opp reserver og 

dermed økt økonomisk handlefrihet. Dette er en helt nødvendig reserve når vi 

kjenner til (eller kanskje ikke kjenner til..) utfordringene i 2020 og kommende år.   

Resultatet for 2019 er skapt gjennom økte inntekter og god budsjettstyring. 

Kommunedirektøren vil rette en stor takk til alle ledere og øvrige ansatte for lojal og 

god budsjettdisiplin.  

Strategisk har kommunen lykkes, men nye strategiske grep er nødvendige inn i 
en framtid vi ikke kjenner... 
Kommunedirektøren har i flere styringsdokumenter og årsrapporter brukt følgende 

overskrift: «Kunsten å satse, omstille og forbedre samtidig». Strategisk har Vestre 

Toten kommune lykkes med dette gjennom flere år. Resultatene ser vi nå gjennom: 

• en radikalt forbedret økonomi 

• en positiv tjenesteutvikling 

• gjennomføring av store og viktige investeringsprosesser 

• stort fokus på forbedrings- og utviklingsarbeid 

• en positiv samfunnsutvikling 

 

Det har vært bevisst strategisk fra både kommunedirektøren og kommunestyrets side 

å fokusere målrettet på omstilling- og forbedringsarbeid og samtidig foreta store 

investeringer for å tilrettelegge for økt kvalitet i tjenestetilbudet og vekst og utvikling i 

lokalsamfunnet. Kommunedirektøren mener dette har vært viktige og riktige valg. 

Ikke minst når kommunens næringsliv også har vært i en positiv utvikling over mange 

år. Arbeidsplassutviklingen har ført til økt boligbygging og befolkningsvekst. I en slik 
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situasjon har det vært viktig at kommunen har fulgt opp med å utvikle tjenestilbudet 

og attraktiviteten i lokalsamfunnet.  

Når denne årsberetningen skrives, er det kommunedirektøren beskriver ovenfor 

rammer som har vært stabile og gode over mange år, men som nå er endret til 

usikkerhet. Koronakrisen har endret hverdagen radikalt og det eneste vi vet om 

resten av 2020, er at året vil være preget av usikkerhet og ukjente rammer for de 

kommende måneder og kanskje år. I en slik situasjon er det viktig med økonomisk 

handlefrihet, reserver og ikke minst en velfungerende organisasjon – politisk og 

administrativt.  

Store og viktige investeringstiltak er gjennomført og under gjennomføring 
Tidenes største investeringsprosjekt for Vestre Toten kommune var bygging av ny 

ungdomsskole. Prosjektet ble igangsatt i 2017 og ferdigstilt høsten 2019. 

Kommunedirektøren er stolt av både det flotte og velfungerende bygget som er 

realisert og at det ble planlagt og gjennomført på en profesjonell måte og godt 

innenfor den økonomiske rammen kommunestyret hadde fastsatt.     

I 2019 ble også to andre store prosjekter ferdigstilt; ny idrettshall på Reinsvoll og 

dag- og avlastningssenter på Raufoss. Dette er viktige og etterlengtede 

investeringstiltak som vil ha stor betydning for mange brukergrupper i kommunen vår.  

Videre er det i 2019 jobbet aktivt med å prosjektere og planlegge ny brannstasjon og 

rehabilitering / nybygg på Raufosshallen. Disse prosjektene er i skrivende stund i ferd 

med å bli realisert som byggeprosjekter.  

Investeringsaktiviteten er også stor på infrastrukturområdet. Vann- og avløp saneres 

og bygges ut og veger rehabiliteres i relativt stort omfang. Kommunedirektøren vil 

ellers henlede oppmerksomheten på regnskapsdokumentet og som gir en oversikt 

over alle gjennomførte investeringstiltak.    

Kompetente ansatte – organisasjonens viktigste ressurs 
Kommunal årsrapportering handler mye om tall og faktaopplysninger. Det er 

imidlertid slik at uten faglig dyktige og lojale medarbeidere i alle ledd i 

organisasjonen, vil aldri Vestre Toten kommune kunne levere gode tjenester og gode 

resultater. Jeg ønsker derfor å takke alle ansatte for godt utført arbeid i 2019.  

Rekruttering, søkelys på de gode arbeidsmiljøene, dyktige og mestringsorienterte 

ledere og utvikling av ansattes kompetanse blir enda viktigere i årene som kommer. 

Arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategier har derfor vært viktige temaer i året vi 

nå er inne i – og de kommende årene. Vi er også inne i digitaliseringens tidsalder og 

må tilegne oss ny kunnskap og endre vår arbeidspraksis i det daglige, noe vi i 

betydelig grad har fått erfare i disse krisetider hvor læringskurven har vært bratt for 

mange og hvor nytteverdien har vært svært stor. 

Og skal vi lykkes, så må vi fortsette på det vi er gode på i Vestre Toten kommune; å 

samarbeide på en tillitsfull, likeverdig og respektfull måte - både folkevalgte, ledere 
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og øvrige ansatte. Som kommunedirektør, skal jeg gjøre mitt beste for at å 

tilrettelegge for slik samhandling også i framtida. I en usikker og helt sikkert krevende 

hverdag framover, er det helt avgjørende at vårt arbeid er forankret i slike verdier og 

at vi alle gjør vårt ytterste for å lykkes sammen til beste for alle innbyggerne i Vestre 

Toten kommune.  

Avslutningsvis vil jeg takke de folkevalgte for et godt, raust og tillitsfullt samarbeid 

gjennom 2019.   

  

Raufoss, 31. mars 2020 

Bjørn Fauchald 

kommunedirektør   
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2. Årsberetning  
 

Årsmeldingen med årsberetningen er en del av rådmannens samlede rapportering til 

kommunestyret. Den gir opplysninger som er sentrale og viktige for å bedømme 

kommunens økonomiske resultat og stilling samt andre forhold av betydning. Det 

redegjøres også om tiltak som er iverksatt og tiltak som er planlagt iverksatt for å 

sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Årsberetningen 

er ment å være utfyllende til årsregnskapet.  

Økonomisk resultat  

 

Tallene i tabellen for budsjett avviker noe fra regnskapsoversiktene på grunn av bruk av bundne fond. 

Innledningsvis i årsberetningen foretar rådmannen en beskrivelse og vurdering av 

kommunens økonomiske situasjon og hvilke utfordringer dette gir på kort og lang 

sikt. I denne delen av årsberetningen analyseres også nøkkeltall for sunn økonomi. 

Tabellen ovenfor viser resultater basert på regnskapsresultatet for 2019 målt opp mot 

målsettinger i styringsdokumentet for 2019:  

Resultat Mål Resultat 

2018 2019 2019

Positiv trend Positiv trend

Effekt av Lean 

kontinuerlig 

forbedring
Økt kvalitet Økt kvalitet

Bedring på 

KOSTRA - 

enhetskostnad
Positiv trend

Økonomi

Fokusområde

Netto 

driftsresultat 

som andel av 

brutto 

driftsinntekter

0,6 % 0,0 % -0,3 %

Bygge opp frie 

fond
63 mill. kr  55 mill. kr 72 mill. kr

Økt effektivitet 4 mill. kr 5 mill. 0 mill. kr

Økt kvalitet
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• Netto driftsresultat ble minus -3,2 millioner kroner, som tilsvarer en 

resultatgrad/netto driftsresultat på - 0,3 %. Dette er noe lavere enn målet i 

tabellen på 0 %, men bedre enn det reelle målet i justert/regulert budsjettet på 

-1,6 %. 

• Det er et mindreforbruk på 2,5 mill. Resultatet innebærer at kommunestyret 

bruker netto 1,2 mill. samlet av disposisjonsfond (inkluderer årets 

mindreforbruk på 2,5 mill.), Det vil si at kommunens handlefrihet i praksis er 

uendret i løpet av 2019. 

• Lånegjelden er økt fra 155 til 167 % (122 til 131 % eksklusive formidlingslån 

fra Husbanken) av brutto driftsinntekter. Dette er i første rekke et resultat av 

byggingen av ny ungdomsskole på Raufoss (finansieres driftsmessig av 

eiendomsskatt), nytt dag- og aktivitetssenter for unge og økte investeringer i 

veier, vann- og avløp. Fylkesmannens anbefaling er lånegjeld på under 75 %. 

Vårt nivå fordrer derfor en svært effektiv drift framover for å håndtere så stor 

gjeld, og at de store investeringene på skoleområdet finansieres driftsmessig 

av eiendomsskatteinntekter slik kommunestyret har forutsatt.  

 

Driftsregnskapet for 2019 

Målsettingene i opprinnelig budsjettet var et netto null resultat. Det er imidlertid 

gjennom året bevilget og brukt 3,8 mill. av disposisjonsfond slik at netto avsetninger 

til disposisjonsfondet er på 1,8 mill. og 4,3 mill. inkludert mindreforbruket. Her er også 

disponering og avsetning av fjorårets mindreforbruk på 5,58 mill.    

Brutto driftsresultat for 2019 ble på 0,9 mill. som er om lag 6,5 mill. bedre enn justert 

budsjett, men 2,0 mill. lavere enn opprinnelig budsjett. 

Netto driftsresultat ble på -3,2 mill. eller -0,3 % som etter budsjetterte avsetninger gir 

et regnskapsmessig mindreforbruk på 2,5 mill. på tross av et merforbruk i 

tjenesteområdene. Dette er i hovedsak på grunn av merinntekter på skatt og 

rammetilskudd på samlet 4,48 mill. samt høyere statlige tilskudd for ressurskrevende 

brukere og bruk av fond.   

Kommunedirektøren foreslår at mindreforbruket i sin helhet går til avsetning til 

disposisjonsfond.  

På neste side følger en sammenfattet oversikt over hovedtall fra driftsregnskapet for 

2019: 
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Tusen kr 
Regnskap 

2019 

Justert 
budsjett 

2019 

Regnskap 
2018 

Avvik 
regnskap 
- budsjett 

Driftsbudsjett         

Driftsinntekter -1 075 240 -1 016 491 -1 039 494 58 749 

Frie inntekter  -779 083 -774 600 -747 407 4 483 

inntekts- og formueskatt -330 293 -325 000 -319 631 5 293 

eiendomsskatt -53 337 -53 600 -51 170 -263 

rammetilskudd -395 453 -396 000 -376 606 -547 

Øvrige inntekter  -296 157 -241 891 -292 087 54 266 

Driftsutgifter 1 074 322 1 022 082 1 027 527 -52 240 

Brutto driftsresultat -918 5 591 -11 967 6 509 

Netto finansutgifter 57 395 60 532 53 961 3 137 

Avskrivninger -53 253 -50 000 -47 986 3 253 

Netto driftsresultat 3 224 16 123 -5 992 12 899 

Bruk av tidligere års mindreforbruk -5 586 -5 586 -23 557 -23 557 

Overført til investeringsregnskapet - - - - 

Bruk av fond -35 231 -16 123 -27 545 19 108 

Dekning av tidligere års merforbruk - - - - 

Avsetning til fond  35 120 5 586 51 508 -29 534 

Årets regnskapsoverskudd-/underskudd + -2 474 0 -5 586 2 474 

 

Vedtatt omstilling fra styringsdokument 2019-2022  

Det var et reduksjonsbehov på 29 mill. i 2019-budsjettet. Kommunedirektøren la frem 

et nullbudsjett og skisserte behov for ytterligere tilpasninger på i overkant av 15 mill. 

fra og med 2020 for å nå kommunestyrets mål om et netto driftsresultat på 2 %. Det 

ble i 2019-budsjettet vedtatt reduksjoner på 24 millioner kroner i tjenesteområdenes 

rammer. Samtidig ble rammene kompensert ut ifra endringer i tjenestebehovet (på 

basis av konsekvensjusterte endringer av budsjettet for 2018). Det ble også lagt inn 

to mill. i økte midler til kommunale veier. 

 Overforbruk/mindreforbruk i tjenesteområdene 

Budsjett og aktivitetsoppfølging for 1. kvartal 2019 hadde en årsprognose med et 

samlet negativt avvik (merforbruk) på om lag 8 mill. Det var et positivt avvik på 

sentrale inntekts- og utgiftsposter slik at det var 12 mill. mer til fordeling til drift. 

Tjenesteområdene hadde et samlet avvik på 20 mill. Det ble på dette grunnlaget 

budsjettjustert netto 12 mill. inn i tjenesteområdenes rammer. I tillegg ble 3,5 mill. av 
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ufordelte kutt på 6,5 mill. fordelt ut på tjenesteområdene ut ifra relativ størrelse og 

skjønn. Det ble gjort betydelige kutt i budsjettet for 2018 og 2019 i 

tjenesteområdenes rammer slik at det var 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. Situasjonen bedret seg gjennom 

året. Samlet er det et merforbruk på tjenesteområdene på 3,3 mill.  Under følger en 

forklaring på de største avvikene på tjenesteområdenivå: 

• Overordnede funksjoner: 4,7 mill. i merforbruk på grunn av over fem mill. kr 

dyrere lønnsoppgjør enn budsjettert.  

• Omsorg: 3,4 mill. i mindreforbruk hvorav en vesentlig større refusjon for 

ressurskrevende brukere enn budsjettert forklarer det positive avviket. 

• Teknisk drift: 2,5 mill. i merforbruk. Det er negativt avvik på selvkostområdene 

med om lag 2,5 mill. Deler av dette dekkes inn påfølgende år gjennom økte 

gebyrer på vann. Over tid skal gebyroppgjøret gå i null ved at innbyggerne 

betaler det koster for tjenestene. Økt vegvedlikehold på slutten av året / 

begynnelsen av vinteren ga et merforbruk på 2 mill. utenfor gebyrområdene 

på grunn av stort snøfall og mye grusing. Dette ble kompensert i med en 

økning i rammene med budsjettjustering på 2 mill. 

• Voksenopplæringen: 0,7 mill. i merforbruk, noe som skyldes høyere aktivitet 

enn budsjettert for lærlinger.  

Flere har mindre negative avvik som viser at rammene er svært stramme. 

Resultatene er nærmere beskrevet i årsmeldingen fra hvert enkelt tjenesteområde. 

Under følger oversikt over tjenesteområdenes resultater for 2019: 

Område 
regnskap 
2019 

Justert 
budsjett 
2019 

Mer/ 
mindre 
forbruk 

Prosent 
avvik 

11 Overordnede funksjoner -4 737 -9 478 4 741 50,00 % 

Sentraladministrasjon 29 023 31 087 -2 064 -6,60 % 

Eiendom 45 216 45 128 88 0,20 % 

Kirke 7 546 7 442 104 1,40 % 

Barnehage 91 457 90 881 576 0,60 % 

Brannvern 8 241 8 474 -233 -2,80 % 

Grunnskole 168 180 167 292 888 0,50 % 

Helse 87 749 86 303 1 446 1,70 % 

Kultur 21 008 21 468 -460 -2,10 % 

NAV 40 099 41 187 -1 088 -2,60 % 

Omsorg 239 446 242 862 -3 416 -1,40 % 

Plan 9 789 10 187 -398 -3,90 % 

Teknisk drift 119 -2 358 2 477 105,10 % 

Voksenopplæring 8 845 8 204 641 7,80 % 

Sum 751 981 748 679 3 302 0,40 % 
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Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 

Samlet ble de frie inntektene fra skatt og rammetilskudd 4,8 mill. høyere enn 

budsjettert og økte med 4,2 % fra året før. Skatteinntektene ble på 330,2 mill., som er 

5,2 mill. høyere enn budsjettert. Rammetilskuddet ble på 395,5 mill. og 0,5 mill. 

lavere enn budsjett. Skattetallene fra SSB for 2019 viser at kommunene dette året 

fikk inn 170,1 mrd. og fylkeskommunene 35,1 mrd. i skatteinntekter. Dette er 

henholdsvis 4,7 og 5,1 % mer enn i 2018. Skatteinntektene for Vestre Toten 

kommune hadde en nominell økning på 3,3 % fra 2018. Skatteinngangen for Vestre 

Toten kommune utgjorde 77,2 % av landsgjennomsnittet som var en reduksjon på ett 

prosentpoeng. Korrigert for skatteutjevning var skatteinngangen på 94,1 % som er en 

reduksjon på 0,1 prosentpoeng fra året før.  

Eiendomsskatt ble 0,2 mill. lavere enn justert budsjett på 53,6 mill., hvorav 40,2 mill. 

fra boliger. Samlet økning av eiendomsskatten var på 4,2 % fra 2018 og for boliger 

og fritidseiendommer på 6,9 %. 

Driftsinntektene økte med 3,4 % fra i fjor mens driftsutgiftene økte med 4,6 % -       

11 mill. mer enn inntektene. Dette er en forverring av brutto driftsresultat fra 2018 

som i 2019 ble pluss 0,9 mill. 

Finansutgifter / finansieringsinntekter 

Forvaltningsfondet                   

Kommunens fond til forvaltning var ved årsslutt på 86,8 mot 82,8 mill. kr i 2018. 

Forvaltningsfondet har i 2019 hatt en positiv avkastning på netto 3,5 mill. eller 4,3 % 

inkludert honorarer (4,0 mill. eksklusive honorarer). Det er 1 mill. høyere enn justert 

budsjett. Fondet har ingen bufferkapital, men det er en målsetting å bygge opp en 

buffer på minimum 10 % av fondets verdi. Dette kan realiseres gjennom 

fondsavsetninger framover. Målsettingen kommunestyret har satt for 

finansforvaltningen er å bygge opp forvaltningsfondet til sin opprinnelige 

inflasjonsjusterte verdi på om lag 150 mill. kroner og deretter disponere den reelle 

avkastningen i driften av kommunen 

Ordinære renteinntekter- og utgifter og avdrag 

Netto renteutgifter (eksklusive avkastning fra kraftfondet) ble 1,7 mill. kr lavere enn 

revidert budsjett. Dette skyldes lavere gjennomsnittsrente i 2019 enn lagt til grunn i 

budsjettet. Avdragene ble om lag som i revidert budsjett. 

Samlet ble netto finansutgifter 3,1 mill. lavere (bedre enn budsjettert) enn revidert 

budsjett.  
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Pensjonspremie og premieavvik pensjon 

Pensjonspremien innbetalt i 2019 utgjør 86 mill. kr. Det er en økning på 11 mill. Det 

er inntektsført 22,6 mill. i premieavvik (differansen mellom innbetalt premie og 

beregnet netto pensjonskostnad) inkl. korreksjoner. Det er en netto negativ endring 

på 9 mill. sammenliknet med 2018. Det er samtidig regnskapsført som utgift 12,3 mill. 

i amortifisering/nedskriving av tidligere premieavvik. Det er en økning på 1,8 mill. 

Samlet akkumulert premieavvik eks. arbeidsgiveravgift er om lag 68 mill. - en økning 

fra 2018 på til sammen 10,3 mill. Dette skal utgiftsføres i regnskapet over sju år og er 

med andre ord en utsatt kostnad.  

Lønn 

Lønn inkludert sosiale utgifter økte i 2019 med 33,5 mill. eller 5,0 %. Lønnsoppgjøret 

i kommunal sektor var på om lag 3,2 % i 2019.   

Disponering av regnskapsmessig overskudd 

Udisponert mindreforbruk utgjør 2,47 mill. Kommunedirektøren foreslår at dette 

disponeres til ubundet driftsfond / disposisjonsfond. 
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Balansen 
 

        

  2019 2018 2017 

Omløpsmidler 323 016 335 316 406 745 

(kasse, bankinnskudd, obligasjoner, fordringer)       

Anleggsmidler 3 244 646 2 975 454 2 622 320 

(eiendommer, utstyr, utlån, pensjonsmidler og aksjer)       

Sum eiendeler 3 567 662 3 310 769 3 029 065 

Egenkapital 241 984 212 354 114 436 

Langsiktig gjeld 3 147 651 2 917 636 2 762 563 

herav pensjonsforpliktelser 1 355 173 1 309 187 1 286 975 

lån til kommunale investeringer 1 409 453 1 269 955 1 149 277 

formidlingslån i Husbanken 383 025 338 494 326 311 

Kortsiktig gjeld 178 027 180 779 152 066 

Sum egenkapital og gjeld 3 567 662 3 310 769 3 029 065 

      

Eiendeler 

Kommunens eiendeler er økt med 257 mill. kroner fra 2018 til 2019. Økningen 

skyldes ferdigstillelse og aktivering av faste eiendommer og anlegg. 

Egenkapital 

Egenkapitalen har hatt en svært positiv utvikling sett over flere år som følge av 

positive driftsresultater og økning av kapitalkontoen de siste årene. Egenkapitalen er 

i 2019 forbedret med 29,6 mill. hovedsakelig på grunn av økt avsetning til bundet 

investeringsfond av lånemidler fra Husbanken til formidling og at udekket i 

investeringsregnskapet i 2018, som førte til en kortsiktig reduserende effekt i 2018 nå 

er fjernet. Vestre Toten kommunes samlede fondsmidler utgjør 135,5 mill. kroner 

etter 2019 og 138 mill. dersom kommunestyret velger å disponere overskuddet til 

disposisjonsfond. Over tid er dette er en betydelig økning. Fra 2018 er det netto økte 

fondsmidler med 16,2 mill. inkludert mindreforbruk.  

Kortsiktig gjeld 

Kortsiktig gjeld er redusert med 2,8 mill. Den ble ellers økt med 28,7 mill. fra 2017 til 

2018 og økte med 1,4 mill. i 2017. Det skyldes mindre endringer. 

Langsiktig gjeld 

Samlet langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelse er på 3 147 mill. kr og økte med 

230 mill. i 2019. Samlet lånegjeld er på 1 792 mill. og økte siste året med 184 mill. 

eller 11,4 %. Av dette er 1 409 mill. kroner ordinære investeringslån og 383 mill. lån i 

Husbanken til videreutlån. Den økende lånegjelden vil gi seg utslag i økt rente- og 

avdragsbelastning i årene som kommer. Av kommunens samlede lånegjeld er     

60,8 % bundet med fast rente og har en gjennomsnittlig rentesats på 2,3 % ved 

årsslutt mot 2,1 % for ett år siden. Det gjenstår totalt 21,3 mill. kroner i ubrukte 
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lånemidler ved årets slutt. Dette er en reduksjon på 47,9 mill. sammenliknet med 

2018. Av dette er 2,1 mill. relatert til investeringer og 19,2 mill. utlånsmidler lånt opp i 

Husbanken.  

Arbeidskapital 

Arbeidskapitalen, som er differansen mellom kortsiktig gjeld og omløpsmidler, er 

redusert fra 154 til 145 mill. fra 2018 til 2019. Det skyldes reduksjon i ubrukte 

lånemidler samt økt leverandørgjeld. Den kortsiktige arbeidskapitalen, som korrigerer 

for endringen i ubrukte lånemidler, er økt fra 85 til 124 mill. er  blant annet følge av 

økte fondsmidler og økt premieavvik. Det vises til en mer omfattende analyse i 

kapitlet økonomisk utvikling. 

Investeringer 
Det var budsjettert med 330 mill. til investeringer for 2019 (i justert budsjett). Av dette 

er det gjennomført investeringer for 238 mill. eller 72 %. Det er både på grunn av at 

prosjekter som går over flere år ikke har hatt framdrift som planlagt i budsjettet, eller 

fakturering gjøres på nytt år, og at noen prosjekter har blitt rimeligere enn budsjettert. 

Under følger et sammendrag av investeringsregnskapet for 2019: 

  Regnskap  Justert 
budsjett 2019 

Regnskap  

Mill. kr 2019 2018 

Brutto investeringsutgifter 238 946 329 615 264 847 

Salgsinntekter 8 616 15 500 4 876 

Tilskudd/refusjoner 39 009 58 903 44 595 

Netto investeringsutgifter 191 321 255 212 215 376 

        

Utlån og forskutteringer 60 947 57 600 72 904 

Avdrag på lån 10 469 10 000 42 817 

Avsetning til fond 13 856 0 4 202 

Dekning av tidligere års 
udekket 

27 793 27 793   

Sum finansieringsbehov 304 387 350 605 335 298 

Finansiering       

Bruk av lånemidler 280 073 340 605 260 485 

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 24 314 10 000 14 862 

Bruk av driftsfond 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 

Bruk av investeringsfond 0 0 32 159 

Sum finansiert 304 387 350 605 307 505 

 

Flere store investeringsprosjekter var under arbeid i 2019. Dette er omtalt under 

tjenesteområdenes årsrapport for Eiendom og Teknisk drift.  

Økonomiske perspektiver 
Vestre Toten kommune har vært igjennom en kontinuerlig omstilling siden 

finanskrisen i 2008 for å få økonomien i balanse. I den samme perioden har Norge 
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hatt den sterkeste økonomiske veksten på svært lang tid. Dette har vært et særnorsk 

fenomen i europeisk sammenheng da vi ikke har blitt preget av de internasjonale 

lavkonjunkturene. Som følge av kollapsen i oljeprisen i 2015 ble veksten i norsk 

økonomi halvert. Dette stabiliserte seg, men en fortsatt moderat vekst. Utviklingen i 

oljeprisen har stor betydning for rammene til den norske velferden. Etter flere år med 

sterk oppgang ble slutten av 2018 preget av kraftige fall i verdens aksjemarked og 

ellers en situasjon preget av ustabilitet. Etter videre stimulering av markedene ble det 

svært sterk oppgang og vekst i 2019. Situasjonen i skrivende stund mars 2020 og 

økonomisk krise som følge av Koronaviruset – COVID 19 - har vist hvor ustabil og 

skjør internasjonal økonomi er. Pandemien har ført til at verdens markeder har falt 

kraftig og det ser ut til å fortsette framover en stund til. Årene som kommer, vil kreve 

ekstraordinære omstillinger ikke minst i Norge med det sterke fallet i oljeprisen. 

Vestre Toten kommune har vært inne i en periode med relativt sterk vekst i 

kommunen som helhet og i næringslivet i særlig grad. Dette bekreftes de siste årene 

gjennom relativt sterk økning i folketallet og historisk høy aktivitet når det gjelder 

boligbygging. Som for resten av kommune-Norge har vi opplevd kraftig endring i 

rammevilkår hvor 2019 endte med negativt netto driftsresultat og 2020 med i 

utgangspunktet betydelig strammere rammer ser svært alvorlig ut. Sett sammen med 

den globale krisen utløst av Koronaepidemien (COVID 19) vil det bli krevende år selv 

med en ekstraordinær stimulanse av offentlig sektor. Endringer i 

befolkningssammensetningen slik at den ikke blir for ulik landsgjennomsnittet vil slik 

inntektssystemet er innrettet ha stor betydning for hvilke rammer kommunen vil ha til 

rådighet i årene som kommer. Den viktigste jobben vil fortsatt være å sikre balanse i 

budsjettet mellom inntekter og utgifter. Den er nå oppnådd, men sterk utgiftsvekst 

krever store omstillinger i årene som kommer for å vedlikeholde handlingsrom for å 

kunne finansiere de store investeringene som er vedtatt for kommunen. Omstilling og 

innovasjon som en naturlig del av kommunens drift vil være enda viktigere enn før for 

å møte framtidige utfordringer. Det er klart ut ifra rammene som er gitt for 2020 at 

kommunesektoren må produsere mer innenfor en knappere ressursramme i årene 

som kommer. 

Det blir krevende tider å klare å sikre balanse mellom driftsutgifter- og inntekter og en 

bærekraftig drift i årene framover. Prosjekt omstilling 2019-2022 er helt avgjørende å 

lykkes med for å sikre driften av kommunen framover. 

 

 

Etisk standard 

Etikk 

Kommunen har som ambisjon å vektlegge og ha søkelys på etikk og moral i hele sin 

virksomhet. Det er nedfelt i både overordnede og andre styrende dokumenter. Det er 
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i delplaner tatt inn punkter som skal sikre fokus på etikk og moral i tjenestene. Etisk 

refleksjon ble vektlagt som en egen del av arbeidet i kommunens 

lederutviklingsprogram som har gått over to å og nå er i sin andre runde, med mål 

om en stadig bedre integrasjon i kommunens daglige tjenesteproduksjon. Etikk er et 

vesentlig element for å bygge den tillit i befolkningen som kommunen er helt 

avhengig av.    

Etikk og samfunnsansvar er innarbeidet i eksisterende anskaffelsesstrategi. 

Det er utarbeidet etiske retningslinjer for Vestre Toten kommunes ansatte og 
folkevalgte. Ved introduksjon av nyansatte blir etiske retningslinjer gjennomgått. 
Kommunens lederutviklingsprogram vektlegger etikk og samfunnsansvar for å sikre 
høy etisk standard. Innføring av Lean kontinuerlig forbedring i organisasjonen har 
sterkt fokus på etikk og moral i utøvelsen av tjenester og samhandling i 
organisasjonen. I 2019 var det etter kommunevalget et opplegg for det nye 
kommunestyret, - «KS folkevalgtprogram», der blant annet etikk, habilitet og bruk av 
sosiale medier var blant temaene. 

Som verktøy for avvikshåndtering bruker kommunen Compilo. Beste praksis 

dokumentert i digitalt verktøy gjør at Vestre Toten kommune kan jobbe målrettet med 

å utvikle tjenestetilbudet for innbyggerne.  

Finansforvaltning 

Som en del av finansreglementet er det vedtatt etiske retningslinjer for håndtering av 

kapitalforvaltingen. Dette er en viktig del av finansreglementet: De etiske 

retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland, skal 

være retningsgivende for Vestre Toten kommunes etiske håndtering av 

kapitalforvaltningen. Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper som 

produserer særlig inhumane våpen skal utelukkes fra porteføljen. Videre skal 

selskaper utelukkes dersom det er åpenbar uakseptabel risiko for at kommunen 

gjennom sine investeringer medvirker til: 

• Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for eksempel 
drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen utbytting av barn.  

• Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig 
miljøskade, grov korrupsjon og andre særlige grove brudd på grunnleggende 
etiske normer. 

Vestre Toten kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både 

forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i kommunens Reglement for 

finansforvaltning.   

Samfunnsansvar og omdømme 

Det jobbes målrettet for økt samfunnsansvar ved offentlige anskaffelser og dette er et 

eget område i den regionale anskaffelsesstrategien: Opptreden og handlemåte skal 

skje på en måte som gir allmennheten tillit og kommunen et godt omdømme. Innkjøp 
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skal skje på en måte som sikrer redusert forbruk og utslipp og for øvrig ikke belaster 

omgivelsene negativt. Miljøkravet ved anskaffelser skal følge nasjonale retningslinjer 

og ha et kvalitetsnivå på normalen og være tilpasset behovet og 

kommuneøkonomien. Ellers skal anskaffelser skje på en etisk ansvarlig måte i tråd 

med nasjonale retningslinjer. Vestre Toten kommune har vedtatt å følge 

Telemarksmodellen ved offentlige anskaffelser. 

Internkontroll 

Internkontroll omfatter alle systemer og rutiner som kommunedirektøren har etablert 

for å sikre tilstrekkelig styring og kontroll. 

Vestre Toten kommune har iverksatt kvalitetssystem. Det skal sørge for at avvik blir 

meldt og fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Erfaringene så langt er gode. 

Innføring og tilgang på/til elektronisk kvalitet- og styringssystem skal sikre 

kommunens dokumentasjon og styring. Systemet skal understøtte arbeidet med 

internkontroll samt behandle avvik og sikre kontinuerlig forbedring og læring og 

avdekke sviktende kvalitet.  Bruk av systemet skal bidra til å sikre kvaliteten på 

tjenesten, samt å hjelpe de ansatte til å utøve jobben på en effektiv måte samtidig 

som regler og instrukser blir fulgt. 

Det er inngått lederavtaler for lederne i kommunedirektørens ledergruppe og det er 

etablert et styringssystem med klare målbare mål i tjenestene. Et system som skal gi 

alle ansatte en oversikt over alle styrende dokumenter, lover, forskrifter og 

retningslinjer.   

Likestilling 

I henhold til kommuneloven er kommunen pliktig til å redegjøre for den faktiske 

tilstanden når det gjelder likestilling og eventuelle planlagte eller iverksatte tiltak i 

virksomheten i årsberetningen.  

Vestre Toten kommune som arbeidsgiver har i flere år hatt en handlingsplan for 

likestilling med følgende målsettinger: 

A. Å gi menn og kvinner like muligheter til arbeid, personlig- og faglig utvikling. 

B. Å styrke kvinners stilling spesielt når det gjelder opprykksmuligheter og 

rekruttering til selvstendige og ledende stillinger når vedkommende er 

kvalifisert til stillingen. 

C. Å sikre en rettferdig og lik behandling av menn og kvinner i lønns- og 

personalsaker. 

D. Å fastslå at likestilling er et lederansvar i personalarbeidet. 

I planen er det angitt konkrete tiltak for å nå målsettingene. 

Vestre Toten kommune har vedtatt en lønnspolitisk plan. Følgende er tatt inn: 

«Likestilling mellom kjønnene ved at kvinner og menn likebehandles i vurdering av 

lønn og avansement» 
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Det vises til mer utfyllende informasjon om likestillingsarbeidet under kapitlet om 

medarbeidere i årsrapporten. 
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3. Økonomisk utvikling 
 

Historisk utvikling 

Vestre Toten kommune har gjennom mange år hatt en stram driftsøkonomi. I 

perioden 1998 – 2004 opparbeidet kommunen seg et akkumulert underskudd på vel 

25 mill. og ble fra 2001 registrert i det statlige ROBEK-registeret. I regnskapet for 

2004 ble opparbeidet underskudd dekket av fondsmidler og kommunen ble utmeldt 

av ROBEK.  

I 2005 pådro kommunen seg et nytt underskudd på 6,3 mill. I 2006 maktet 

kommunen både å dekke underskuddet fra 2005 og oppnå et regnskapsmessig 

overskudd på 17 mill. Driftsregnskapet for 2007 ble oppgjort i 0,-.  

Finanskrisen var hovedårsaken til regnskapsmessig merforbruk for 2008 ble på 22,9 

mill., mens netto driftsresultat ble negativt med hele 37,2 mill. (Netto driftsresultat på 

-6,5 %). 2009 ble også et nytt krevende år med et regnskapsmessig underskudd på 

10,2 mill. (Netto driftsresultat på -1,7 %). 2010-regnskapet ble oppgjort med en 

inndekning av tidligere års underskudd på 1,8 mill. og et netto driftsresultat på minus 

1,8 mill. Siste rest av frie driftsfond ble brukt opp dette året. 2011 endte opp med et 

underskudd på 3,1 mill. 

Siden 2012 har kommunen hatt overskudd med unntak av 2014. Dette er et resultat 

av det omfattende omstillingsarbeidet kommunestyret vedtok i 2009 i hovedprosjektet 

omstilling og effektivisering. På grunnlag av svak prognose for 2015 så ble det tatt 

ytterligere grep i budsjettet for 2016 for å oppnå tilstrekkelige rammer for en sunn og 

bærekraftig drift. Sammenfallende med ekstraordinære inntekter fra skatt og finans 

på ca. 20 mill. kr ble resultatet for 2016 ekstremt bra og resterende underskudd ble 

dekket og det ble avsatt 32 mill. kr til disposisjonsfond. I 2017-budsjettet ble det 

tilbakeført midlertidige kutt fra 2016-budsjettet på om lag 10 mill. kr og det ble 

prioritert henholdsvis to og en mill. til vedlikehold av kommunale veier og bygninger. 

Selv om det var usikkerhet knyttet til skatteinngangen i 2017 så ble det et svært godt 

resultat for 2017 også. Ekstraordinære inntekter fra Skatt- og rammetilskudd og 

finans på 15 mill. sammen med god styring av driften har gitt nok et svært godt 

resultat. 2018 har vært betydelig mer utfordrende med sterk utgiftsvekst i 

ressurskrevende tjenester innenfor omsorg og barnevern og utviklingen snudde. 

Dette forsterket seg i 2019 som ble et år som krevde ytterligere kutt, men på tross av 

dårlige prognoser gjennom driftsåret ble resultatet i samsvar med opprinnelig 

budsjett. Under følger nøkkeltall for Vestre Toten kommune:  

• Netto driftsresultat ble 3,2 mill., som tilsvarer en resultatgrad/netto 

driftsresultat på minus - 0,3 %. Dette er noe lavere enn målet i tabellen på       

0 %, men bedre enn det reelle målet i budsjettet på -1,6 %. Samtidig er det 
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betydelig lavere enn de siste årene. Teknisk. Beregningsutvalgs (TBU) 

anbefaling er 2 %.  

• Forutsatt at mindreforbruket på 2,4 mill. avsettes på fritt disposisjonsfond vil 

disposisjonsfondet være på 72 mill. eller ca. 6,7 %. Anbefalt størrelse er 10-15 

%. 

• Lånegjelden er økt fra 155 til 167 % (122 til 131 % eksklusive formidlingslån 

fra Husbanken) av brutto driftsinntekter. Dette er i første rekke et resultat av 

byggingen av ny ungdomsskole på Raufoss (finansieres driftsmessig av 

eiendomsskatt), nytt dag og aktivitetssenter for unge og økte investeringer i 

veier, vann- og avløp. Fylkesmannens anbefaling er lånegjeld på under 75 %. 

Vårt nivå fordrer derfor en svært effektiv drift framover for å håndtere så stor 

gjeld, og at de store investeringene på skoleområdet finansieres driftsmessig 

av eiendomsskatteinntekter slik kommunestyret har forutsatt.  

Nøkkeltallene må sees i sammenheng med kommunens aktivitet. Hvis Vestre Toten 

kommunes langsiktige mål som er Teknisk beregningsutvalgs (TBU) anbefaling om 

netto driftsresultat på 2 % over tid nås, vil dette sørge for bevaring av formue og 

stabilisering av gjeld og frie midler/disposisjonsfond. Derfor er netto driftsresultat det 

viktigste nøkkeltallet da det har innvirkning på de andre nøkkeltallene i betydelig 

grad.  

 Driftsregnskapet 2019 

Under følger et sammendrag av driftsregnskapet for perioden 2013- 2019:  

 

Regnskapet for 2019 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk/positivt 

resultat på 2,5 mill. Under følger tjenesteområdenes resultater 2019 etter vedtatt 

budsjett som skiller seg noe fra regnskapsskjema fordelt til drift 1B vist i 

årsberetningen: 

Tusen kr 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

 

Driftsinntekter  -1 075 240  -1 039 494    -999 340     -963 636   -909 271   -857 204  -825 296 

Frie inntekter     -779 083     -747 407    -719 490     -702 887   -662 672   -641 150  -596 327 

 inntekts- og formueskatt     -330 293     -319 631    -298 912     -289 140   -268 293   -248 655  -245 944 

eiendomsskatt       -53 337       -51 170      -44 101       -41 770     -37 372     -33 765     -10 235 

rammetilskudd     -395 453     -376 606    -376 477     -371 977   -357 008   -358 730  -340 147 

Øvrige inntekter     -296 157     -292 087    -279 850     -260 749   -246 599   -216 054 -228 969 

Driftsutgifter   1 074 322   1 027 527     956 969      910 749    881 210    853 744    789 863 

Brutto driftsresultat             -918       -11 967      -42 371       -52 887     -28 061        -3 459     -35 433 

Netto finansutgifter         57 395        53 961       44 608        43 600       50 484       45 450      44 546 

Avskrivninger       -53 253       -47 986      -45 012       -42 386     -37 605     -33 332     -32 179 

Netto driftsresultat           3 224         -5 992      -42 775       -51 673     -15 183         8 658     -23 066 

Overført til investeringsregnskapet                  -                   -               284                60                -                  -        10 859 

Bruk av fond       -35 231       -27 545      -19 086       -15 890        -5 932     -11 887       -2 351 

Dekning av tidligere års merforbruk                  -                   -                  -          17 534         8 000        6 012 

Avsetning til fond         35 120        51 508       65 082        27 120         8 902         4 922        8 546 

Regnskapsoverskudd-

/underskudd+
         -2 474         -5 586      -23 557       -27 063        -4 213         1 693 0
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Inntekts- og utgiftsutvikling  

 

Kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) har for 2019 en vekst på 4,2 % 

mot 3,1 % i 2018 og 2,2 % i 2017. I tabellen under hvor veksten er framstilt pr. 

innbygger er den lavere, 3,9 % mot en vekst for landet på 3,8 %.  

Område
regnskap 

2019
Justert 

budsjett 2019

Mer/mindre 

forbruk
Prosent avvik

11 Overordnede funksjoner          -8 773          -12 048            3 276 27,2 %

Sentraladministrasjon         29 024           31 087           -2 064 -6,6 %

Eiendom         45 217           45 128                 89 0,2 %

Kirke           7 546             7 442               104 1,4 %

Barnehage         91 457           90 881               576 0,6 %

Brannvern           8 241             8 474              -233 -2,8 %

Grunnskole       168 181         167 292               889 0,5 %

Helse         87 504           86 058            1 446 1,7 %

Kultur         20 631           20 578                 53 0,3 %

NAV         40 109           39 787               332 0,8 %

Omsorg       239 350         242 763           -3 413 -1,4 %

Plan           9 382             9 587              -205 -2,1 %

Teknisk drift              120            -2 358            2 478 -105,1 %

Voksenopplæring           8 845             8 204               641 7,8 %

Sum       746 833         742 875            3 968 0,5 %
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KOSTRA-tall viser at Vestre Toten kommune er en lavinntektskommune. Samtidig 

gjenspeiler det at det er en lettdreven kommune på grunn av størrelse og geografi. 

Vestre Toten kommune har fortsatt en inntektsutvikling som er for svak til å kunne 

løse alle økte oppgaver, herunder også å bedre driftsresultatet uten å måtte foreta 

store reduksjoner i aktivitet, omstille virksomhet eller øke egne inntekter.  

  

Vi ser at etter finanskrisen i 2008 hadde Vestre Toten en sterkere vekst i 

driftsinntekter enn i driftsutgiftene. 2014 var som tidligere nevnt et brudd i utviklingen, 

mens 2015-2016 var det netto inntektsøkning. 2017 viser at utviklingen ble snudd til 
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en kraftig netto vekst i kostnader. Vi ser at innføring av eiendomsskatt fra 2014 har 

bidratt betydelig til inntektsveksten fram til 2016. 2019 viser til at den negative 

utviklingen har fortsatt.   

Netto og brutto driftsresultat 

Brutto driftsresultat sier hva resultatet av den rene driften av virksomheten er. Netto 

driftsresultat viser hva kommunen har igjen til avsetninger og / eller finansiering av 

investeringer etter at all drift og i tillegg renter og avdrag er dekket i et regnskapsår. 

Netto driftsresultat bør over tid utgjøre minst 2 % av driftsinntektene.  

 

 

 Korrigert for inntekter fra momskompensasjon tilhørende investeringer som ikke lenger er tillatt å inntektsføre i driftsregnskapet 

leger, var korrigert netto driftsresultat i 2013 på 1,4 % som er riktig å sammenlikne med, og ikke 3,0 %. Dette gjelder årene 

framover også.  

Etter å ha snudd den negative utviklingen som ga et underskudd i 2014 og 

påfølgende svært gode økonomiske resultater har det vært mulig å rette opp 

ubalansen i økonomien og skape framtidig handlingsrom. Det at eiendomsskatt på 

boliger ble innført har bidratt i vesentlig grad til dette. Det har i 2018 og 2019 vært en 

betydelig kostnadsvekst innenfor ressurskrevende tjenester og barnevern. I perioden 

vi er inne med år med normale inntekter fra finans og skatt vil det kreve omfattende 

omstilling av kommunens drift for å komme opp på et tilfredsstillende stabilt nivå for 

netto driftsresultat på 2 %. Det er på grunn av de store investeringene som gjøres og 

som gjennom renter og avdrag på lån øker finanskostnadene betydelig.  

Finansinntekter- og finansutgifter 
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Det er finansinntekter og utgifter som utgjør den viktige forskjellen mellom brutto- og 

netto driftsresultat. Dette er de samlede finanspostene i driftsregnskapet og består av 

renteutgifter og avdrag på lån og renteinntekter, avkastning på kommunens 

langsiktige aktiva (aksjer, obligasjoner og eiendom m.m.) – Totenkraftfondet samt 

avskrivninger.  

• Ordinære renteutgifter utgjorde 35,2 mill. i 2019 mot 30,4 mill. i 2018. Det har 

vært stigende markedsrenter og en stigende gjennomsnittlig rente på 

kommunens renteportefølje. 

• Ordinære avdrag utgjorde 37,6 mill. i 2019. mot 34,4 mill. i 2018. Det 

samsvarer med sterk økning i lånegjeld som følge av økte investeringer. 

• Ordinære renteinntekter (inkl. startlån og utbytte) utgjorde 11,5 mill. i 2019 mot 

11,2 mill. i 2018. 

• Avkastning på Totenkraftfondet ble positivt med 4,0 mill., som er 1,5 mill. mer 

enn budsjettert avkastning på 2,5 mill. 

Netto finansutgifter ble 3,1 mill. lavere og bedre enn budsjettert og det samme som i 

2018. 

Investeringsregnskap for 2019 

I tabellen sammenlignes justert budsjett og avlagt regnskap. I skjema 2B i 

regnskapsdokumentet følger en detaljert oversikt over de ulike 

investeringsprosjektene. 
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De ordinære investeringsutgiftene for 2019 er på 239 mill. og netto (fradrag for 

salgsinntekter og tilskudd/momskompensasjon) 191 mill. Hovedaktivitetene i 2019 

har vært bygging av ny ungdomsskole på Raufoss, ny idrettshall på Reinsvoll, 

utbygging av vann og avløp i kommunen og bygging av nytt bygg til dag- og 

avlastningssenter på Raufoss. Det er merforbruk på enkelte prosjekter, men et 

samlet mindreforbruk på 90,6 mill. på investeringer. Det er på grunn av forskyving 

mellom år på grunn av endret framdrift og tidspunkt for fakturering og innbetalinger.  

Ca. 39 mill. av brutto investeringer er gjort i rentable investeringer (selvfinansierende 

investeringer) som energiøkonomiserende tiltak (ENØK), vann- avløp og renovasjon 

(VAR), kommunale bygg med tilskudd og opparbeidelse av tomtearealer for salg. 

Dette er vist i tabellen under: 

 

Balanse  

Vestre Toten kommune har hatt en anstrengt likviditet som følge av underskudd og 

svake driftsresultater. Dette er kraftig forbedret de siste årene.  Det er verd å merke 

seg at kommunens pensjonsforpliktelser på 1 355 mill. kr i svært stor grad påvirker 

balansetallene. 

Egenkapitalen har hatt en svært positiv utvikling sett over flere år som følge av 

positive driftsresultater og økning av kapitalkontoen de siste årene. Egenkapitalen er 

i 2019 forbedret med 29,6 mill. hovedsakelig på grunn av økt avsetning til bundet 

investeringsfond av lånemidler fra Husbanken til formidling og at udekket i 

investeringsregnskapet i 2018 førte til en kortsiktig, nå fjernet, reduserende effekt på 

27,6 mill. i 2018. Vestre Toten kommunes samlede fondsmidler utgjør 135,5 mill. 

kroner etter 2019 og 138 mill. dersom kommunestyret velger å disponere 
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overskuddet til disposisjonsfond. Over tid er dette er en betydelig økning. Fra 2018 er 

det netto økte fondsmidler med 16,2 mill. inkludert mindreforbruk.   

Fra det laveste nivået etter finanskrisen i 2013 har den økt med 359 mill. fra -118 

mill. som det framgår i figuren under. Dette viser at handlingsrommet har økt for 

kommunen. 

 

Når det gjelder kommentarer til forvaltning av plasserte midler og gjeldsportefølje, 

viser rådmannen til egen finansrapport som legges fram for kommunestyret parallelt 

med behandlingen av regnskapet for 2019. 

Likviditet 

Gjennom bedringen av kommunens økonomiske resultater, er kommunens 

likviditetssituasjon kraftig forbedret og nært et normalnivå. Kun fortsatt 

driftsoverskudd over tid som bygger opp egenkapital og fond vil fortsatt bedre 

likviditeten. En fortsatt bedring av likviditeten vil medføre betydelig lavere netto 

finansutgifter som kan anvendes til tjenester i driften av kommunen.  

Under følger analyse av arbeidskapital ved utgangen av det enkelte år (i 1 000 kr):  

I tusen kr 2019 2018 2017 2016 

Omløpsmidler 323 016 335 316 406 745       294 128  

- kortsiktig gjeld      -178 027      -180 779    -152 066      -150 891  

Arbeidskapital 144 989 154 536 254 679 143 237 

- ubrukte lånemidler -21 301 -69 274 -119 709       -63 938  

Kortsiktig arbeidskapital 123 688 85 263 134 971 79 299 

 

Arbeidskapitalen sier noe om likviditeten og evnen til å betjene den kortsiktige 

gjelden og er differansen mellom kortsiktig gjeld og omløpsmidler. Den er redusert 

med om lag 9,5 mill. fra 154 til 145 mill. fra 2018 til 2019. Det skyldes reduksjon i 

ubrukte lånemidler samt økt leverandørgjeld. Omløpsmidler er redusert ned 25 mill. 
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Den kortsiktige arbeidskapitalen, som korrigerer for endringen i ubrukte lånemidler, 

er økt med om lag 38,4 mill. fra 85 til 124 mill. Dette viser at uten en netto reduksjon 

på 48 mill. i ubrukte lånemidler er det en betydelig økning i arbeidskapitalen.  

Dette reflekterer den endrede likviditeten i virksomheten som følge av det som er 

nevnt over.  to nøkkeltallene likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2 brukes ofte for å 

vurdere om virksomheten har en tilfredsstillende likviditet: 

I tusen kr 2019 2018 2017 2016 

Likviditetsgrad 1         1,81          1,85          2,67          1,95  

Likivitetsgrad 2         0,65          0,76          0,58          0,68  
Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Bør være større enn 2 Likviditetsgrad 2 = Mest likvide omløpsmidler / 

kortsiktig gjeld. Bør være større enn 1 

Analysen viser svekkelse i likviditeten slik at den fortsatt er under anbefalt minimum 

hovedsakelig som følge av reduksjon i ubrukte lånemidler. De står på bankkonto 

fram til de blir benyttet. Deler av de langsiktige plasserte midlene (Totenkraftfondet) 

inngår også i dette og viser at det fortsatt er betydelig behov for å styrke 

grunnlikviditeten ytterligere. De langsiktige plasseringene inkluderes i omløpsmidlene 

(i likhet med andre kommuner). Disse forvaltes imidlertid adskilt, noe som betyr at 

”grunnlikviditeten” i perioder er noe mindre. Kommunen trenger ikke lenger i perioder 

å ”trekker på” ubrukte lånemidler, fondsmidler og i kortere perioder driftskreditt 

(kassakreditt). Det er fortsatt behov for å styrke likviditeten betydelig.   

Det er verd å merke seg at dette er en analyse som tar for seg situasjonen på en 

bestemt dag (31.12.2019) og at det er betydelige svingninger gjennom året. Dette er 

nærmere omtalt i finansrapporten for 2019. 

Gjeld, egenkapital og soliditet  

Soliditeten kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Netto finans og 

avdragsutgifter i prosent av brutto driftsutgifter sier noe om gjeldsbelastningen sett i 

forhold til finansinntekter. Høye netto finans- og avdragsutgifter indikerer isolert sett 

en høy lånegjeld. Jo høyere netto finansutgifter kommunen har, jo mer er bundet av 

de midlene kommunen har til disposisjon for prioriterte tiltak. Det fordrer en mer 

effektiv drift for å opprettholde en økonomisk bærekraftig drift. Kommuner med 

negative netto rente- og avdragsutgifter har høyere finansinntekter enn finansutgifter. 

Vestre Totens måltall her er bedret over tid, men har økt de siste to årene på grunn 

av økte finansutgifter som følge av svært høyt investeringsnivå.  

Lånegjeld 

Samlet lånegjeld er på 1 792 mill. og økte siste året med 184 mill. eller 11,4 %. Av 

dette er 1 409 mill. kroner ordinære investeringslån og 383 mill. lån i Husbanken til 

videreutlån. Den økende lånegjelden vil gi seg utslag i økt rente- og 

avdragsbelastning i årene som kommer. Av kommunens samlede lånegjeld er     

60,8 % bundet med fast rente og har en gjennomsnittlig rentesats på 2,3 % ved 

årsslutt mot 2,1 % for ett år siden. Det gjenstår totalt 21,3 mill. kroner i ubrukte 



29 
 

lånemidler ved årets slutt. Dette er en reduksjon på 47,9 mill. sammenliknet med 

2018. Av dette er 2,1 mill. relatert til investeringer og 19,2 mill. utlånsmidler lånt opp i 

Husbanken.  

Lånegjelden til investeringer økte med 139 mill. og samlet med 184 mill. kr fra 2018 

til 2019. Lånegjeldens sammensetning er også av betydning. En relativt stor del av 

kommunens lånegjeld er til rentable investeringer. Innenfor VAR er andelen på ca. 

250 mill. kr av total lånegjeld. I tillegg kommer «lønnsomme» investeringer i ENØK 

og omsorgsboliger (hvor husleie dekker finanskostnadene) slik at rentable 

investeringer andel av den samlede lånegjeld er på om lag 390 mill.  

I mill. kr      

 2019 2018 2017 2016 2015 

 lån til kommunale investeringer        1 409        1 270        1 149        1 051           951  

 formidlingslån i Husbanken           383           338           326           281           223  

 Sum        1 792        1 608        1 475        1 332        1 174  

  

Lånegjelden stabiliserte seg som andel av brutto driftsinntekter fra 2010. Den har 

igjen begynt å øke på grunn av store investeringer, hovedsakelig i ny barneskole og 

ungdomsskole. Dette er vist i figuren under økt lånegjeld. På grunn av de store 

investeringene i årene som har vært vil dette kreve et høyt driftsresultat for å 

finansiere investeringene og å bygge opp fondsmidler. Eiendomsskatteinntektene 

bidrar til at det er mulig å dekke disse finanskostnadene. 

 

Fondsmidler 

Tabellen under viser utviklingen i kommunens fondsmidler i perioden 2011-2015. 
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Vestre Toten kommunes totale fondsmidler er på 135 mill. økt fra 122 mill. i 2018 og 

består av bundne driftsfond og investeringsfond. Totale fondsmidler inkludert 

mindreforbruk er til sammen 138 mill. Økningen i fond skyldes økte bundne 

investeringsfond og over tid er det en økning på grunn av større resultatgrad. Frie 

driftsfond er dermed bygd opp på grunn av gode økonomiske resultater. Det er helt 

avgjørende for Vestre Toten fortsetter å bygge opp frie driftsfond (disposisjonsfond) 

slik at kommunen opparbeider tilstrekkelig økonomisk handlingsrom.    

 

  

2019 2018 2017 2016 2015

Sum fond 135,6     121,8      125,0     65,8       47,7      

Sum fond inkl mindre/merforbruk 138,0     127,4      148,6     92,9       34,4      

I mill. kr
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4. Samfunn 
Samfunnsutvikling beskriver befolkningsutvikling og oppfølging av mål og resultater. 

Gjøvik og Toten-kommunene Østre og Vestre Toten er av de områdene i Innlandet 

som har størst befolkningsvekst. Byområdene Lillehammer, Hamar, Elverum har en 

tilsvarende vekst. De fleste kommunene i Oppland og Hedmark har en 

befolkningsnedgang. Vestre Toten kommune har fortsatt vekst i 2019 som samsvarer 

med den sterke boligveksten. Det er marginalt lavere enn landsgjennomsnittet.  

Befolkningsprognosene viser en fortsatt vekst på nivået de senere år for kommunen. 

Det er i utgangspunktet viktig å oppnå en befolkningsvekst minst på linje med 

landsgjennomsnittet da det vil gi større utviklingsmuligheter for kommunen. 

Det er viktig at kommunen har en samlet og langsiktig tilnærming til boligbygging, 

samferdselstiltak og kommunal infrastruktur og utbygging av det resterende 

tjenestetilbudet som sikrer en bærekraftig kommuneøkonomi. Kommunen har gjort 

en omfattende og god jobb og blitt godkjent som trafikksikker kommune og jobber 

langsiktig og godt med arealutvikling. I og med at det er forventet en fortsatt sterk 

vekst i årene som kommer er dette svært viktig.  

Kommuneplanens samfunnsdel har langsiktige mål om å være en innovativ og 

utviklingsrettet kommune, som gir gode oppvekstvillkår for barn og unge, bedret 

folkehelse og en trygg alderdom. Nedgangen i norsk økonomi og med en mindre 

oljesubsidiert økonomi vil gjøre innovasjon og utvikling enda viktigere. Der har vår 

region kommet langt og er i en særstilling. Industriklyngen på Raufoss er, sammen 

med andre klynger som staten har plukket ut som satsingsområde, i førersetet 

nasjonalt. Dette blir enda viktigere i den omstillingen som er startet opp som følge av 

Koronakrisen og økonomisk sjokk. 

Kommuneplanens arealdel og kommuneplanen legger grunnlaget for kommunens 

overordnede planlegging og styring i perioden.  

Befolkningsutvikling 

Per 1. januar 2020 hadde Vestre Toten kommune 13 427 innbyggere Det er en vekst 

i folketallet på 43 personer. Netto tilflytting utgjorde 56 personer, mens 

fødselsoverskuddet ble negativt med -14 personer. Dette er noe høyere en enn i 

2018 og litt under gjennomsnittet de siste ti årene.  
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Det er stor flytteaktivitet mellom kommunene. Netto innvandring er positiv med 27 

personer. Kommunen har som i fjor befolkningsvekst uten netto innvandring. 

 

I 2019 oppnådde kommunen en vekst på 0,3 %. Dette er en vekst som ligger på 

gjennomsnittet for de siste 10 årene. Det er bosatt færre flyktninger i 2019 enn i 

toppårene i fram til 2017. I kommunen ble det godkjent 88 boliger i 2019 mot 118 i 

fjor. Det var 143 i toppåret 2017. Normalår varierer mellom 60-80 stk. Det er fortsatt 
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mange boliger under oppføring inn i 2020. Det er nettoflytting som skaper 

befolkningsveksten i Vestre Toten kommune. De fleste av kommunene i Oppland har 

negativ befolkningsvekst og et stort fødselsunderskudd.  

Prognosene for befolkningsvekst fram til 2040 viser en sterk økning blant eldre med 

over en dobling i aldersgruppene 80-89 år fram mot 2030 og sterk vekst 

aldersgruppen 90+ år. Det er forventet mindre vekst i resterende aldersgrupper og at 

vi samlet får en økning til ca. 15 000 innbyggere i 2040. Det viser den siste 

oppdaterte befolkningsframskrivingen fra 2018. Det er samtidig klare tendenser på at 

den store tilflyttingen til kommunen vil føre til å jevne ut dette. Det er svært viktig at 

Vestre Toten kommune er i stand til å møte denne endringen i befolkningen på en 

best mulig måte.  
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5. Medarbeidere 
Dette kapitlet viser kommunens mål og resultater innenfor arbeidsgiverområdet. I 

tabellen er dette framstilt. 

Mål og utfordringer 

I tabellen under er det satt opp mål knyttet til utfordringer på medarbeiderområdet. 

Fokusområde Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019 

Medarbeidere 

    

Ledelse Lederutviklingsprogram 
gjennomført 

Lederutviklingsprogram 
gjennomført 

Lederutviklingsprogram 
gjennomført 

Medarbeidere Helsefremmende 
arbeid som reduserer 
sykefravær 

Helsefremmende 
arbeid som reduserer 
sykefravær 

Helsefremmende 
arbeid som reduserer 
sykefravær 

Arbeidsgiverpolitikk Under arbeid Utforme 
arbeidsgiverpolitikk og 
arbeidsgiverstrategier 

Vedtatt og under 
arbeid med de ulike 
strategiene. 
Strategiene er nevnt 
under 

Digitalisering  Utforme strategi Digitaliseringsstrategi 
ferdig 

Forbedringsarbeid 
LEAN 

Strategi ferdig   

Ledelse- og 
ledelsesplattform 

 Vedta ny strategi Under arbeid 

Rekruttering  Vedta ny strategi Under arbeid 

Lønnspolitikk  Vedta ny strategi Under arbeid 

Kompetanse  Vedta ny strategi Under arbeid 

Livsfasepolitikk  Vedta ny strategi Under arbeid 

Heltidskultur  Vedta ny strategi Under arbeid 

Helsefremmende 
arbeidsplasser 

 Vedta ny strategi Under arbeid 

Mangfold, 
likestilling og 
inkludering 

 Vedta ny strategi Under arbeid 

 

Målene i tabellen ansees å være oppnådd samlet sett. Aktivitetene beskrives 

nærmere i de enkelte delkapitlene. 

Vestre Toten kommune har ved inngangen til 2020 ansatt 959 personer som tilsvarer 

798 årsverk.  Utviklingen over de siste årene er vist i tabellen under. 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Årsverk 738 744 737 751 755 737 742 754 788 820 798 

Antall ansatte 990 935 936 959 963 869 881 893 916 957 959 
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Tallene svinger litt fra år til år, men vi ser av tallene Vestre Toten kommune yter nå 

vesentlig mer tjenester med relativt sett om lag samme antall ansatte. (Svingninger 

mellom årene kan i noen grad skyldes tilfeldige utslag på «telletidspunktet»). 

Forholdet er at tabellen tar utgangspunktet i de som eier stillingen så de ubesatte 

stillinger vil da ikke telles med.  

Gjennom søkelys på behov hos innbyggerne vil det være mulig å ha en fornuftig 

organisering av arbeidsoppgaver som fører til en effektiv drift. Hoppet fra i fjor i antall 

årsverk er kunstig høyt, men over tid vil omstilling for å redusere utgiftene føre til 

reduksjon i bemanning. 

Kompetanse 

Riktig kompetanse hos kommunens ansatte er viktig for å sikre best mulig tjenester til 

kommunens innbyggere. Det skal jobbes systematisk og målrettet med 

kompetanseutvikling på alle nivåer i organisasjonen framover. Kommunen ønsker å 

utvikle seg til å bli en lærende organisasjon basert på Lean og kontinuerlig forbedring 

som virksomhetsstrategi. Det er gjennomført kompetanseutvikling i sektorene 

gjennom utdanning av ansatte. Det er vedtatt arbeidsgiverpolitikk og strategier for 

Vestre Toten kommune i 2019, og det skal utarbeides en overordnet 

kompetanseplan/strategi. 

Grunnskole: stor satsning på fagområde engelsk, norsk, matte og videreutdanning av 

personell for å møte kravene innen skole. 

Omsorg har egen kompetanseplan. 

Det prioriteres å sikre at kommunen har den nødvendige fagkompetansen for å møte 

utfordringene i tjenestene i tiden som kommer samtidig å klare å gi ansatte 

muligheter til en karriere med utviklingsmuligheter. Det er gjennomført ansattes dag 

hvor alle har tilbud om å delta. Det har vært jobbet og jobbes fortsatt med målrettede 

kompetansehevingstiltak på alle tjenesteområder 

Rekruttering   

Kommunen har en viss turnover. I 2019 hadde vi i overkant av 55 nyansettelser i 

faste stillinger. Kommunal sektor vil også som følge av veksten i omsorg gjennom 

eldrebølgen ha behov for betydelig flere ansatte. Det blir viktig å jobbe målrettet og 

systematisk med rekruttering framover for å sikre nok kompetent arbeidskraft. Det vil 

bli utarbeidet en rekrutteringsstrategi jfr. vedtatt arbeidsgiverpolitikk og strategier. 

Ledelse 

Lean kontinuerlig forbedring er kommunens virksomhetsstrategi og vi er i 

overgangen til å bli en lærende organisasjon. Lederutvikling har hatt og vil ha høy 

fokus i denne sammenhengen. Rådmannen ønsker i enda større grad å vektlegge 

ledelsesutvikling i tiden framover. Det er et av fokusområdene i kommunens 

virksomhetsstrategi for Lean. Det er laget en egen opplæringsplan for nye ledere. 

Det er gjennomført Lean lederforum for ledere annenhver måned. Det er i 2019 som 
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vanlig gjennomført ledersamling og Stenbergdagen i juni med søkelys på 

helsefremmende arbeidsplasser. Eget lederutviklingsprogram  ble startet opp i 2017 

og fullført i 2018 og har vært gjennomført med svært positive tilbakemeldinger som er 

gitt gjennom målrettede evalueringer. Dette programmet har i 2019 blitt gjentatt i 

tilpasset form for nye ledere. 

Under vises kommunens utviklingshus hvor fokusområder, strategier i en lærende 

organisasjon settes i sammenheng med hvordan organisasjonen skal nå 

kommunens langsiktige målsettinger. 

 

Helsefremmende arbeid 

Kommunen har prioritert helsefremmende arbeid høyt, gjennom systematisk 

oppfølging av IA (inkluderende arbeidsliv)-avtalen, egne arbeidsgrupper på 

arbeidsplassene og i rådmannens ledergruppe. Det er satt konkrete målsettinger i 

handlingsplan for helsefremmende arbeid for å få til dette. Hovedmålet med å ha en 

handlingsplan for kommunens helsefremmende arbeid er å sette fokus på hva Vestre 

Toten kommune kan gjøre selv. Vår overbevisning er at økt mestring gir bedre 

kvalitet som fører til økt nærvær. Den enkelte arbeidsplass er den viktigste arena for 

å utvikle dette. Medarbeiderskap er viktig for å finne gode tiltak for å ta vare på og 

utvikle disse på en best mulig måte. Innføring av Lean kontinuerlig forbedring har 

også medarbeiderskap som en hovedingrediens.  Det har vært jobbet med 

revitalisering av dette arbeidet. Man er i sluttfasen av å utarbeide en overordnet 

strategi for helsefremmende arbeid i Vestre Toten kommune jfr. vedtatt 

arbeidsgiverpolitikk og strategier. 
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Nærvær 

Under viser en tabell utviklingen i sykefraværet fra 1996-2019: 

 
    

Det må forventes svingninger fra år til år. Sammenlignet med året før så er nærværet 

noe redusert. Det betyr at vi må jobbe enda bedre med tiltak for å øke nærværet.   

Kommunens langsiktige målsetting er et sykefravær på under 7,5 %.  

Nærværsstatistikk for årene 2002 – 2018 følger: 

År 
Fraværs- Nærværs- Nærværsprosent 

prosent prosent kvinner  /  menn 

2004 9,7 90,3   

2005 8,8 91,2   

2006 10,5 89,5   

2007 8,2 91,8   

2008 8,3 91,7 91,1  /   93,9 

2009 8,3 91,7 91,4 /    92,7 

2010 8,9 91,1 90,6  /    92,8 

2011 8,8 91,2 90,7  /    92,8 

2012 7,8 92,2 91,6   /    94,3 

2013 8,8 91,2    90,1    /   95,5 

                    2014 8,0 92,0 91,2   /   94,8 

                    2015 8,6 91,4 90,9   /   93,4 

                    2016 8,6 91,4     94     /    90,7 
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År 
Fraværs- Nærværs- Nærværsprosent 

prosent prosent kvinner  /  menn 

2017 9,4 90,6 89,8  /    93,6 

2018 9,3 90,7 88,1  /    92,4 

2019 9,4 90,6     89,7  /    94,1 

 

Det er flere elementer som er avgjørende for å lykkes i arbeidet med å ha et godt 

helsefremmende arbeid for blant annet å redusere sykefraværet: 

• God, tydelig og inkluderende ledelse 

• Involvering og ansvarliggjøring av den ansatte - det er de som vet hvor skoen 
trykker 

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

utvikling – medarbeiderskap 

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

tillitsvalgte, og også være godt kjent blant alle de ansatte.  

• Systematisk arbeid for å forebygge sykefravær og tett oppfølging av de sykmeldte 

er god arbeidsgiverpolitikk. 

 

For Vestre Toten kommunens del er fokus på et aktivt IA-arbeid, kartlegging av 

kompetanse og bruk av denne, samt samarbeidet i HEIA gruppene virkemidler som 

samsvarer med det som nevnes som viktige faktorer. I HEIA gruppene samarbeider 

leder, verneombud og tillitsvalgt på lokalt plan. Det har i flere år vært fokus på 

innholdet i begrepene Helsefremmende arbeid og Inkluderende arbeidsliv, samt hvor 

viktig kommunikasjon er for et høyt nærvær.  Begrepene i helsefremmende arbeid er 

og blitt en del av kultur- og trivselsbegrepet i Lean.  Dette, sammen med arbeidet 

som foregår i rådmannens HEFA gruppe, danner grunnlag for årlige tiltaksplaner og 

en rekke kompetansehevende tiltak. Årlig gjennomfører kommunen en tiltaksdag for 

ledere, verneombud og tillitsvalgte. Vi avvikler også ansattdag med fokus på 

inkludering og med ulike tema. I tråd med tiltaksplanene avvikles det årlig flere 

temadager for ledere, tillitsvalgte og verneombud. 

Likestilling 

I henhold til kommuneloven er kommunen pliktig til å redegjøre for den faktiske 

tilstanden når det gjelder likestilling og eventuelle planlagte eller iverksatte tiltak i 

virksomheten i årsberetningen.  

Vestre Toten kommune som arbeidsgiver har i flere år hatt en handlingsplan for 

likestilling med følgende målsettinger: 

A. Å gi menn og kvinner like muligheter til arbeid, personlig- og faglig utvikling. 
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B. Å styrke kvinners stilling spesielt når det gjelder opprykksmuligheter og 

rekruttering til selvstendige og ledende stillinger når vedkommende er 

kvalifisert til stillingen. 

C. Å sikre en rettferdig og lik behandling av menn og kvinner i lønns- og 

personalsaker 

D. Å fastslå at likestilling er et lederansvar i personalarbeidet 

I planen er det angitt konkrete tiltak for å nå målsettingene. 

I 2014 ble ny lønnspolitisk plan vedtatt. Planen er under revidering, og vil bli ferdig i 

løpet av 2020. Følgende er tatt inn: «Likestilling mellom kjønnene ved at kvinner og 

menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement». Det er både ved tilsetting 

og lokale forhandlinger bevisste holdninger til lik lønn for likt arbeid.   

Statistikker – stillingsstørrelse og årslønn:  

  
Totalt 
2018 

Kvinner Menn 
Totalt 
2019 

Kvinner Menn 

Alle ansatte 957 755 202 959 833 126 

Prosentvis fordeling   79 21    

Årsverk 820 640 180 798 587 179 

Gjennomsnitt stillingsprosent 85 85 89 85 86 89 

Gjennomsnitts årslønn 465 800 460 000 485 000 491 257 480 000 522 000 

  

Tabellen ble i 2014 standardisert for kun å gjelde de som er eier av en stilling i 

kommunen. Endringen sikrer en mer korrekt og lik sammenligning mellom årene. Det 

har gradvis vært en økning i gjennomsnittlig stillingsprosent over år, men i 2018 er 

den redusert med ett prosentpoeng. For år 2019 er det en liten øking for kvinner i 

stillingsprosent, og uendret for menn. 

Det er ingen store forskjeller mellom kvinner og menn i stillingsprosent.  

Forskjellen i gjennomsnitts årslønn mellom kvinner og menn  
Tabellen under viser at lønnsforskjellene i kroner mellom kvinner og menn har holdt 

seg noenlunde stabil. 2016 viser et høyere tall, men dette er utlignet i 2017 og 

ytterligere redusert i 2018 uten at vi har noen eksakt entydig forklaring på det. Det 

har i 2019 vært en økning. Det er heller ingen entydig forklaring på dette. 

Sannsynligvis vil dette minimeres når årets lønnsforhandlinger er gjennomført. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

   33 100   31 900   35 093   36 500    40 000   34 500  51 000 39 400 25 000 42 000 

 

Uønsket deltid 

Løsningen på registrering er endret i 2016. Kun 6 personer hadde registrert seg på 

det tidspunktet med uønsket deltid. Det gav et feil bilde og det ble derfor ikke 
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registrert tall for 2016. Ansatte kan/skal registrere uønsket deltid i tilgjengelig web-

løsning for god tilgang for ledelsen ved utvidelse og tilsetting i stillinger. 

 

 

Ved å følge registrering over tid, så ser vi at ansatte får sin stilling økt. Flere har fått 

den økning de ønsker, og noen har og fått sin stilling økt til 100 %.  

Ulike tiltak er utprøvd og videreført:  

• Nattstillinger er økt fra 50 % til 65 % stillinger 
Det er unntaksvis at det er 50% stilling. Flere enheter har for øvrig gått over til 
rundturnus og rene nattstillinger er tatt bort.  
 

• Kombinasjonsstillinger innen hjemmehjelp og ”små” helgestillinger. 
 

• Økt grunnbemanning vurderes på enheter der fravær er stabilt lavt 
Har økt grunnbemanning i to enheter. 
 

• Langvakter og 12 timers helgeturnus gir større stillinger (ingen under 50 %) 
12 timer og 14 timers turnus i tre enheter. 1 i 50% stilling. 
 

• Videre samarbeides det på tvers av tjenesteområdene der kompetansen kan 
nyttiggjøres og utfordringene drøftes løpende med arbeidstaker-
organisasjonenes hovedtillitsvalgt. 
Samarbeid på tvers av Helse og omsorg.  
Det samarbeides på tvers av enheter i omsorg.  
 

• Helgevakter hyppigere enn tredje hver helg, må avtales individuelt. 
Har enkelte ansatt som jobber en ekstra helg i turnus og helgestillinger som 
jobber annenhver helg.  Sommerferieavvikling blir det gjort avtaler om å jobbe 
oftere enn hver tredje helg.  

Type Registrert i 
2012 

Registrer
t i 2013 

Registrer
t i 2014 

Registrer
t i 2015 

Registrer
t i 2018 

Registrer
t i 2019 

Registrert 
totalt 

158 134 135 131 130 34 

Fornøyd med 
sin 
stillingsprosent 

17 derav 4 i 
deltidsstilling 

25 derav 
8 i 
deltidsstilli
ng 

44 derav 
17 i 
deltidsstilli
ng 

15 18 13, derav 
5 i 
deltidsstilli
ng 

Ønsker 
redusert stilling 

7  9 3 0 0 

Ønsker økt 
stilling 

141 derav 13 
som ikke har 
fast stilling 

109 derav 
12 som 
ikke har 
fast 
stilling 

82 derav 
28 som 
ikke har 
fast 
stilling 

26 27 derav 
12 som 
ikke har 
fast 
stilling 

22, derav 
1 som 
ikke har 
fast 
stilling. 

Ikke besvart 
om de ønsker 
økt- /red. 
stilling 

   87 
derav har 
18 
stk 100 % 

90 
derav har 
17stk 100 
% 

3 derav 
har 4 stk 
100  
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• Øke stillingsbrøker og styrke grunnbemanning 
 
Økt stillinger ved 12 timersturnus, økt grunnbemanning og andre har fått 
hyppigere helg for å øke stillingsbrøk. 
 

• Vurderer ved ledighet å slå sammen hjemler slik at stillingen blir økt. 
Utfordringen ved å slå sammen stillinger er mangelen på helg.  
 

På stillingsnivå:  

Lønnsgruppe/ 
gjennomsnittelig 
stillingsstørrelse 

Gjennomsnitt 
årslønn 

Antall ansatte 
2018 / gj.snitt  st % 

Gjennomsnitt 
årslønn 

Antall ansatte 2019 
/ gj.snitt  st % (i kroner tusen) (i kroner tusen) 

2018 2019 

Kjønn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

Lederlønn jfr. HTA pkt. 3.4 *) 
inkl 3. nivå 

657 706 
29 23 

665 726 
31 25 

100 % 98 % 100 100 

Ufaglærte 377 343 
116 34 

382 373 
98 31 

54 % 48 % 54 % 50 % 

Fagarbeidere 420 425 
246 59 

430 458 
250 78 

65 % 65 % 70% 60% 

Avlønning høyskole 465 450 
148 12 

493 489 
180 24 

92 % 91 % 82% 89% 

Avlønning mer enn høyskole 
inkl. leger 

535 550 
54 25 

564 642 
48 20 

75%  65% 76% 66% 

Undervisningspersonell 526 569 
139 34 

554 542 
132 38 

95 % 99 % 93% 94% 

 

Tabellen viser små justeringer, men ikke så vesentlige og tydelige at vi har grunnlag 

for å forklare endringene.   

På tjenesteområdenivå: 

I rådmannens ledergruppe er det 14 personer: 6 kvinner og 8 menn i 2019. 
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Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven   

I henhold til § 3 i Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 

funksjonsevne (diskriminering - og tilgjengelighetsloven), skal det i årsberetningen 

redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme 

lovens formål. 

Når det gjelder aktivitetsplikten i forhold til rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår mv., 

vises det til avsnittet foran om Likestilling. 

Vestre Toten var "pilotkommune" for universell utforming i perioden 2005-2008 og 

"ressurskommune" 2009 - 2013.  Kommunen har derfor innarbeidet gode rutiner for å 

ivareta når tiltak skal gjøres. Eksempel på tiltak: 

• I forbindelse med utbygging av rådhuset(NAV) ble det også etablert utvendig 
heis slik at rådhusets ”borggård” nå er tilgjengelig der det tidligere var bare 
trapp. 

• Ved ombygging av folkebiblioteket ble det etablert nye dører med døråpnere, 
ledelinjer, ekstra hyllelys og nytt toalett.  

• Ved den nye svømmehallen er det tatt hensyn både i nytt bygg og ved 
ombygging av eksisterende garderobeanlegg.  

• På rådhuset er dører skiftet for å sikre bedret tilgang for funksjonshemmede. 

• Ved nybygging av kommunale bygg/ anlegg er universell utforming en naturlig 
forutsetning for gjennomføring. 

• Kommunen utarbeidet i 2010 ny hjemmeside som oppfyller kravene til 
Universell utforming.  

• Universell utforming er også innarbeidet i Kommuneplanen og vektlegges ved 
utarbeiding av reguleringsplaner mv. 

Universell utforming inngår i all planlegging av bygg, installasjoner og innen 

digitalisering i regi av Vestre Toten kommune. 

Rådet for funksjonshemmede har deltatt i prioriteringene og benyttes aktivt i 

byggeprosesser og der det er behov for rådets kompetanse. 

Universell utforming blir tatt opp i rådmannens ledermøter slik at alle ledere skal 

være godt kjent med hva det innebærer og ta nødvendige hensyn ved utarbeiding av 

planer og tiltak. 

Når det gjelder aktivitetsplikten i forhold til rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår mv., 

vises det til avsnittet foran om likestilling. 

Seniortiltak  

I forbindelse med handlingsplan for helsefremmende- og inkluderende 

arbeidsplasser, iverksatte Vestre Toten kommune fra 2008 noen ordninger for de 

såkalte seniorene våre, det vil si ansatte over 62 år. I 2013 ble ordningen evaluert og 

det ble gjort enkelte justeringer som stort sett er merkbare ved at fokus skal rettes 

like mye mot tilrettelegging og samtaler som økonomiske tiltak. I 2018 ble det 
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utarbeidet og vedtatt en egen seniorplan (2018-2021) med tydelige tiltak som følges 

opp i egen avtale med ansatte. 

Ordningen består av følgende:  
Ansatte over 62 år med minst 50 % stilling, kan gis mulighet til å søke om seniortiltak 

mellom 62 år og fram til fylte 66 år) 

Kommunens seniortiltak fra 2018: Med bakgrunn i vedtaket ble ordningen slik for 
2018:  
 

1.  Antall dager fra 01.03.18: 5 dager i 100 % stilling ved fylte 62 år og 10 dager 
fra fylte 64 år. 

2. For undervisningspersonell: Antall dager fra 01.03.18: 4 dager i 100 % stilling 
ved fylte 62 år og 8 dager ved fylte 64 år.   

3. Kompensasjon  –  seniortilskudd  fra 01.03.18:  kroner 15 000,- ved fylte 62 år 
og kr 20 000,- ved fylte 64 år. 

 

Ordningene tjener flere hensikter, blant annet å beholde de ansatte i arbeid lenger 

År 
Senior 

tilskudd 

Vikar 
seniorpol 

tiltak 

Antall 
registrert 

Antall  
med ekstra 

fridager 

Totale 
fridager 

2013 182 000 173 000 46 30   

2014 113 000 147 000 35 29 241 

2015 79 000 166 000 45 36 317 

2016 147 000 90 150 49 36 356 

2017 160 000 165 600 86 40 308 

2018 174 600 172 300 90 43 311 

2019 175 000 171 200 94 47 319 
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6. Tjenesteområdene 

6.1 Sentral stabs- og støttefunksjon 

6.1.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 

Området omfatter kommunens sentraliserte stab og støttefunksjoner i tillegg til 

politisk virksomhet og tillitsvalgtordningen. Området har i tillegg til kostnader for 

diverse fellestjenester som leveres på tvers i organisasjonen også kostnader i det 

regionale samarbeidet innen IKT og anskaffelser, ca. 20 % andel.  

Sentral stab og støtte består ved utgangen av 2019 av 15,7 årsverk. Dette var 1,5 

årsverk mindre enn ved utgangen av 2018. 

Stab og støtte funksjoner  

Interne oppgaver Publikumsrettede oppgaver 

Personal (HR), helse, miljø og sikkerhet (HMS) Parkeringstillatelser 

Møtesekretariat for politisk saksbehandling inkl. 
politisk virksomhet. 

Vedlikehold og utvikling av hjemmesidene 

Personvernombud Serverings- og skjenkebevillinger 

Postmottak/journalføring/frankering Valg: Stortings- og sametings- og  
kommunevalg/fylkestingsvalg samt valg av 
meddommere 

Arkiv Tv-aksjonen, tilskudd livssynsorganisasjoner 

Informasjon- og kommunikasjons-teknologi 
(IKT) 

Oppholdsbetaling institusjon 

Økonomisaker / budsjett Sentralbord/resepsjon/informasjon 

Regnskap Vielser i kommunal regi 

Lønn- og sykepengerefusjon  

 
Frikjøp av hovedtillitsvalgte i arbeidstakerorganisasjonene er også en del av utgiftene 

i området, totalt 3,6 årsverk inkludert hovedverneombud i 20 % stilling. Tillitsvalgte 

har et ytterligere frikjøp med 40 % som refunderes. 

Andre faste lønnsutgifter er til politisk virksomhet med 1,86 årsverk som fordeles 

mellom ordfører og ledere i ulike utvalg. 

De ansatte har jobbet aktivt med forbedringsarbeid og det viser resultater. Alle er ikke 

i gang med LEAN arbeidet, slik at gevinstene for alle områdene er ikke synliggjort på 

samme måte.  

Vi ser at bruk av LEAN som metode i forbedringsarbeid, gir et økt fokus, en økt 

kvalitet og bevisstgjøring i forbedringsarbeidet.  

Avdelingen har mange ulike arbeidsområder som ikke vises i form av direkte 

tjenesteyting, men oppgaver ytes i form av støtte og bistand på arbeid og oppgaver 

som skal løses i ytre enheter, oppgaver som skal gjøre Vestre Toten kommune til en 

best mulig arbeidsplass for alle ansatte, gi god informasjon og best mulig tilgang for 

innbyggerne via nettsider og muligheter for elektroniske skjemaer og søknader og 

bistand. 
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Avdelingen er i stadig endring for å møte alle de utfordringene som kreves når det 

gjelder å effektivisere, oppfylle nasjonale krav og statlig lovverk og ikke minst være 

en støttefunksjon for andre tjenesteområder. For oss som avdeling og med mange 

ulike fagområder, ser vi nytten av noen felles mål og strategivalg.  

Avdelingen har fokus på blant annet: 

➢ Høy kvalitet og gode tilbakemeldinger på service og ytelse. Dette er viktig for å 
inneha tillit ute i tjenesteområdene. 

➢ Fokus på effektivisering, jobbe riktig og målrettet. For å møte behovene og 
kravene fra tjenesteområder/ driftsenheter benyttes LEAN som en metode å 
oppnå målene.   

➢ Utnytte de verktøyene som anskaffes og se muligheter i verktøy som finnes i 
markedet. I den forbindelse må det fokuseres enda mer på funksjonaliteten og 
utnyttelse. 
➢ Setter opp konkrete aktiviteter til oppgaver der vi kan måle effekt av hva som 

er gjort og hva som er oppnådd.  
➢ Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.  
➢ Bidra aktivt på personalområdet mot ledere og medarbeidere. 

Sentrale aktiviteter: 
➢ Oppfølging av lederutviklingsprogram gjennomført juni 2019 (Stab/støtte). 
➢ Digitalisering – sentralt fokus og strategiarbeid prioritert. Oppstart av 

skyløsninger for kontorstøtte. 
➢ Igangsatte temadag (3t) for nye ledere i HR/HMS og lønn (forlengelse av 

lederutviklingsprogrammet) 
➢ E- læring er etablert, men fått lite fokus i 2019 på grunn av overgang til ny 

læringsplattform. 
➢      Ny versjon av kvalitetssystemet Compilo innført 
➢ Arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategier ble vedtatt – oppstart på enkelte 

strategier som lønnspolitikk og heltidskultur – flere strategier etter hvert  
➢ Lokale forhandlinger i kapittel 3 og 5 
➢ Virksomhetsoverdragelse deltidsbrannmannskap - forberedelser 
➢ Fagdager i regi av FØS med fokus på å utnytte de verktøyene som anskaffes, 

og se muligheter i de systemer som allerede finnes. 
➢ Revisjon av kommunens informasjonssikkerhet gjennomført 2019. 
➢ Gjennomført intern opplæring og kurs - eSak: kurs for nyansatte og 

repetisjonskurs avholdt etter behov. Interne kurs innen økonomi for ledere og 
andre er forbedret og også utvidet. 

➢ SvarUT - tatt i bruk av Visma familia og Visma flyktning. 
➢ Oppstart prosjekt Elements (skybasert sak/arkivløsning) – avtale inngått med 

Sikri juni 2019 om å oppgradere til Elements og ta i bruk eByggesak. Oppstart 
desember 2019 

➢ Ordfører foretok ni vigsler, varaordfører fire vigsler og kommunedirektøren 
foretok én vigsel i 2019 

➢ Personvernombud rollen er «revitalisert» og arbeidet med ivaretagelse av ny 
personvernlovgivning er fortsatt.  

➢ Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. 
➢ Planlegging og oppsett av Office365 (skybasert kontorstøtte). Gikk over i 

september 2019. 
➢ Nytt sentralbordsystem innført høsten 2019 
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➢ Kommunevalg gjennomført høsten 2019 
 

Nasjonale føringer 

I det meste av vårt arbeid må vi forholde oss til mange lover, avtaler, retningslinjer og 

ikke minst et EU-regelverk som vi blir mer og mer berørt av. Et vesentlig 

innsatsområde sist år og videre framover blir en tilpasning til den nye 

personvernlovgivningen. Blant annet innebærer det at kommunene ble pålagt å 

opprette en stilling som personvernombud, en ordning som tidligere har vært frivillig, 

og et forsterket fokus på internkontroll. Bakgrunnen er Europa skal få et mer 

moderne, ensartet og harmonisert personregelverk på tvers av hele EU/EØS. 

Lovkrav 

Områdets lovmessige forpliktelser til å yte tjenester, gi bistand, forvalte lovverk og 

ikke minst formidle dette videre i organisasjonene er i hovedsak nedfelt i mer enn ett 

20-talls lover og forskrifter. 

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

Kommuneloven (ny høsten 2019), offentleglova, alkoholloven, arkivloven, 

forvaltningsloven, serveringsloven, valgloven, ferieloven, lov om interkommunale 

selskaper, arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven m.m. 

Innenfor lovverket er det gitt bistand og tjenester internt og eksternt. 

6.1.2 Måloppnåelse 

Samfunnsutviklingen preges mer og mer av økt digitalisering. Regjeringen har et mål 

om at Norge skal være i front internasjonalt på å levere digitale offentlige tjenester til 

innbyggere og næringsliv. Som ledd i dette økes også graden av den kommunale 

tjenesteyting på digitale plattformer. Kommunens hjemmesider og sosiale medier vil i 

årene som kommer bli preget av innbyggernes informasjonsbehov og krav til 

kommunikasjon. For eksempel den økte bruken av Svar Ut har ført til ganske store 

besparelser, både på direkte kostnader som porto og tidsbruk ved hver 

fakturautsending, som også er redusert. 

Presset på kommunal og offentlig sektor blir økende i form av enda større 

omstillingsevne, enda mer effektivitet og ikke minst samarbeid med andre kommuner 

i regionen.  Lean som virksomhetsstrategi bidrar til at både effektivitet og kvalitet 

øker.  

Vår visjon:  

Avdelingens visjon:  
Bærebjelken for effektiv støtte- vi gjør andre gode. 
 
Bedriftsprofil: 
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Raushet, vennlighet og respekt. Yte god service og være faglig dyktig. 
 
Lederprofil: 
Tilgjengelighet og løsningsorientert. Fremme en kultur preget av trygghet, tillit og et 
godt arbeidsmiljø. 
 
 
 

Fokusområde Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019 

Brukere    

Gi god service, 

effektiv 

saksbehandling og 

topp kvalitet på 

ytelsen med 

tjenestemottager 

i sentrum – Riktig 

tjeneste til rett 

tid. 

Økt andel digital 

kommunikasjon. Andel via 

«Svar ut» (okt 17 – okt 18 = 

+ 7 500) 

Øke andel digital 

kommunikasjon 

Positiv utvikling i andel 

digital kommunikasjon ala 

«SvarUt» og «SvarInn».  

 Bedre kontakt med 

skjenkenæringen. 

Kartlegge muligheter og 

gjennomføre kurs med 

næringen. 

Kurs ikke gjennomført i 

2019 på grunn av 

nedskallert ressursbruk på 

området.  

God samhandling 

og dialog ved at 

innbyggerne har 

tilgjengelige 

kanaler til 

politikere og 

tjenesteområde. 

Mål 6 av 6: Målingene skjer 

nå kun etter tilfeldig 

utplukking. VTK ikke blant 

disse.    

Resultat 6 av 6 (hvis 

måling) 

Målingene skjer nå kun 

etter tilfeldig utplukking. 

VTK ikke blant disse.    

Gode 

nettløsninger og 

lett tilgjengelig 

informasjon med 

mulighet for 

elektronisk 

samhandling 

Ny hjemmeside tatt i bruk. 

Digitale skjema: Anslag 98 

%. 

Mål: 100 % digitale 

skjemaer. 

95 % digitale skjemaer. 2-3 

gjenstår.  

Antall besøkende, definert 

med «klikk» på 

kommunens nettside: 

2018: 755 096 

1 000 000 «klikk» på 

kommunens nettside. 

Antall besøkende, definert 

med «klikk» på 

kommunens nettside: 

2019: 774 096 

Facebook: 2696 følgere Facebook: 3000 følgere Facebook:3334 følgere 

Evaluering og revidering 

digital strategi 

 

Gjennomføring av fase 1 av 

digitalstrategi. Ny versjon 

sak/arkiv-løsning 

Gjennomføring av 

digitaliseringsstrategien 

påbegynt – sak/arkiv og 

Office365. 

Legge til rette for 

politisk arbeid 

med gode 

 Opprettholde kvalitet og 

god saksbehandling 

Opprettholdt kvalitet og 

god saksbehandling 
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Fokusområde Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019 

arbeidsvilkår og 

god 

saksbehandling 

Påstartet revidering av 

delegeringsreglementet.  

Opprettholde og sikre god 

kvalitet i saksbehandling og 

effektuering av vedtak. 

Revidert og godkjent 

delegeringsreglement. 

Godkjent kommunevalg.  

Delegeringsreglementet 

revidert. Politisk 

behandling april 2019. Økt 

profesjonalisering, 

gjennomføring og 

godkjent Kommunevalg.   

 Gitt opplæring til 
politikere, ledere og andre. 
Digital kommunikasjon økt.  

 

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

Folkevalgtopplæring 
gjennomført (etter valget). 
Skolering av ledere og 
andre. Digital 
kommunikasjon økt.  

 

Medarbeidere    

Fornøyde og 

engasjerte 

medarbeidere 

som trives, 

involveres og 

mestrer i et aktivt 

miljø 

 

Nærvær: 97,1 % Mål nærvær: 98 % Nærvær: 94,6 % 

Opprettholde og 

gjennomføre 

medarbeidersamtaler 

Medarbeiderundersøkelse. Medarbeiderundersøkelse 

gjennomført.  

 Avholde 

medarbeidersamtaler.  

Følge opp utfordringer i 

etterkant av samtaler med 

ansatte. 

Avholdt 

medarbeiderundersøkelse, 

10-faktor, resultat 4,3  

Lean innføres i 

alle enheter  

Ny enhet Ny enhet. Alle enheter har 

Lean på plass  
Fortsatt gjenstår én. 

Økonomi    

Høy kvalitet på 

oppgaver og 

tjenester.   

Avla regnskapet 26.02 Avlegge regnskapet innen 

frist, dvs. 15.02 

Avla regnskapet 18.03 

Tilstrekkelig 

økonomi til å 

drive forsvarlige 

og yte gode nok 

tjenester.  

Mindreforbruk Balanse Mindreforbruk 

Andel eFaktura/ 

eHandel i % av  

inngående 

fakturaer av 

leverandører som 

vi har 

rammeavtale med 

78 % 100 % 86 % 
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Fokusområde Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019 

Ordre via E-

handel i 

% av faktura fra 

leverandører med 

rammeavtale 

48 % 80 % 52 % 

Utnytte alle 

muligheter i 

anskaffet verktøy 

og fokusere på 

utnyttelse av ny 

funksjonalitet 

løpende løpende løpende 

 

 

 

Antall 
skjenkekontroller 

Antall avvik 

Type avvik Mål Resultat 

2013 - 30 
2014 – 19 
2015 – 29 
2016 – 47 
2017 – 32 
2018 – 39 
2019 – 36 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
7 
2 
2  
4  
8 (*) 

(*) To avvik på grunn av manglende 

deltagelse på obligatorisk kurs i ansvarlig 

skjenking.  Disse resulterte i tildeling av 1 

prikk per avvik. Fem avvik på grunn av 

manglende innlevering av 

omsetningsoppgaver. Disse resulterte i 

tildeling av 1 prikk per avvik. Ett avvik går på 

at åpenbart påvirkede personer får oppholde 

seg i lokalet og fortsatt får drikke øl. Dette 

resulterte i tildeling av 4 prikker.  

 

Antall kontroller ved 
salg alkohol i butikk Mål Resultat Type avvik 

2013 – 20 
2014 – 21 
2015 – 20 
2016 – 24 
2017 – 23 
2018 – 26 
2019 – 31 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
6 
3 
0 
0 
0 

 

Antall røykekontroller Antall avvik Type avvik 

Mål Resultat 

2018 – 33 
2019 – 44 

0 
0 

0 
0 

 

 
Antall kontroller er tilfredsstillende i henhold til Alkohollovens krav. Antall avvik har 

gått opp, men dette går hovedsakelig på administrasjon. Det er kun er ett avvik som 

er avdekket på selve kontrollene.  

Antall kontroller ved salg alkohol i butikk er noe høyere i år.   Det er positivt at 

kontrollene ikke har påvist avvik.  

Antall røykekontroller er over krav. Her er det ikke avdekket avvik. 
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6.1.3 Regnskapsresultatet 

12 Sentraladministrasjonen 
Regnskap 
2018 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 29 270 31 989 33 215 1 227 

  Sum Inntekter -2 604 -2 965 -2 128 - 836 

            

  Netto driftsresultat 26 666 29 024 31 087 2 063 

Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindre utgifter til revisjon, IKT-utgifter 

(sammenheng med senere overgang til skybasert kontorstøtte enn planlagt samt 

mindrekostnader ifb interkommunal IKT-drift), sykepengerefusjoner, netto forvaltning 

av saker tilknyttet alkoholbevillinger og lavere administrative felleskostnader.    
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6.2 Eiendomsavdelingen  

6.2.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
 
Eiendomsavdelingen har gitt intern støtte til tjenesteområdene og driftsenhetene i 

kommunen innenfor områdene byggforvaltning, ENØK og renhold. Videre har 

avdelingen ansvaret for alle prosjekter knyttet til kommunens formålsbygg og nye 

byggeprosjekter. 

Avdelingen er organisert i 3 «avdelinger»: Drift, prosjekt og renhold. 

Drift: 

Eiendomsavdelingen har driftsansvar for alle kommunens formålsbygg og forvalter i 

underkant av 40 bygg med et samlet areal på ca. 75.000 m2.  

2019 har vært preget av høy aktivitet der vi har jobbet mye med utbedringer og 

optimalisering av de tekniske anleggene. Det aller meste av dette skjer i egen regi 

ved hjelp av driftsteknikere og vaktmestere.  

Fellesuker: Vi har organisert dette ved å sette på flere vaktmestere på ett bygg i 

perioder for å få unna de litt større vedlikeholdsoppgavene. I 2019 brukte vi en 

fellesuke på å beise Eina barnehage og en uke på å rydde ut av Raufoss 

ungdomsskole før den skulle rives. Slike «fellesuker» vil vi fortsette med en to-tre 

ganger årlig fremover. 

Vi har også jobbet videre med vårt web-baserte internkontrollsystem IK Bygg. Det vi 

har hatt spesielt fokus på i året som har gått er innføring av «elektronisk brannbok» 

Dette er en modul i IK Bygg der vi samler all dokumentasjon for brannsikkerhet, sånn 

som tilsyn, egenkontroller og rutiner etc. Videre så har vi kommet langt med å 

utarbeide tilstandsrapporter for mange av de største byggene 

 

Prosjekter: 

Bygging av ny Vestre Toten Ungdomsskole ble påbegynt høsten 2017 og har pågått 

gjennom hele 2018 og frem til våren 2019. Prosjektet som er det største kommunale 

byggeprosjektet noen gang, har gått etter planen og ble klar til skolestart høsten 

2019. Parallelt med dette prosjektet gjennomførte vi et større infrastruktur-prosjekt 

med P-plasser, GS-veger og ny bru over hunnselva. 

 

I august 2018 startet vi opp med ombygging av tidligere Ihle skole til 

barnehagelokaler. Det er alltid krevende å bygge om i gamle bygg, og her fikk vi 

noen overraskelser underveis som vi ikke hadde forutsatt. Ombyggingen var 

ferdigstilt midt i februar 2019, med ferdigstillelse av uteområder på høsten. Noen 

mindre arbeider gjenstår til våren 2020, så som asfaltering etc.  

Vi startet opp byggingen av idrettshall på Reinsvoll i oktober 2018. Prosjektet gikk 

etter planen og idrettshallen var klar til skolestart høsten 2019. 

Nytt Dag- og avlastningssenter ble påbegynt i Lundersveg i august 2018. Dette 

prosjektet gikk også etter planen og var klart til innflytting i oktober 2019. Samtidig 
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med dette prosjektet fikk vi også gjennomført bygging av nytt nødstrømsaggregat ved 

rådhuset.  

Vi har også vært engasjerte i planlegging/prosjektering av rehabilitering/tilbygg på 

Raufosshallen og planlegging/prosjektering av ny brannstasjon med 

anbudskonkurranse. 

Vi gjennomførte også en anbudskonkurranse om rehabilitering av taket på Raufoss 

Gård, men på grunn av årstiden ble gjennomføringen av prosjektet avtalt til våren 

2020. For Vestre Toten Rådhus AS gjennomførte vi et rehabiliteringsprosjekt på Aas 

kommunelokale der vi rehabiliterte kjelleren med garderober, toaletter og møterom. I 

2020 planlegges det å skifte ut drenering, samt utbedre ventilasjon 

Videre har vi hatt rehabilitering- og ombyggingsprosjekter ved flere av byggene våre. 

 

ENØK: Vi jobber systematisk med å skifte ut gamle energikrevende lysarmaturer 

med moderne LED-teknologi-armaturer. Dette prosjektet ble påbegynt i 2017 og har 

fortsatt gjennom hele 2018 og 2019. Vi har også et stadig pågående prosjekt med 

energioptimalisering av de tekniske anleggene på byggene våre. 

Vi bistår også Totenbadet ved deres prosjekter. I 2019 hadde vi ansvaret for bygging 

av en ny trapp fra P-plassen  

Renhold: 

I 2019 hadde renholdsavdelingen fokus på å jobbe videre med å få hele avdelingen 

til å fremstå som en samlet enhet. Mange av renholderne opplevde det som en stor 

overgang at leder på bygget ikke lenger skulle være deres leder. Dette er noe vi har 

jobbet med i året som gikk, og vi ser nå fremgang også på dette området. 

Vi startet opp med samlinger for hvert team annenhver mnd. Her har vi lagt det opp 

slik at alle får ansvar for å ha samlingen på sitt arbeidssted etter tur. Vi legger vekt på 

det sosiale på disse samlingene da vi ser at det har stor betydning for samholdet i 

avdelingen. Vi har også på hver samling tema som blir tatt opp, gjerne med en 

praktisk oppgave til slutt.  Tilbakemeldinger fra ansatte viser at dette er et tiltak som 

alle er godt fornøyd med. 

Vi besluttet også i løpet av 2019 å ikke videreføre ordningen med to Insta 

kontrollører. Vi legger nå opp til at hver enkelt skal foreta egenkontroller, samt at 

teamledere/renholdsleder kan utføre enkelte kontroller der det er behov. 

Vi har også jobbet aktivt med å få inn gode rutiner på smitterenhold ved våre 

sykehjem/helsehus. 

Totalt så er det ca. 50 ansatte i Eiendomsavdelingen ved utgangen av 2018.  

Det er 5 administrative stillinger: Eiendomssjef, 2 prosjektledere, energileder og 

renholdsleder. Videre har vi 2 driftsteknikere, 7 vaktmestere og 36 renholdere. Vi har 

også en lærling i byggdrifterfaget. 
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Utviklingstrekk  
Drift: 

Vi har prioritert å få utarbeidet vedlikeholdsplaner for de største byggene, samt 

innføring av elektronisk brannbok. Imidlertid så har en langvarig sykemelding gjort at 

vi ikke er helt i mål med dette. 

Ellers så har en snørik vinter 2018/2019, samt høye strømpriser vært utfordrende 

økonomisk i året som har gått. 

 

Prosjekt: 

Avdelingen har flere store og mange små prosjekter på gang også i årene fremover. 

I planene ligger det oppstart av byggingen av ny brannstasjon og en 

rehabilitering/tilbygg på Raufoss Idrettshall. Det kreves også mye av oss etter at 

byggene er tatt i bruk, med tanke på oppfølging og utbedringer under prøvedrift og i 

garantiperioden. Vi skal også i gang med planlegging av nytt kjøkken/vaskeri, samt 

planer for Gimleområdet. 

Renhold: 

I løpet av våren (mulig dette ikke lar seg gjennomføre før på et senere tidspunkt på 

grunn av korona) har vi besluttet at alle renholdere skal få nettbrett med tilgang til en 

renholdsapp fra FDV bygg. 

Dette ser vi på som et nyttig og effektivt hjelpemiddel i det daglige renholdet. Det blir 

enklere for renholder å ha en god oversikt over oppgaver som skal gjøres i løpet av 

dagen, enklere å dokumentere utført oppgave, melde avvik, og gjennomføre 

egenkontroller i Insta 800. 

Det blir også enklere for renholder og renholdsleder å ha daglig kommunikasjon. Vi 

ser frem til å starte opp med dette. 

Vi kommer også til å fortsette med team samlinger, og fellessamlinger. 

I 2020 kommer vi også til å gjennomføre kurs for alle renholdere hvor smitterenhold 

skal være tema. Dette var bestemt i februar, men på grunn av den oppståtte 

situasjonen med korona måtte dette utsettes. 

6.2.2 Måloppnåelse (og aktivitetsrapport) 
Fokusområde Resultat Mål  Resultat 

 2018 2019 2019 

Prosjekter/Drift    

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

   

Gjennomføre prosjektet i 
hht. økonomi og 
fremdrift  

Ferdig til skolestart I hht. plan 

Oppstart og gjennomføre 
konk. før byggestart i 
2018  

Ferdig til skolestart  I hht. plan 
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Fokusområde Resultat Mål  Resultat 

 2018 2019 2019 

Dag- og 
avlastningssenter 
Lundersveg 

Byggestart i august 2018 
  

Ferdigstilles til høsten Ferdigstilt 1. oktober 

Drift:  

Utarbeide 
tilstandsrapporter og 
vedlikeholdsplaner for 
de største byggene 

Ikke gjennomført fullt 
ut 

Renhold:    

Medarbeidere    

Medarbeidere med 
riktig kompetanse i 
alle ledd 

   

Innføre INSTA 800 som 
renholds standard 

Levere en riktig 
renholdskvalitet med 
riktig ressursbruk 

I rute 

Vi har styrket 
Eiendomsavdelingen 
sentralt ved å ansette en 
ny Driftstekniker. 

Få de ny-ansatte godt i 
gang slik at de blant 
annet bidrar til 
kompetanseheving hos 
vaktmestere 

Dette arbeidet syntes 
vi at vi har lykkes med. 
Vi har også tatt inn en 
lærling i 
byggdrifterfaget 

Økonomi    

 
 ENØK 
 
 
 

Energimerke de største 
byggene 

Energimerke alle bygg 
over 1000m2 

Energimerking av bygg 
er lagt på is i påvente 
av ny forskrift/nye 
krav 

Utskifting av 
energikrevende og 
gammelt utstyr 

Fortsette utskifting av 
energikrevende og 
gammelt utstyr 

 Pågående og i rute 

 

6.2.3 Endring drift 
Ny driftsleder for vaktmestrene kom på plass 1. januar. Ellers så er det ingen store 

endringer i driften i 2019. Etter flere år med omorganiseringer av renhold og 

vaktmestertjenesten så har vi brukt tiden på å stabilisere driften og optimalisere de 

endringene som har vært gjort. Høsten 2018 tok vi inn en lærling for første gang. 

Dette er en lærling i det relativt nye faget byggdrifter. Han skal avlegge fagprøve 

høsten 2020, og vi planlegger å ta inn en ny lærling høsten 2020. 

6.2.4 Regnskapsresultat 
13 Eiendom Regnskap 

2018 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Avvik 

  1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

 Sum Utgifter 56 565 68 468 48 083 -20 385 

 Sum Inntekter -12 832 -23 251 -2 955 20 296 

      

 Netto driftsresultat 43 733 45 217 45 128 -89 
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Vi fikk et negativt driftsresultat i 2019. Dette skyldes at driften av svømmehallen på 

Reinsvoll ble forlenget med mange måneder, samt at vi ikke ble kompensert for 

leiekostnader for barnevernstjenesten i Sagvollvegen 1. Korrigert for disse 

kostnadene så har vi hatt god kontroll på økonomien på driften. 

Fysiske resultater: 
Vestre Toten ungdomsskole, Reinsvoll Idrettshall og Dag- og avlastningsenteret i 

Lunders veg er ferdig bygd og tatt i bruk. 

 

Reinsvoll idrettshall 
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Dag- og avlastningssenter Lundersveg 
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6.3 Barnehage 

6.3.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
En av de mest sentrale arbeidsoppgavene for barnehagetjenesten er å etablere 

tilstrekkelig med barnehageplasser med tanke på å oppfylle plikten kommunen har til 

å tilby plasser til alle barn med rettigheter og å rekruttere godt kvalifiserte 

fagpersoner.  

Rett til barnehageplass: Alle søkere som omfattes av den lovbestemte retten til 

barnehageplass fikk oppfylt denne rettigheten ved hovedopptaket i 2019. For å ha 

rett til plass må barnet være født innen 30. november året før. I tillegg fikk 6 barn født 

etter 30. november plass i barnehage. På grunn av fysisk plassmangel har vi 

opprettholdt reduksjon av ca. 6 plasser for barn over 3 år i Veltmanåa og 12 

storebarnsplasser ble redusert i Bøverbru på grunn av for få søkere. Ellers ble alle 

plasser videreført, og 569 barn gikk i barnehage høsten 2019.  Av disse var 83 barn 

minoritetsspråklige, det vil si 14,6 % andel i forhold til alle barn med plass. 

2 barn over 3 år og 2 barn under 3 år stod på venteliste høsten 2019. 

Antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller/og ekstra ressurser: 

 Vestre Toten 
2019 

Vestre Toten 2018 

Barnehageloven § 19 a (Rett til spesialpedagogisk 
hjelp) 

        11           21 

Barnehageloven § 19 g (Barn med nedsatt 
funksjonsevne) 

         7           1 

 

Reduksjon i foreldrebetaling for familier med lav inntekt: 

 Vestre Toten 2019 Vestre Toten 2018 

Antall familier med vedtak om reduksjon 126 113 

Kostnader for kommunen på grunn av tapt 
foreldrebetaling 

2 017 120 1 577 266 

 

155 barn i Vestre Toten hadde vedtak om redusert foreldrebetaling i 2019. 

Reduksjonen varierer fra at 15 barn har gratis plass, til en reduksjon på bare et par 

hundre kroner.  Alle husholdninger som har en samlet brutto inntekt under kr 548 500 

per år har rett til redusert foreldrebetaling og 20 timer gratis kjernetid i uka for 2, 3, 4 

og 5 åringer. 
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Sammenligning av noen nøkkeltall i Kostra: 

 VTK 
2019 

VTK 
2018 

Oppland 
2019 

Oppland 
2018 

Landet 
2019 

Landet 
2018 

Netto driftsutgifter pr 
innbygger 1-5 år 

157 938 146 603 164 453 153 703 163 025 153 249 

Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass 

91,6 89,8 92,9 92,6 92,4 92,2 

Andel barn 1-2 år med 
barnehageplass 

85,2 83,0 84,5 84,4 84,6 84,0 

Brutto driftsutgifter (pr barn) i 
kommunale barnehage 
Brutto driftsutgifter per 
oppholdstime i kommunale 
barnehager 
(Endret i 2019)  

 
 

75,2 

207 043  
 

80,5 

204 783  
 

78,7 

211 246 

Andel ansatte med 
barnehagelærerutdanning 

43,3 42,0 42,8 42,3 41,5 40,8 

 

Denne Kostra-tabellen viser at Vestre Toten bruker mindre på barnehage per 

innbygger enn Oppland og landet. Når det gjelder andel med barnehageplass er det 

litt tilfeldig hva tallene viser. Uansett har vi tatt inn alle barn med rett både i 2018 og 

2019. Begge årene har også alle som har søkt etter fristen fått tilbud med unntak av 

de som er veldig små. Kostra har endret beregningen av brutto driftsutgifter fra å 

gjelde per barn til per oppholdstime. Det blir mer nøyaktig da en time er lik uansett, 

mens per barn kan være avhengig av åpningstider og lignende. Tallene viser at 

Vestre Toten fortsatt ligger mye lavere enn Oppland og en del lavere enn landet. Det 

betyr at Vestre Toten har en effektiv barnehagedrift. Endelig har Vestre Toten passert 

både landet og Oppland når det gjelder andelen ansatte med 

barnehagelærerutdanning. Det betyr at Vestre Toten har økt kompetansenivået i 

barnehagene.  

Kompetanseheving: Ingen styrere har tatt styrerutdanning i 2019, men en privat 

styrer er under utdanning.  Alle barnehagene var med i realfagsatsingen med 

nettverkssamlinger med erfaringsdeling og læringsøkt på tvers av barnehager og 

skoler med veiledning fra Høgskolen i Lillehammer. I tillegg startet vi opp et 

samarbeid mellom barnehage og skole på språk. Språkkontakter i barnehagene og 

skrive- og leseveiledere i skolen har felles etterutdanning innen språk veiledet av 

Vigdis Refshal fra Statped.    

Det ble arrangert en planleggingsdag for alle ansatte; «Fra ord til hender – barns 

rettigheter i praksis» ved Line Melvold og Lene Chatrin Hansen. Dette handlet mye 

om barns rettigheter ut fra FNs barnekonvensjon.  

Høgskolen i Innlandet (HINN) og kommunene i regionen har samarbeidet om 

kompetanseheving for styrere og pedagoger for å videreutvikle barnehagen som en 

lærende organisasjon i tråd med oppdatert forskning og kunnskap på feltet. Styrerne 

fikk 3 hele dager og pedagogene 2 hele dager i tillegg til felles planleggingsdag. 

Hovedmålet er at styrer og pedagoger skal bli i stand til å drive gode prosesser 
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tilknyttet utviklingsarbeid i egen barnehage som samsvarer med kravet om 

barnehagen som en lærende organisasjon. 

6.3.2 Måloppnåelse 
 

Fokus-område Resultat   
2018 

Mål  
2019 

Resultat  
2019 

Brukere    
Opprettholde god kvalitet 
gjennom å: 
-rekruttere gode medarbeidere 
og unngå dispensasjoner fra 
utdanningskravet 
 
 
- jobbe for å bedre samarbeidet 
med grunnskole  
 
 
- jobbe for å bedre samarbeidet 
med helsestasjonen – tidlig 
innsats 
 
 
 
 
- få flere kommunale barnehager 
til å jobbe med kontinuerlig 
forbedring (Lean)  

 
2 årsverk i kommunale 
bhg 
4,1 årsverk  i private 
barnehager 
 

 
 
Ingen dispensasjoner 
fra august 

 
0 årsverk i 
kommunale bhg 
2,4 årsverk  i 
private barnehager 

Har vedtatt en lokal 
realfagsstrategi 

Jobbe videre med 
realfagsstrategien i 
samarbeid med 
grunnskole 

Opprettholdt 
samarbeidet, men 
en samling ble 
avlyst/utsatt  

 
Har ikke kommet i gang 
med faste rutiner, men 
barnehagene 
samarbeider med 
fysioterapeut og 
helsesykepleier 
 

 
Faste rutiner for å få 
helsesøster inn i 
barnehagene. 50% 
stilling fordelt på 
barnehagene. 

 
Stoppet opp 
utvidelse av 
samarbeidet da det 
ble vedtatt at det 
skulle opprettes en 
tverrsektoriell 
gruppe med 
Monica Skjellen-
Larsen som leder. 
Har startet 
jobbinga. 

 
Vestrumenga har 
fortsatt ikke fått 
opplæring 
 

 
Få Vestrumenga inn i 
Leanopplæring 

 
Vestrumenga har 
gjennomført 6 
kursdag og er 
ferdige med 
opplæringa 

- oppnå gode resultater i  
brukerundersøkelse blant 
foreldrene 

Score 4,5 
 

Ikke 

brukerundersøkelse 
Ikke 
brukerundersøkelse 

Medarbeidere    

Legge til rette for 
kompetanseheving gjennom å: 
-oppfordre barnehagelærerne til 
å ta videreutdanning gjennom 
Utdanningsdirektoratet, 30 
st.poeng 
-øke andelen fagarbeidere i 
barnehagene (spesielt de 
private) 
 
 
-opprettholde gode resultater på 
medarbeiderundersøkelser 
 

 
7 pedagoger startet  
videreutdanning 
 

 
Flere som starter 
videreutdanning 

10 ønsket videre-
utdanning, men 
bare 5 startet av 
ulike årsaker (fikk 
ikke studieplass 
osv) 

Har økt fra 35,6% til 
42% pedagoger. 
29,7% fagarbeidere 
 

Øke andelen med 
utdanning, både 
pedagoger og 
fagarbeidere 

Har økt fra 42% til 
43,3% pedagoger. 
Ingen nye 

fagarbeidere i 2019 

som har blitt ansatt 

4,6 av 5,0 
 

Ikke undersøkelse Ikke undersøkelse 
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Fokus-område Resultat   
2018 

Mål  
2019 

Resultat  
2019 

-redusere sykefraværet Nærvær kommunale 
barnehager 84,5 % 

Øke nærværet Nærvær på 86,1% 

Økonomi    
Tilpasse drift til økonomiske 
rammer 
 

Overskudd på  
130 000 kroner 

Balanse Underskudd på i 
overkant av 
575 000 kroner 

 

6.3.3 Endring drift 
Ingen endringer i driften i 2019 når det gjelder antall barnehageplasser.  

6.3.4 Regnskapsresultat 
21 Barnehage Regnskap 

2018 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Avvik 

  1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

 Sum Utgifter 100 035 104 125 99 418 -4 707 

 Sum Inntekter -13 268 -12 668 -8 537 4 131 

      

 Netto driftsresultat 86 767 91 457 90 881 -576 

 

Styrket barnehagetilbud gikk i minus med ca kr 630 000, mens de kommunale 

barnehagene gikk samlet i balanse. Refusjon til private barnehager for redusert 

foreldrebetaling og søskenmoderasjon hadde et overforbruk på kr 244 000. Salg og 

kjøp av barnehageplasser til nabokommuner gikk i overskudd med kr 250 000. 

Samlet gikk barnehagetjenesten for første gang i underskudd med kr 576 000. 
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6.4 Brannvern, kommunal beredskap og samfunnssikkerhet 
Merk at kommunen gjennomførte en virksomhetsoverdragelse av Raufoss Brann og Redning med 

virkning fom. 1.1.2020. Hele tjenesteområdet, Brannvern, endret navn fra samme dato til Brann og 

Redning. Denne rapporten omfatter tidligere Brannvernavdelingen, siden den tar for seg 2019. 

Brannvesenets oppgaver er fastlagt i Brann- og eksplosjonsvernloven. Brannvesenet 

skal gjennomføre oppgaver av brannforebyggende og kontrollerende art, herunder feiing 

og tilsyn med fyringsanlegg, være innsatsstyrke i brannsituasjoner og bistå med innsats 

ved andre akutte ulykkeshendelser. Beredskapstjenester ivaretas av Raufoss 

Beredskap AS/Raufoss Brann og Redning. 

Brannsjefen er tillagt oppgaver og koordineringsansvar knyttet til samfunnssikkerhet og 

kommunal beredskap med hovedoppgaver innen risiko- og sårbarhetsanalyser, 

beredskapsplanlegging og øvelser for den kommunale kriseledelsen og krisestaber. 

• Brannvernavdelingen har 6 heltidsansatte / 6 årsverk 

• Raufoss Brann og Redning har 1 heltidsansatt og 20 deltidsansatte / 8 årsverk til sammen 

Brannvesenet i Vestre Toten – organisering 

 

6.4.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
Raufoss Brann og Redning hadde 319 utalarmeringer og rykket ut på 279 hendelser 

og oppdrag i 2019. Dette er praktisk talt identisk med 2018, med 320 utalarmeringer 

og 282 utrykninger. Men det er en markant oppgang fra 2017 med 252 

utalarmeringer og 212 utrykninger. 

Beredskapen dekker et vidt spekter av oppdrag og leverer effektive tjenester utført av 

motivert og kompetent personell.  

2019 ble et år uten de store og mest dramatiske hendelsene med store og alvorlige 

konsekvenser. Når det er sagt, kan mindre enkelthendelser likevel ramme de 

skadelidte hardt.  
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Forebyggende utarbeider hvert år egen Plan for 

brannforebygging som revideres hvert år.  

Forebyggende har følgende satsingsområder:  

• Brannsikkerhet for befolkningen generelt 

• Brannsikkerhet i hjemmet for utsatte grupper 

• Barn og unges kunnskap om brannsikkerhet 

• Brannsikkerhet i landbruket 

I tillegg gjennomføres risikobaserte branntilsyn i 

særskilte brannobjekter og befaringer i andre 

brannobjekter. 

Feiervesenet gjennomfører behovsprøvd feiing 

og tilsyn med fyringsanlegg i boliger og 

fritidsboliger og bistår i tillegg med gjennomføring 

av tiltak innenfor de ovennevnte 

satsingsområdene. 

I februar vedtok kommunestyret at kommunen skulle legge forprosjekt for ny 

brannstasjon ut på anbud. Det kom inn 5 anbud i løpet av sommeren og bygging av 

brannstasjonen ble vedtatt i Kommunestyret 26. september med en netto 

kostnadsramme på 52,0 mill. kroner eks. mva. Kontrakt med Veidekke ble inngått i 

oktober. Byggestart etter påske 2020 og planlagt ferdigstillelse sommeren 2021.  

 

Visualiseringen viser hvordan brannstasjonen kan tenkes å se ut på vedtatt plassering på ballsletta mellom 

Nærradiobygget (til venstre) og Haugen på Raufoss. Visualisering: JAF arkitektkontor AS 

Konsekvenser av hendelser i 2019 registrert av brannvesenet 

• Ingen omkomne i branner 

• Ingen omkomne i trafikkulykker 

• 1 husdyr (kalv) har omkommet i en akutt ulykkeshendelse 



64 
 

Brannvesenets utrykninger/oppdrag i 2019 (lavest – høyest) (gjennomsnitt) 

perioden 2010 – 2019 

• Bygningsbranner (alle kategorier)   11 (5 – 26)  (16) 

• Andre branner og brannhindrende tiltak   29 (25 – 34) (30) 

• Trafikkulykker      19 (10 – 20) (16) 

• Akutt forurensning, vannskader/oversvømmelser  18 (8 – 25)  (15) 

• Bistand helse      56 (31 – 66) (47) 

• Annen assistanse (inkludert til annen kommune)1) 30 (20 – 44) (29) 

• Unødige alarmer, avbrutte utrykninger2)   156  (60 – 156) (94) 

• SUM 2019 (lavest – høyest) (gjennomsnitt) 2009-2018 319 (201 – 320) (246) 

1) Inkluderer også Overflateredning/person i vann fom. 2018. 

2) Avbrutte utrykninger er tatt inn som egen kategori fom. 2017 på grunn av endret definisjon på hva som er «avbrutt utrykning». 

Her inkludert sammen med kategorien «Unødige alarmer». 

Diagrammet under viser fordeling og utvikling i brannvesenets utrykninger og oppdrag 

siste 10 år. Rød linje viser gjennomsnittet for perioden (246).  

 

Det bemerkes spesielt at antall unødige alarmer og avbrutte utrykninger har økt kraftig de siste tre årene. 

Gjennomsnittet siste tre år er på 132, mot 78 de syv forutgående årene. 

Brannforebyggende tiltak; tilsyn, befaringer og informasjon- og 

motivasjonstiltak i 2019 

• Branntilsyn med særskilte brannobjekter  (av 76 registrerte bygninger/virksomheter) 42 

• Tilsyn med farlig stoff (planlagte aksjoner)      0 
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• Andre kontrollformer med særskilte brannobjekter (egenmeldinger, tematilsyn)  0 

• Andre befaringer i bygninger (gjennomføres etter behov og på forespørsel)  23 

• Objektsyn (kjentmannsrunder) med Raufoss Brann og Redning    1 

• Kontroll med virksomheter som selger fyrverkeri i romjulen (av 5 med tillatelse)  5 

• Informasjons- og motivasjonstiltak brannvern/brannvesen    44 

• Deltagelse i landsomfattende aksjoner og tiltak (av 7 planlagte)    6 

Feiervesenets tilsyn med fyringsanlegg og feiing av skorsteiner i 20191) 

• Tilsyn med fyringsanlegg  1 222 utført dekningsgrad 21 %  (1 392 er varslet) 

• Feiing av skorsteiner  2 463 utført dekningsgrad 42 %  (3 307 er varslet) 

Totalt antall registrerte enheter i 2019 var 5 825 boliger og fritidsboliger. 

1) Dekningsgraden er ut fra antall som har fått selve tjenesten utført i forhold til det totale antallet registrerte enheter. Antall som har fått 

varsel om tjenesten er høyere, men en del har av forskjellige årsaker ikke tatt imot tjenesten etter varsel. 

KOSTRA-tall 

KOSTRA-tall 
Vestre 
Toten 
2019 

Vestre 
Toten 
2018 

Oppland 
2019 

Kostra-
gruppe 7 

2019 

Landet 
u/Oslo 
2019 

Netto driftsutg. pr. innb. 645 646 962 702 917 

Årsgebyr for feiing og tilsyn1) 460 460 477 428 468 
1) Statistikkåret +1, dvs. tall for 2019 og 2018 er oppgitt her. 

Netto drift har gått ned med èn(!) krone per innbygger. Kronebeløpet per innbygger 

ligger stabilt på kun 67 % av snittet for Oppland (samme som fem foregående år). 

Sammenlignet med Kostragruppe 7 ligger vi under snittet med 92 % (96 % i 2018). 

For Landet ligger vi på 70 % av snittet i 2019 (73 % i 2018). 

Årsgebyret for feiing og tilsyn ble holdt uendret for fjerde året på rad. Gebyret ligger 

under gjennomsnittet for oppland (96 %), men over snittet for Kostragruppe 7 (107 

%), og under for landet (98 %). 

Kommunal beredskap og samfunnssikkerhet 

Vi hadde ingen hendelser i Vestre Toten i 2019 som utløste behov for at kommunen 

satte sin kriseledelse. 

Vi gjennomførte en stor fullskala øvelse i juni med et ulykkesscenario, 

eksplosjonshendelse, i Raufoss Industripark med en rekke momenter knyttet blant 

annet til redning og evakuering av skadde og omkomne, samt mottak og oppfølging 

av disse og deres pårørende ved evakuert- og pårørendesenter på Gjøvik. 

Kommunens kriseledelse og krisestaber deltok i øvelsen sammen med en rekke 

aktører, både private og offentlige. Hovedmålet med øvelsen var å øve samvirke. 

Det ble gjennomført table top øvelse (diskusjonsøvelse) i desember for alle 

kommunene i Innlandet hvor bortfall av ElKom var tema. Begge øvelsene ble 

gjennomført i regi av Fylkesmannen. 
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Det regionale planverket for psykososial oppfølging ved kriser og katastrofer for 

Gjøvikregionen ble revidert i 2019. Det kommunale beredskapsplanverket ble ikke 

revidert i 2019 på grunn av manglende kapasitet til dette (sist revidert i desember 

2018). 

6.4.2 Måloppnåelse 

Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2018 2019 2019 

Brukere 

Ny brannstasjon: 
Fastsette plassering  
Få på plass budsjett for 
prosjektering, bygging og 
drift 

Prosjektering påbegynt 
 
 
Resultat (pr. 2018): 
Kr. 1 133 000 

Prosjektering 
gjennomført 
 
Anslag: 
Kr. 1 300 000 
 
Bygging starter opp 
 
Anslag: 
Ca. kr. 52 500 000 

Forprosjekt gjennomført 
 
Innhentet anbud og 
skrevet kontrakt 
(Veidekke - byggestart 
2020) 
 
 
Bygging vedtatt, bevilget 
kr. 52 000 000 

Medarbeidere 

Rekruttere og beholde 
medarbeidere med rett 
kompetanse 

Tilføre brannvesenet manglende lovpålagt kompetanse (kurs) 

2 gjennomført 
 
2 mangler 

1 Gjennomføres 
 
1 Mangler 

1 gjennomfører 
 
3 mangler 

Tjenesteproduksjon 

Høy kvalitet på 
forebyggende oppgaver og 
tjenester (ny forskrift fra 
2016) 
- Informasjon- og 
motivasjonstiltak 
 
- Feiing og tilsyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tilsynsaktivitet i særskilte 
brannobjekter 
 
- Befaringer i andre 
brannobjekter 

Informasjon- og motivasjonstiltak brannvern 

95 - 100 % i f.t. plan Gjennomføre tiltak i 
samsvar med 
informasjonsplan 

85 – 90 % i f.t. plan 

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i samsvar med krav og behov. Tallene under 

angir antall som har mottatt varsel om tjenesten. 

Gjennomføring i samsvar 

med risiko 

 

Feiing: 100 % 

3 328 av 3 328 

 

Tilsyn: 100 % 

1 123 av 1 123 

 

Fritidsboliger: 100 % 

90 av 90 varslet 

(39 utført/fakturert) 

Gjennomføring i samsvar 

med risiko 

 

Feiing minst hv. 6. år 

Dvs. minst 950/år 

 

Tilsyn minst hv. 8. år 

Dvs. minst 700/år 

 

Fritidsboliger: 

Ca. 50 i 2019 

Gjennomføring i samsvar 

med risiko 

 

Feiing: 100 % 

3 307 av 3 307 

 

Tilsyn: 100 % 

1 392 av 1 392 

 

Fritidsboliger: 

2 utført/fakturert 

(oppnår ikke kontakt) 

Tilsynsaktivitet i særskilte objekter i samsvar med risiko 

Gjennomført 40 av 43 
 
 
Gjennomført 30 andre 
befaringer 

Gjennomføring i samsvar 
med risiko (anslag: ca. 
45) 
 

Gjennomført 42 av 54 
(inkluderer en del andre 
obj.) 
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Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2018 2019 2019 
Etter risikovurderinger 
og behov (ansl. 20 - 25) 

Gjennomført 23 andre 
befaringer 

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

Materielle fornyelser og oppgraderinger (kjøretøy) 

- - - 

Brannvesenets ROS-analyser og dokumentasjon 

- - - 

Brannordning 2020 er 
under utarbeidelse (ny 
dokumentasjon av 
brannvesenet) 

- Brannordning 2020 er 
nær ferdigstilt (ny 
dokumentasjon av 
brannvesenet) 

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 

Helhetlig ROS-analyse: 
Rullere handlingsplan 

Helhetlig ROS-analyse: 
Handlingsplan er 
utarbeidet (ikke rullert) 

Kommunal 
beredskapsplan: 
Revidert pr. 1.12.2018 

Kommunal 
beredskapsplan: 
Revideres 

Kommunal 
beredskapsplan: 
Ikke revidert (på grunn 
av kapasitet) 

Gått gjennom 
beredskapsorg. og 
beredskapsplaner 
 
Table top øvelse 
gjennomført 
 
Grunnopplæring CIM 
gjennomført 

Gjennomføre nødvendig 
opplæring og intern 
kriseøvelse 

Gjennomført intern 
opplæring på CIM 
 
Gjennomført fullskala 
øvelse 
 
Gjennomført table-top 
øvelse 

Økonomi 

Tilstrekkelig økonomi til å 
drive forsvarlige / gode nok 
tjenester 

Økte inntekter 

Alarmabonnenter: 
Regnskap Kr. 140 000 

Alarmabonnenter: 
Budsj. kr. 167 000 

Alarmabonnenter: 
Regnskap Kr. 193 000 

Øvrig budsjett: Se egen tabell 

 
6.4.3 Endring drift 
Det har ikke vært noen vesentlige endringer i drift innenfor avdelingens 

ansvarsområder i 2019. 

Vi jobbet imidlertid gjennom hele 2019 med å forberede virksomhetsoverdragelse av 

Raufoss beredskaps avdeling Raufoss Brann og Redning til kommunen som trådte i 

kraft 1. januar 2020. Parallelt med dette jobbet vi med å få på plass en ny avtale med 

Raufoss Industripark om levering av tjenesten Beredskap - Industrivern med virkning 

fra samme dato. 

 
 
 
 
 



68 
 

6.4.4 Regnskapsresultat 
31 Brannvern /u gebyrområdet Regnskap 

2018 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Avvik 

  1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

 Sum Utgifter 10 468 10 281 10 126 -155 

 Sum Inntekter -1 802 -1 863 -1 677 186 

      

 Netto driftsresultat 8 666 8 418 8 449 31 

Netto resultat er marginalt under budsjett og utgjør et avvik på 0,37 %. En ser at 

både utgifter og inntekter er over budsjett. På utgiftssiden ligger det noe merforbruk 

dels på lønn og dels på øvrig drift. På inntektssiden ligger årsaken på mer inntekter 

enn budsjettert for abonnementer på alarmoverføringer til 110-sentralen. 

31 Brannvern gebyrområdet Regnskap 
2018 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Avvik 

  1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

 Sum Utgifter 2 531 2 594 2 745 151 

 Sum Inntekter -2 687 -2 771 -2 720 51 

      

 Netto driftsresultat -156 -177 25 202 

Netto resultat viser et mindreforbruk på kr. 202 000. Resultatet skyldes rett og slett 

mindre forbruk på drift utenom lønn enn beregnet. Resultatet på lønn er i samsvar 

med budsjett. 
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6.5 Grunnskole  

 
6.5.1 Status for året som gikk og 

utviklingstrekk 

Grunnskolens arbeidsoppgaver består av: 

• Grunnskoleopplæring i henhold til lov og 
læreplan.  

• Skolefritidsordning (SFO) 

• PP-tjeneste 

• Tilsyn ved hjemmeundervisning 
 

Nøkkeltall fra skoleåret 2019/2020 (per 1.10.19) 

Skole Elevtall Klassetall Elever i SFO Elever m/særskilt Antall  Antall 

        språkopplæring ansatte årsverk 

Bøverbru 112 7 31 6 26 20,8 

Korta 348 14 90 19 52 44,7 

Raufoss 298 14 77 81 56 47,1 

Reinsvoll 149 7 55 7 28 23,0 

Thune 83 6 34 0 24 17,3 

Vestre Toten U 437 18  22 79 67,8 

       

PPT     16 13,6 

Skolekontoret       7 5,9 

VTk 1427 66 287 135 288 240,1 

 
Etter en økning i antall elever med 9 elever forrige år sank elevtallet med 20 fra 

skoleåret 2018/19 til 2019/20. Antall klasser har gått ned med tre og antall årsverk er 

redusert med 13. Dette henger sammen med effektivisering som følge av oppstarten 

på Vestre Toten Ungdomsskole og redusert elevtall på Thune. Det er også kuttet i 

den øvrige tjenesten i tråd med politiske vedtak i 2019. Elevtallet i SFO er stabilt, 

mens antall minoritetsspråklige elever har økt med 10. 

 

KOSTRA-tall VTK 2019 VTK 2018 

Oppland 

2019 

Kostra-gr 8 

2019 

Landet /u 

Oslo 2019 

Netto driftsutg. grunnskolesektor i % 
av samlede netto driftsutgifter 24,5 24,7 21,8 23,4 23,0 

Netto driftsutgifter grunnskole- 
sektor pr innbygger 6-15 år 137 721 128 654 130 379 120 327 117 107 

Timer spesialundervisning i % av 
antall lærertimer totalt 15,4 14,8   17,4 
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Driftsutgifter undervisnings- 
materiell, pr elev i grunnskolen 1484 1 447 1 476 1 541 1 349 

Korr. brutto driftsutg. til skole-
fritidsordning, pr komm. bruker 46 764 42 109 29 245 33 734 31 951 

 
 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor i % av samlede netto driftsutgifter 
Grunnskolens andel av kommunens totalramme er om lag den samme som i 2018.   

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år 
Vestre Toten ligger over gjennomsnittet i Oppland og Landet. Differansen har økt fra 

2018, noe som må ses i sammenheng med nedgang i elevtallet.  

Timer spesialundervisning i % av antall lærertimer totalt 
Den relative andelen av spesialundervisning har økt noe de siste årene (med 2,8 % 

fra 2017 til 2018 og igjen med 0,6% til 2019). Vi ser likevel at Vestre Toten i 2019 lå 2 

% under landsgjennomsnittet.  

Andelen elever som får spesialundervisning har vært stabil på rundt 7 % i mange år. 

Skoleåret 2018/2019 økte andelen til 8,7%, og den er 8,5 % inneværende skoleår.  

Dette betyr at andelen elever som har behov for spesialundervisning har økt de siste 

årene, og at en større andel av grunnskolens ressurser er bundet opp i 

spesialundervisning enn tidligere. Ressurser til ordinær undervisning går ned. 

 
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen 
Vestre Toten bruker omtrent like mye til materiell per elev som kommunegruppene i 

sammenligningsgrunnlaget.  

Korrigert brutto driftsutgift til skolefritidsordning, per kommunal bruker 
Tallene viser at Vestre Toten fortsatt bruker mye til SFO. Vi har igjen hatt en økning i 

driftsutgiftene per elev fra 2018. Det er viktig å være klar over at timer til leksehjelp 

og timer til ekstra bemanning for elever med særskilt behov i SFO i vår kommune 

ligger inne i driftsutgiftene til SFO. Dette varierer fra kommune til kommune, og vil slå 

ulikt ut i statistikken. Men det er ingen tvil om at kommunen har en kostbar SFO-

ordning. I takt med kravet til økonomisk omstilling i kommende økonomiplanperiode, 

er det nærliggende å gjøre en analyse av kommunens SFO, sett opp mot 

sammenlignbare kommuner med vesentlig lavere kostnadsnivå.  

6.5.2 Måloppnåelse 

Utsnitt fra KOMMUNEPLAN FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE 

LANGSIKTIG DEL 2012 – 2023: 

2.3. Overordnede mål og strategier i samfunnsdelen 
 
4. Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle 
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Strategier: 
o Tidlig innsats og inkludering med tanke på mestring av eget liv 
o Utvikle gode overganger i tjenestekjeden 
o Utjevne sosial ulikhet 
o Skape helhetlig struktur og samhandling mellom kommune og hjem 

Grunnskolens overordnede målsetting for økonomiplanperioden er å heve 

tjenestenivået fra dagens nivå. Kvalitet handler om lokale forutsetninger og 

ambisjoner, og skoleeiers bevissthet på hva som ønskes når det gjelder 

kvalitetsutvikling i skolen. 

Nasjonale føringer 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) med 

tilhørende forskrifter regulerer i prinsipp all virksomhet i grunnskolen, og er også det 

grunnlag som Lærerplanverket for kunnskapsløftet i grunnskolen (2006) hviler på. 

Læreplanverket (læreplanene) inneholder kompetansemål som angir hva elever 

skal mestre. Kompetansemålene er angitt etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen. 

Læreplanen har forskrifts gyldighet. 

Kommunale prioriteringer  
Kommunale planprosesser og grunnskolens årlige tilstandsrapport er styrende for 

grunnskolens pedagogiske satsingsområder.  

Mål og satsingsområder for grunnskolen i perioden 2014- 2018 ble vedtatt av 

kommunestyret 16. juni 2014. I sak 46/18 ble det vedtatt å videreføre disse ut 2019. 

Her ble det valgt tre hovedsatsingsområder: 

• LÆRINGSUTBYTTE  

• LÆRINGSMILJØ  

• ORGANISASJONSUTVIKLING  

Innenfor disse områdene er det satt fokus på noen få prioriterte områder og mål for 

disse. Her gjengis disse i stikkordsform, det vises ellers til kst.sak 59/14. 
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Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2018 2019 2019 

Brukere    
Læringsmiljø (elevundersøkelsen UDIR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foreldreundersøkelsen skole (UDIR) 
 
 
 
 

7. trinn: Gode 
resultater. Scorer bedre 
på trivsel og 
læringskultur enn vi har 
gjort de siste årene. 
Andelen mobbing er 
gledelig lav med 0,0 på 
4 av fem skoler. 
10. trinn: Bedre enn kgr 
7 på alle indikatorer 
unntatt på mobbing. 
Her er andelen for høy.  

Mål nådd på 7. trinn, 
bare delvis på 10. trinn 

Resultater minimum på 
nivå med 
kommunegruppe  
 
 

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

Svarprosent 19 %. 
 

Øke svarprosenten Svarprosent 16,9 %. 
Mål ikke nådd.  
Resultatene brukes 
internt på den enkelte 
skole og presenteres for 
KFU. 
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Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2018 2019 2019 
 
Brukerundersøkelse SFO (egen VTk) 
 
 
 
 
Læringsutbytte 
- Nasjonale prøver 5., 8. og 9. trinn på 

nivå med kommunegruppe  
- Avgangskarakterer 10. trinn på nivå 

med kommunegruppe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overgang barnehage-skole 
- Øke samarbeidet med barnehagen 
 
 
 
Øke samarbeidet med andre kommunale 
tjenester 
 
 
 
 
Sykefravær/nærvær 
  

Ingen undersøkelse Undersøkelse hvert 5. 
år, neste gang i 2021 

Ingen undersøkelse 

Mål nådd i alle fag på 5. 
trinn. Resultater for kgr 
7 på u-trinnet er ikke 
framstilt i 2017. Vi har 
bedre snitt i alle fag enn 
fylket 

Resultater på nasjonale 
prøver og 
avgangskarakterer 
minimum på nivå med 
kommunegruppe  

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

Opprettholdt og 
utvidet samarbeid, 
Mål og 
satsingsområder 
forskjøvet. 

Barnetrinnet deltar i 
drøftingsteam. 
Samarbeid med VO om 
velkomstgruppe på u-
trinnet. 
Folkehelse-verdiplakat 

 
Øke samarbeidet 

Igangsatt helhetlig 
arbeid i kommunen der 
grunnskolen inngår i 
styringsgrupper. 

 
Nærvær 93,2 % 

 
Nærvær 94 % 

 
Nærvær 92,8 % 

Medarbeidere    
Medarbeidere 
- Medarbeiderundersøkelsen 
 
 
- Lærerundersøkelsen (UDIR) 
 
 
 
 
Rekruttering 
- Andel lærere med godkjent 

utdanning på nivå med Oppland 
 
 
Videreutdanning  

Snitt for grunnskolen på 
4,3 

Minimum på nivå med 
landet 
Fokus på 
utviklingsområder 

Ikke gjennomført. 

Svarprosent 59,6%.  
 

Svarprosent nær  
100 % 

Svarprosent 80%. 
Mål ikke nådd, men en 
bedring på 20% fra året 
før. 

VTk: 97,4 % 
Oppland: 97,3 % 
Landet: 95,4 % 
Mål nådd. 

 
Minimum på nivå med 
Oppland 

VTk: 98,4 % 
Landet: 95,7 % 
Tall på fylkesnivå ikke 
oppgitt. Sett opp mot 
landet er mål nådd. 

18/19: 
3 lærere på kompetanse 
for kvalitet i tillegg til de 
som tar utdanning på 
egenhånd.  
14 assistenter tok 
fagbrev i barne- og 
ungdomsarbeidere. 

 
Nærme oss nye sentrale 
kompetansekrav for 
undervisningspers  

19/20: 
12 lærere på 
kompetanse for kvalitet 
i tillegg til de som tar 
utdanning på egenhånd. 
Flere assistenter tar 
fagbrev i barne- og 
ungdomsarbeidere. 
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Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2018 2019 2019 

Økonomi    

 Rammeforutsetninger 

- Handlingsrom for kvalitetssikring og 
utvikling av skolen i tråd med lokale 
mål 

Regnskapsmessig lite 
overskudd i 2018.  
Mål nådd 

Drift i balanse 
  

Underskudd på nær 900 
000 i 2019. 
Mål ikke nådd. 

Det vises for øvrig til egen årlig tilstandsrapport for grunnskolen. Rapporten for 2019 

legges fram til politisk behandling i egen sak vår/sommeren 2020. 

 

6.5.3 Endring drift 
Rammeforutsetninger og skolestruktur 

Skolestruktur er en viktig faktor for ressursdisponeringen. Høsten 2019 ble nye 

Vestre Toten ungdomsskole tatt i bruk. Dette er en stor omlegging av skolestrukturen 

som gir både muligheter og utfordringer. Driftsmessig innebærer strukturendringen 

en besparelse fra 1. august 2019. Dette er en viktig del av det finansielle grunnlaget 

for å kunne bygge nytt. På grunnskolens ansvarsområde er det beregnet at bidraget 

til dette blir ca. 3 millioner pr. år. I tillegg kommer besparelse på driften av selve 

bygget. For 2020 vil grunnskolen spare ca. 1,5 mil. Kommunen har i dag fem 

barneskoler.  

Elevtallsutvikling 

Barnetallet i kommunen er synkende. Fra skoleåret 14/15 til skoleåret 19/20 har 

elevtallet sunket med 93 elever. Parallelt er det over tid en forskyving av elever 

internt i kommunen fra bygdeskolene til byskolene. Det fører til større grupper og 

utfordringer med å oppfylle lærernormen på Korta og Raufoss skole, samtidig som 

det blir sårbare læringsmiljøer på Thune. Thune skole er skoleåret 19/20 fådelt med 6 

klasser. Ordningen med fritt skolevalg i kommunen er med på å underbygge 

sentraliseringen da det i sum er flere elever som søker seg fra bygdeskolene til 

byskolene enn motsatt.    

Særskilt språkopplæring 

Minoritetsspråklige elever har rettigheter til særskilt språkopplæring som i likhet med 

ressurser til spesialundervisning, tas av den totale rammen for grunnskolen og 

konkurrerer derfor med ressurser til ordinær undervisning. Våren 2017 opprettet vi, i 

samarbeid med voksenopplæringen, en velkomstgruppe ved Raufoss ungdomsskole 

i henhold til reglene i Opplæringsloven § 2-8, 5. ledd. En slik gruppe er fra før etablert 

ved Raufoss skole. Velkomstgruppen er en aldersblandet gruppe med hovedfokus på 

norskopplæring. Alle elevene har i tillegg tilhørighet i sin ordinære klasse. Elevgruppa 

som mottar særskilt språkopplæring har vært økende over tid. Skoleåret 2019/20 er 

det 9,5% av elevene i grunnskolen som mottar slik opplæring. 
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Gjesteelevsutvikling  

Vestre Toten kommune er økonomisk ansvarlig for grunnskoleopplæringen for elever 

som går på skole i andre kommuner og som i henhold til lovverket hører hjemme i 

Vestre Toten. Tilsvarende har vi mulighet til å kreve refusjon for elever som er 

plassert ved våre skoler, men som hører hjemme i andre kommuner. Fra å ha hatt et 

positivt oppgjør i flere år, har vi nå langt flere elever å betale for enn vi kan kreve 

refusjon for. Kommunen har likeledes det økonomiske ansvaret for elever i private 

skoler som hører hjemme i Vestre Toten. Antall søknader om ressurser for å dekke 

særskilte behov for elever i private skoler har økt de siste årene, og vi må påregne 

økte utgifter for å dekke kostnader til ekstra bemanning.  

Lean 

Vestre Toten ungdomsskole fortsatte leanarbeidet som ble startet opp før 

sammenslåingen. Hvert trinn har i tillegg til ledelsen hver sin leantavle. I november 

ble det i samråd med Utviklingsenheten besluttet å ta en pause.  Korta skole 

viderefører arbeidet med Lean. Det er leantavler på sfo, 1.-2. trinn, 3.-4. trinn, 5.-7. 

trinn og i plangruppa. 

Leirskole 

Økt kommunalt tilskudd til leirskoleopphold er lagt inn i budsjettet med 150.000 

kroner slik at leirskolen vi nå har fått plikt til å tilby, er finansiert av kommunen i sin 

helhet.  

Digitalisering 

I tråd med vedtatte digitaliseringsstrategi for kommunen har grunnskolen behov for 

vesentlig oppgradering og et høyere driftsnivå i forhold til IKT-materiell. Primært PC-

er, men også nettverksutstyr, elektroniske tavler mv. I tillegg kreves det ressurser og 

kompetanse for å holde utstyret klart til bruk gjennom året og en målrettet 

kompetansebygging for de ansatte.  

6.5.4 Regnskapsresultat 

41 Grunnskole 
Regnskap 
2018 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 198 280 204 721 199 253 -5 468 

  Sum Inntekter -35 073 -36 540 -31 961 4 579 

            

  Netto driftsresultat 163 207 168 181 167 292 -889 

 

Grunnskolen fikk i 2019 et samlet negativt avvik på 889 000. Underskuddet skyldes i 

hovedsak overforbruk på variabel lønn og at vi hadde budsjettert for mye på 

sjukepengerefusjon.  
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6.6 Helse 

Helseavdelingen i Vestre Toten kommune er organisert under tjenesteområdeleder 

med stillingsbetegnelse helsesjef. Tjenesteområdet er inndelt i fire driftsenheter med 

egne driftsenhetsledere: Legetjenester, Helsestasjons- og skolehelsetjenester, Fysio- 

og ergoterapitjeneste og Barneverntjenester. Tjenesteområdet hadde pr 31.12.19 64 

årsverk med kommunal tilsetting, 13,5 fastleger i avtalehjemler, 1 turnuslege og 9,83 

privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtaler.  

 

Rett til kommunale helsetjenester følger av Helse og omsorgstjenesteloven, 

Folkehelseloven og Pasientrettighetsloven, mm. Helseavdelingens oppgaver inn 

under dette lovverket ivaretas gjennom helsestasjonstjenester for barn og ungdom, 

skolehelsetjenester, legevakt, smittevern, fysio- og ergoterapitjenester inkludert 

habiliterings- og rehabiliteringstjenester og hjelpemidler, 

kommuneoverlegefunksjoner / offentlige legeoppgaver, kommunepsykolog, 

næringsdrivende fysioterapeuter og fastleger med kommunale driftsavtaler.  

Barnevernets arbeid er hjemlet i Barnevernloven. Loven beskriver på et detaljert nivå 

barnevernets arbeidsoppgaver og prosessen i en barnevernssak. Saker om 

midlertidige vedtak i akuttsituasjoner, saker om omsorgsovertakelse, saker om 

fratakelse av foreldreansvar og adopsjon og tvangsmessig institusjonsplassering av 

barn med alvorlige atferdsvansker fremmes for og avgjøres av fylkesnemnd. 

Barnevernet kan også fremme sak for fylkesnemnda om tvangsbehandling av 

ungdommer med atferdsproblemer, jf. barnevernloven § 4-24. 

Barnevernet og helsestasjonstjenestene har et spesielt ansvar for å bidra til at barn 

og unge får trygge oppvekstsvilkår og skal gi riktig hjelp til riktig tid til barn og unge 

som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. 

Generasjonsperspektivet er spesielt viktig. Riktig hjelp til riktig tid skal også bidra til at 

dagens barn og unge selv blir gode foreldre i neste generasjon. 

Både barnevern og helsestasjon er nasjonale satsingsområder og antall årsverk i 

tjenestene har derfor økt kraftig de siste årene. 

Helsesjef

Bjørnar Eidsvik

Legetjenester

Leder

Jens Mørch

Skole- og 
helsestasjonstjenesten

Leder

Elisabeth Skaar Dyrud

Fysio- og 
ergoterapitjenesten 

Leder

Silje Nyu Haugerud

Barneverntjenesten 
Leder

Dag Østby / Hanne 
Helgeland fra juni 2019
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Alle tjenestene har et grunnleggende helsefremmende og forebyggende perspektiv 

selv om individuelle tiltak dominerer. Helseavdelingen har satset mye på å utvikle 

synergisk samhandling mellom tjenestene. Viktige virkemidler er 

kompetansehevingstiltak samt utvikling og implementering av rutiner og verktøy slik 

at alle tjenester kan identifisere risikoutsatte personer og grupper på et så tidlig 

tidspunkt at forebyggende intervensjonstiltak kan iverksettes.   

Endring av fremtidig ressursbruk stiller enda større krav til tjenestenes innsats for å 

fremme økt mestring av eget liv i egen hverdag. Tjenestene skal i så stor grad som 

mulig gjøre den enkelte bedre i stand til å ta ansvar for egen livssituasjon slik at 

behovet for offentlige tjenester reduseres. Samtidig er det behov for å sikre at de 

mest utsatte og sårbare brukergruppene får nødvendige tjenestetilbud. 

6.6.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
Sentrale nøkkeltall KOSTRA: 

KOSTRA-tall 2018 og 2019 / egne tall VTK 2018 VTK 2019 

Oppland 

2018 

Oppland 

2019 

Landet 

2018 

Landet 

2019 

Helsetjenester:        

Netto driftsutgifter helsetjenesten i 

prosent av netto driftsutgifter  
4,8 4,5 5,3 5,4 4,7 4,8 

Avtalte legeårsverk per 10 000 

innbyggere (årsverk) 
12 12 12,7 12,8 11,2 11,2 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 

innbyggere (årsverk) 
10,8 10,2 11,8 11,7 9,5 9,6 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten per 10 000 

innbyggere 0-20 år (årsverk) 

58,7 50 45,8 48,9 42,5 44,5 

Barnevern:  VTK 2018 VTK 2019 

Oppland 

2018 

Oppland 

2019 

Landet 

2018 

Landet 

2019 

Netto driftsutgifter til barnevern per 

innbyggar 0-22 år (kr) 
15754 16679 10246 10788 8318 8387 

Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 

år (prosent) 
7,0 6,3 5,0 5,3 4,5 4,6 

Barn med barnevernstiltak ift. 

innbyggarar 0-22 år (prosent) 
5,9 4,5 4,7 4,3 3,9 3,8 

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per 

barn med undersøking eller tiltak (kr)  
68077 89968 67627 88844 49927 54645 

Brutto driftsutgifter per barn som ikkje 

er plassert av barnevernet (funksjon 

251) (kr)  

56325 99942 35356 48098 39258 41869 

Brutto driftsutgifter per barn som er 

plassert av barnevernet (funksjon 252) 

(kr) 

445562 525000 580611 561454 443890 442333 

                                                           (telledato 31.12) 2018 2019  2018 2019 

Antall meldinger til barnevernet 
232 266 

Antall barn i 

fosterhjem 
37 33 

Antall barn med hjelpetiltak i hjemmet 66 83 Fylkesnemnd/Tingrett 18 ? 
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Kommunehelsetjenester: Vestre Toten kommune har lave gjennomsnittlige kostnader 

til kommunehelsetjenester per innbygger, særlig når det gjelder ressurser til 

helsefremmende og forebyggende tiltak. Årsverk i helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste økte i 2018 på grunn av statlig satsing, men har blitt redusert i 

2019 fordi tilskudd har blitt redusert. Det har blitt vedtatt ytterligere reduksjon i 2020. 

Barnevern: Utgifter til barnevern har økt fra 2018 til 2019. Dette skyldes mange 

alvorlige saker meldt til barnevernet i 2. og 3. kvartal 2018 med helårsvirkning for 

mange av sakene i 2019. Antall meldinger, antall undersøkelser og antall barn med 

barnevernstiltak er høyt sammenlignet med fylke og land utenfor Oslo.  

Vestre Toten kommune har vesentlig høyere utgifter til barnevern enn andre 

kommuner. Det ble høsten 2019 gjennomført gjennomgang av barneverntjenesten 

med bistand fra Agenda Kaupang. 

Legetjenesten er delt inn i områdene: 

• Kurativ legetjeneste- fastlegevirksomhet, inklusive interkommunal legevakt 

• Offentlige kurativ legetjeneste (som fastlegene kan tilpliktes) 

o helsestasjon og skoler 

o institusjoner (kort- og langtidsavdelinger på Sykehjem) 

o fagfeltene rehabilitering (sykehjem), psykiatri (rådgivningstjeneste) og aldersdemens 

(sykehjem) 

• Offentlig samfunnsmedisinsk legetjeneste (tillagt kommuneoverlege i VTK) 

o miljørettet helsevern 

o Smittevern 

o Migrasjonshelse (mottak av ankomne flyktninger)  

o Helseopplysning / Helseoversikt / annet folkehelsearbeid 

o Helse- og sosial beredskap 

 

Legesituasjonen har utviklet seg ytterligere i negativ retning i 2019. Det er svært 

vanskeligere å rekruttere nye fastleger. Ved årsskiftet var 6 av 14 fastlegehjemler 

bemannet med midlertidige vikarer. Til tross for gjentatte annonseringer og 

rekrutteringstilbud har bare en ny fastlege blitt rekruttert i 2019. Denne ene legen sa 

opp på slutten av 2019. Bruk av vikarer og vikarbyrå medfører vesentlige ekstra 

utgifter og et ustabilt fastlegetilbud til kommunens innbyggere.  

Nasjonal handlingsplan for å styrke fastlegetjenesten har vært under utarbeiding i 

2019 og vil bli lagt ut til høring i mai 2020. 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er delt inn i områdene: 

• Helsestasjon – og skolehelsetjeneste 

• Psykisk helsevern for barn og unge 

• Helsestasjon for ungdom 

• Jordmortjeneste 

• Smittevern 
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• Flyktningehelsetjeneste  

• Foreldre- og familieveiledere 

Også i 2019 har tjenesten vært en pådriver for å innarbeide «Tidlig inn» i samarbeid 

med andre kommunale tjenester, blant annet gjennom Familieteam, Drøftingsteam 

og Handlingsveiler.  

Helsedirektoratet innvilget i 2019 4,0 mill. kroner øremerket til styrking av 

helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Dette er en reduksjon på ca. 1,3 mill. kroner i 

forhold til foregående år. Antall stillinger i tjenesten er redusert tilsvarende.  

De øremerkede stillingsressursene rettes inn mot de overordnede målsetningene i 

styringsdokumentet med vektlegging av tidlig innsats og koordinerte tverrfaglige 

tjenester. Dette er spesielt viktig for å nå frem tidlig med støttende og korrigerende 

tiltak tidlig i en bekymring slik at saker ikke utvikler seg til alvorlige barnevernssaker. 

Fysio-og ergoterapitjenesten er delt inn i områdene: 
• Næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen 

• Kommunalt ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter (habilitering, rehabilitering, 

helsestasjon-skolehelsetjeneste) 

• Formidling av hjelpemidler / hjelpemiddellageret 

• Frisklivssentral 

Tjenesten gis til alle kommunens innbyggere uavhengig av alder. Faglig er det stor 

forskjell på tjenesten som gis til barn / ungdom, til voksne og til eldre. Staten har 

varslet økt satsing på kommunal habilitering og rehabilitering gjennom egen 

tilskuddsordning fra og med 2017. Vestre Toten kommune fikk innvilget tilskudd og 

opprettet 100% stilling for fysioterapeut og 100% stilling for ergoterapeut. 

Fysioterapeutstillingen ble besatt i april 2018, ergoterapeutstillingen i august 2018. 

Tilskuddet ble ikke fullt ut opprettholdt ved innlemming i rammetilskuddet fra og med 

2019 og tjenesten har derfor blitt redusert med 1 årsverk. 

Barnevern er delt inn i områdene: 
• Forebyggende tiltak 

• Mottak og vurdering av meldinger 

• Undersøkelser av meldinger 

• Tiltak for hjemmeboende barn 

• Fosterhjem og institusjoner 

• Adopsjon 

Barneverntjenesten er i en kontinuerlig utviklings- og forbedringsprosess både når 

det gjelder organisering og måten å jobbe på. Eget prosjekt med opprettelse av egne 

tiltaksstillinger istedenfor kjøp av tjenester fra private barnevernsbedrifter har vært 

vellykket både faglig og økonomisk. Prosjektet er avsluttet og fra og med 2017 

overført til fast drift. Ytterligere utvidelse av antall tiltaksstillinger er gjennomført i 

2019.  
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Avvik / lovbrudd når det gjelder fristoverskridelser forekommer fortsatt, men er 

redusert i 2019. Barnevernet blir fulgt tett opp av Fylkesmannen gjennom 

enkeltsaker, tilsyn og kvartalsrapportering. Alle meldinger blir vurdert slik at alvorlige 

saker / meldinger med grunnlag for alvorlig bekymring blir prioritert. 

Barnevernet hadde i 2018 / 2019 igjen en kraftig vekst i saker med omfattende tiltak 

og medfølgende kostnadsvekst. Det ble derfor høsten 2019 gjennomført ekstern 

vurdering av tjenesten med bistand fra Agenda Kaupang.  

 

6.6.2 Måloppnåelse 
Fokus-område Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019 

Opprettholde god kvalitet på 

tjenestene med høy 

brukertilfredshet. 

Ingen nye 

rekruteringer av 

fastleger.  

Vurdere 

organisering av 

fastlegeordningen 

 

Rekruttering til 

fastlegestillinger 

har blitt vesentlig 

vanskeligere siste 

året. 

Vurdering av organisering 

utsatt i påvente av 

Nasjonal handlingsplan for 

fastlegetjenesten. Høring i 

mai 2020. 

6 vakante fastlegehjemler 

med vikarleger. 

16 % av meldinger 

med behandlingstid < 

3 mnd. 

Maks 5% 

fristoverskridelse 

meldinger. 

Maks 5% 

fristoverskridelse 

undersøkelser. 

0% < 5% 

 

 

14,1% > 5% 

Barn og ungdom der det er 

grunnlag for bekymring følges 

opp koordinert og tverrfaglig av 

alle tjenester. 

 

 

Handlingsveileder for 

alders-gruppa 0-6 år 

er innført. 

 

Fullføre innføring 

av 

handlingsveileder

en for alders-

gruppe 7-13 år. 

Vurdere innføring 

avhandlingsveiled

er for 

aldergruppe 15-

18 år 

Utsatt i påvente av eget 

prosjekt Tverrfaglig 

innsatts 0-24. 

Kontinuerlig forbedre og 

videreutvikle tverrfaglig 

samarbeid uavhengig av 

administrativ organisering 

Opprettet 

styringsgruppe for 

utvikling og 

koordinering av helse 

og omsorgstjenester 

Gjennomføre 

reelle endringer 

bygd på LEAN. 

 

Skal gjennomføres samlet 

vurdering av helse- og 

omsorgstjenestene med 

ekstern bistand. 

Oppfølging øremerket styrking 

av helsestasjon og 

skolehelsetjenesten  

 

 

Ved utgang av 2017 

tilsetting avklart. 

Tiltredelser i løpet av 

1. halvår 2018. 

Oppfyller 

veileder. 

 

Vektlegge hjelp til 

selvhjelp. 

Veileder ikke oppfylt fordi 

vanskelig å rekruttere 

helsesykepleiere – 4 ledige 

stillinger som delvis 

bemannes med vikarer. 
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Fokus-område Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019 

Fokusere på 

mestring. 

Styrking av 

foreldrerollen.  

Hverdags-rehabilitering og 

hverdagsmestring 

 

Fra Hjelpetjenester til 

Mestringstjenester 

 

Hovedprosjekt 

iverksatt: Redusere 

behovet for 

kompenserende 

omsorgstjenester.   

Etablert og 

organisert fysio- 

og ergoterapi-

tjeneste som 

følger bruker fra 

institusjon til eget 

hjem ved 

utskrivelse. 

  

Innføre 

egenandel for 

kommunal 

fysioterapi iht 

takstplakat. 

Tilskudd redusert – 

stillinger reduseres 

tilsvarende. 

 

Omorganisering av 

tjenesten er gjennomført 

slik at bruker følges av 

samme terapeut. 

 

Egenandel fom 2020. 

Ledelse utøves på en effektiv og 

profesjonell måte med godt 

innarbeidet medarbeiderskap 

Gjennomført ny 

medarbeiderundersø

kelse første gang 

2016. 

Ligge over 

landsgjennomsnit

t for tilsvarende 

tjenester 

Medarbeiderundersøkelse 

gjennomført januar 2020. 

Løpende arbeidsmiljøtiltak samt 

tett oppfølging av sykemeldte. 

Nærvær 94,3% 95 % 89,6% 

Barnevern.                        

Redusere volum på kjøpte 

tjenester fra private 

barnevernsaktører og heller 

bygge opp egen tiltaks- og 

veiledningstjeneste 

Egen tiltaks- og 

veiledertjeneste er 

etablert. Ikke helt 

samsvar mellom 

ressurser og behov. 

Det er samsvar 

mellom kapasitet 

i egen tiltaks- og 

veiledningstjenest

e og behov for 

hjelpetiltak i 

hjemmet. 

Økt kapasitet egen tiltaks- 

og veiledertjeneste / 

redusert kjøp fra private 

aktører. 

Alle tjenester. 

Balansere drift opp mot hva 

som er forsvarlig juridisk, faglig 

og økonomisk. 

Redusert negativt 

avvik både på 

fristoverskridelser i 

barnevern og 

økonomisk 

merforbruk. 

Sterk økning i 

utgiftene til 

barnevern i løpet av 

2018 og 2019. 

Ikke ha vesentlige 

avvik juridisk, 

faglig eller 

økonomisk. 

 

Vektlegge type 

tiltak i 

barnevernet som 

reduserer 

utgiftsvekst. 

Redusert avvik ift juridiske 

fristoverskridelser. 

 

Kostnadsnivå i 

barnevernet høyt 

sammenlignet med 

kommunegruppe. 
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6.6.3 Endring drift 
Barnevern og helsestasjon er statlige satsingsområder som de siste årene har hatt 

økning i antall ansatte. I tillegg har barnevernet gått over til å ansette egne veiledere 

og tiltakskonsulenter istedenfor å kjøpe tjenestene fra private barnevernsaktører. 

Denne økningen medførte kritisk mangel på kontor / arbeidsstasjoner og møterom. 

Som eksempel var det 9 årsverk i barnevernet i 2011, nå er det 27 årsverk. 

Helsestasjon hadde i 2011 7,7 årsverk og vil i 2019 ha 17,5 årsverk. Som midlertidig 

løsning ble deler av begge tjenester flyttet til ledige lokaler i Nysethvegen 2. og 3. 

etg. Barnevernet flyttet i mai 2019 til nye lokaler i 2. etg over Bunnpris i Raufoss 

sentrum. Ombygging / omdisponering av resterende lokaler ved Sagatunet er vedtatt 

gjennomført i 2020. 

Det har også i 2019 vært svært vanskelig å rekruttere til ledige fastlegehjemler. 6 av 

14 fastlegehjemlene driftes nå med vikarleger på midlertidige kontrakter, 

hovedsakelig formidlet via vikarbyrå. Hele fastlegeordningen skal evalueres med 

mulig endring fra 2021. Nasjonal handlingsplan legges ut til høring i mai 2020. Frem 

til da må kommunen være forberedt på økt bruk av vikarer / vikarbyrå og økte 

kostnader for å oppfylle kommunens «sørge for ansvar» når det gjelder å gi 

kommunens innbyggere et forsvarlig legetilbud.  

6.6.4 Regnskapsresultat 
51 Helse Regnskap 

2018 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Avvik 

  1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

 Sum Utgifter 105 755 117 915 103 226 -14 689 

 Sum Inntekter -22 647 -30 411 -17 168 13 243 

      

 Netto driftsresultat 83 108 87 504 86 058 -1 446 

Merforbruk knyttet til fastlegetjenesten (-2.299`) og legevakt (-434`) på til sammen     

-2.733`. Mindreforbruk på øvrige tjenester reduserer merforbruk for tjenesteområdet 

samlet til -1.446`. 
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6.7 Kultur 

6.7.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
Fyrverkeriet kultur i Vestre Toten består av følgende driftsenheter: Fyrverkeriet 

bibliotek og kulturhus, Fyrverkeriet Ung (kulturskole og ungdomshus) og Idrett og 

fysisk aktivitet. Allmennkultur rapporterer direkte til kultursjefen. Antall ansatte i 

tjenesteområde Kultur er 18 årsverk fordelt på 26 personer. I tillegg omfatter 

tjenesten kommunens ca. 100 støttekontakter og fritidsassistenter. Frivilligsentralen 

med 1.14 årsverk er budsjettert inn under kultur. 

Utviklingstrekk i 2019: Alle tjenester arbeider for bedre tjenesteflyt overfor barn og 

unge, både innenfor Fyrverkeriet kultur og i samarbeid med øvrige kommunale 

tjenester og frivilligheten. Fyrverkeriet kultur har et stort fokus på god ressursbruk og 

mest mulig tjenesteyting. Tjenesten bærer preg av stor utviklingsvilje, og det er behov 

for justering av tjenestenivået. 

Nasjonale føringer: Tjenestene som leveres av kulturavdelingen er i stor grad 

lovpålagt ved at kommunen plikter å yte tjenestene. Våre nasjonale føringer: 

• LOV 2007-06-29 nr 89: Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd. 
Kulturlova 

• Lovfesting av musikk- og kulturskole i 1998. I opplæringsloven §13.6.  

• LOV-1985-12-20-108 Bibliotekloven  

• Lov om pengespill (pengespilloven) av 28. august 1992 med tilhørende forskrifter, 
saksbehandling av søknader om støtte av spillemidlene. 

• Kulturminnelova (1978-06-09) 

• Helse- og omsorgstjenesteloven(2011-06-24) (Støttekontakter, treningskontakter, 
helsefremmende og/eller forebyggende tiltak (dvs idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv)) 

 
Allmennkultur, drift og administrasjon. Tjenester: ledelse, arrangementer, 

informasjonsarbeid, kunstformidling, museumsformål/kulturminne, administrativ og 

politisk saksbehandling, kulturtilbud institusjoner og hjemmeboende eldre via 

tjenesten «Slipp kulturen inn», støttekontakttjenesten, frivillighet i institusjonene, 

støtte/tilrettelegging frivillige lag og foreninger og øvrige kulturaktører, festivalen 

“Friluftsliv for alle”, SLT (samordnede lokale forebyggingstiltak), frivilligsentralen. 

Prosjektledelse, sektorovergripende og regionalt arbeid. 3.6 årsverk. I tillegg budsjett 

for 1.13 årsverk ved frivilligsentralen. 

Folkebibliotek og kulturhus. Bibliotekets tjenester: Publikumsveiledning og – 

betjening, litteratur- og kulturformidling, blant annet foredrag, konserter, debatter og 

utstillinger, formidling og leselystmotivering til skoler og barnehager, støttespiller for 

skolebibliotekene, oppsøkende bibliotektjeneste, digitale nettjenester, billettsalg til 

kulturarrangementer, drift av Verkstedet. Prosjektledelse og prosjektdeltagelse. 

Åpent 52 timer per uke, (inkludert selvbetjent 10 timer per uke). 43.000 besøk per år. 

3.98 årsverk på 5 ansatte.  

Kulturhus: Drift, programmering, markedsføring og utleie. Billettsalg. Samarbeid med 

frivillige, lag og foreninger. 0,5 årsverk. Stor aktivitet med forestillinger, konserter og 

møter. 
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Avdeling for idrett og fysisk aktivitet/folkehelsearbeid  
Tjenester: Idrett og friluftsliv herunder drift og utleie av Raufosshallen og Reinsvoll 

idrettshall, kommunal løypekjøring, drift kommunale friluftsområder / badeplasser, 

saksbehandling spillemiddelsøknader, idrett og fysisk aktivitet og ungdom i arbeid. 

1,6 årsverk, hvorav 0.5 stilling som folkehelsekoordinator rapporterer til ass. 

rådmann. Hovedfokus idrettshaller, ny organisering/utvikling. 

Ungdomsavdelingen 
Tjenester: ungdomskontakten, ungdomsklubb, klubb for funksjonshemmede, 

tilrettelagt kultur – og fritidstilbud, Ung Kultur Møtes (UKM) og prosjektet «Alle barn 

og unge i aktivitet». I tillegg jobbes det med søknadsbaserte prosjekter. 2.62 årsverk. 

Kulturskolen.   

Det undervises i kor, ulike instrumenter, teater, band, billedkunst og tilrettelagt 

billedkunst- og musikkundervisning.  Salg av undervisningstjenester til Barne- og 

ungdomsteater og tre korps. Søknadsbaserte prosjekter. Den kulturelle skolesekken 

(DKS), Småtrølltræff, musikkpedagog i institusjoner, 5,8 årsverk. 283 elevplasser og 

113 på venteliste.  

Kostratall, kultur: 

 VTK 
2019 

Landet 
2019 

Netto driftsutgifter kultur pr innbygger (kroner) 1631 2541 

 

6.7.2 Måloppnåelse 

Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2018 2019 2019 

Fyrverkeriet kultur skal 
yte riktige tjenester til 
rett tid 
 
 
Fyrverkeriet kultur skal 
understøtte og 
tilrettelegge tiltak som 
skaper meningsfulle l 
 
Fyrverkeriet kultur skal 
utjevne sosial ulikhet ved 
tidlig innsats og 
inkludering med tanke på 
mestring av eget liv 

 
 
Fyrverkeriet kultur skal 

skape arenaer for mening, 

læring, nyskapning og 

samfunnsengasjement 

 

Gjennomført 
samlende aktivitet 
for alle avdelinger.  

Lederne har fokus på strategi for 
Fyrverkeriet kultur – i samarbeid 
med innbyggerne 

Målrettet arbeid for felles fokus i 
prosess. Stort aktivitetsnivå. 

Alle barn og unge 
etablert som felles 
satsing. Flere farger 
femårig 
interkommunalt 
prosjekt.  

Alle barn og unge i aktivitet 
hovedsatsing. Flere farger 
læringsarena for metodikk. 
Åpne ungdomshuset mer for 
innbyggerne 
Komme tidligere i gang med 
ungdomsmedvirkning, planer og 
informasjon i UKM 
 

Tverrfaglig oppvekstfokus i 
prosess. Flere Farger gjennomført 
god forestilling samt 
erfaringsdeling. Generelt god 
utvikling ungdomsarbeid. 

Vedtak om 
idrettshaller 

Idrettshaller hovedsatsing. 
Hall Reinsvoll ferdigstilles.  
Raufosshallen påbegynnes 
Skisseprosjekt Storhallen 

Reinsvoll åpnet. God prosess på 
to øvrige prosjekter. 

   

 Nettside publisert 
RFID innført i 
biblioteket 
Selvbetjeningsløsing 
innført. 
Innbyggerstyrt 

Samskaping – biblioteket pilot for 
VTK. Meråpent bibliotek iverksatt. 
Digital deltagelse for innbyggerne. 
Etablere innbyggerstyrete 
arenaer. Videreutvikle verkstedet 
sammen med skolene. 

Prosesser for tverrfaglig deling 
igangsatt. 
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Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2018 2019 2019 
Fyrverkeriet kultur skal 
tilrettelegge for fysisk 
aktivitet 
 
Fyrverkeriet kultur skal 
utvikle kvalitativt gode 
tjenester gjennom 
kontinuerlig forbedring 
 

programmering 
igangsatt 

Festivalen Friluftsliv 
for alle vel 
gjennomført, 
innholdsmessig god 
utvikling. 6000 
deltagere 

Styrke regional og nasjonal 
forankring 

Fylkesmannen i Innlandet går inn 
i jury 

Prosjekt Syngende 
kommune etablert, 
stort aktivitetsnivå. 

Øke allsangfokus og 
sangpedagogtilbud. 

Sing-along kino, allsangkvelder, 
generelt allsangfokus oppnådd og 
videreføres. 

 Lean innført i tre av 
fire enheter 

Innføre Lean Ungdomshus  

Utvikle og beholde godt 
arbeidsmiljø 
medarbeiderundersøkelse 
 
 
Lavt sykefravær 
 

4.5  =>4.5 4.5 

 4,6%  < 4% 5,8% 

   

 Holde budsjettramme, 
øke aktivitet og inntekt 
på mulige områder 

 Balanse (+400`) 
  
  

Balanse  
  

Balanse (-53`) 

 
6.7.3 Status LEAN 

 

- Planlagte forbedringsprosesser 

- Antall gjennomførte forbedringsprosesser) 

Aktivitet:  Mål pr år: Resultat (pr.kvartal 

og ved års slutt): 

Kommentar: 

Planlagte 

forbedringsprosesser: 

Tverrsektoriell 

samhandling 0-24 

 

 

2019: etablering 

 

 

 

Struktur igangsatt 
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- Identifisert gevinstpotensial (totalt for tjenesteområde) 
- Realiserte gevinster (totalt for tjenesteområde) 

Aktivitet: Status pr. 1.kv Status pr.år Kommentar: 

Identifisert 

gevinstpotensial: 

 

-  

  

 

 

-  

  

 

Realiserte gevinster 

-  

 

 - 

 

  

 

 

 

6.7.4 Regnskapsresultat 
61 Kultur Regnskap 

2018 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Avvik 

  1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

 Sum Utgifter 26 920 28 760 23 818 -4 942 

 Sum Inntekter -7 825 -8 129 -3 240 4 889 

      

 Netto driftsresultat 19 095 20 631 20 578 -53 
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6.8 NAV kommune  

6.8.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
Organisasjon: NAV-kontoret yter både kommunale og statlige tjenester. Ved 

utgangen av året: 34 faste kommunale stillinger (inkl. 5 ved ISIFLO jobb- og 

rekrutteringssenter) og 9,5 statlige stillinger.  Organisering er som tidligere – det er 

ingen skille når det gjelder medarbeideres ansettelsesforhold og tjenesteyting på 

statlige og kommunale tjenester. Det er innbyggernes behov som er i fokus.  Disse 

behov vil variere for den enkelte over tid, og det er derfor viktig at samarbeidet 

mellom veileder og bruker er preget av mest mulig kontinuitet.   

Kommunale tjenester: Økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning, 

kvalifiseringsprogram (KVP), koordinering av kommunens flyktningarbeid, jobb- og 

rekrutteringssenter, boligsosialt arbeid og boligtjenester (Husbank, bostøtte, 

kommunale boliger).   

Status: Den digitale utviklingen av NAV-tjenestene fortsatte i 2019. Dette hadde stor 

betydning for organisasjonen, da det handlet like mye om en virksomhetsutvikling 

som en forenkling av tjenestene både for brukerne og ansatte. På brukersiden var 

innføring av Digisos (digital søknad om økonomisk sosialhjelp) en betydelig 

forenkling, og i løpet av kort tid etter innføringen i januar 2019 var mer enn 75% av 

alle søknader digitale. For medarbeiderne har innføring av Office 365 vært et stort 

løft og et framtidsrettet tiltak, hvor bruk av Teams og videomøter (både internt og 

eksternt) har betydd en helt annen arbeidshverdag både når det gjelder effektivitet og 

fleksibilitet.  Ellers var kommunen/regionen preget av lav arbeidsledighet, noe som 

også betydde større muligheter for å få brukere av NAV-tjenestene inn på 

arbeidsmarkedet.   

Utviklingstrekk: Isiflo jobb- og rekrutteringssenter fortsatte i en god vekst og 

utvikling. Senteret flyttet inn i nye lokaler i september 2019, og ble tilført ytterligere en 

fast arbeidslederstilling. Dette for å gi tettere oppfølging av deltakerne, men også 

bedre mulighet til å jobbe mer aktivt ut mot arbeidsmarkedet. Gjennomsnittlig har 

senteret hatt 69 deltakere per uke. I alt 107 deltakere startet og 119 sluttet i løpet av 

året. 52 av deltakerne som avsluttet gikk over i fast jobb, videregående skole eller 

fikk lærlingplass. En endring fra tidligere år er at flere og flere av deltakerne får jobb i 

bedrifter også utenfor industriparken.   

Ordningen med NAV-veileder i videregående skole ble videreført i 2019 med 

avsetning av en 50 % kommunal stilling med hovedansvar for oppfølgingen.  

Målsettingen med null akutthenvendelser til NAV fra ungdom under 18 år er innfridd. 

Jobbspesialist har bistått 17 personer ut i jobb.  

Kommunen bosatte 19 flyktninger i 2019 (i tråd med IMDi’s anmodning).   

Kontoret hadde en god utvikling i måloppnåelse på sentrale målekortindikatorer. 

Kontoret yter både kommunale og statlige tjenester side om side til brukerne som 
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henvender seg til NAV, noe som krever høy grad av koordinering av 

arbeidsprosessene og tiltakene. Kontoret har jobbet med kontinuerlig forbedring 

gjennom hele året, og søker hele tiden å fjerne flaskehalser og uhensiktsmessige 

stopp-punkter i oppfølgingen av brukere.   

Antall personer som mottok økonomisk sosialhjelp økte fra 350 stk. i 2018 til 383 i 

2019. Samlede sosialhjelpsutgifter økte også med ca.1 million sammenlignet med 

2018.  

Blant kommunalt ansatte i kontoret var nærværet i 2019 på 90 %, noe som dessverre 

ligger godt under målsetningen, til tross for kontinuerlig oppfølging av 

nærværsarbeidet hele året gjennom. Korttidsfraværet er svært lavt, men manglende 

måloppnåelse har sammenheng med flere langtids sykefravær. 

Kontoret hadde i 2019 ekstra høy oppmerksomhet på internt sikkerhetsarbeid blant 

ansatte. Dette handlet blant annet om øvelser på rutiner knyttet til trusler og vold, 

alarmbruk og førstehjelp. 

Etter nesten ni år som NAV-leder gikk Monica Skjellen-Larsen over i annen stilling i 

kommunen 1. desember 2019. 

KOSTRA-tall:  

 VTK 2019 VTK 

2018 

Oppland 

2019 

Landet 

2019 

Netto driftsutgift til økonomisk 

sosialhjelp pr innb. (i kroner) 

829 754 1016 1247 

Gjennomsnittlig utbetaling pr 

stønadsmåned (sosialhjelp), i kroner 

7856 7816 - - 

Antall sosialhjelpsmottakere 383 350   

Antall sosialhjelpsmottakere med 

stønad i 6 mndr. eller mer  

113 110   

Mottakere av kvalifiseringsstønad 

(KVP) pr. 1000 innb. 20 – 66 år (%) 

2,6 1,7 2,5 3,1 

Husbankindikatorer  

Beløp pr innbygger i startlån 

videretildelt av kommunen 

4470 4875 2611 1953 

Antall kommunalt disponerte boliger 

pr. 1000 innbyggere 

32 32 25 21 

 

De utvalgte KOSTRA-tallene gir dessverre ingen god sammenligning/oversikt, men 

kan si noe om utviklingen fra år til år for vårt vedkommende. Det er viktig å være 

oppmerksom på at sosialhjelpsregistreringene omfatter alle fra de som har mottatt én 

utbetaling på noen hundre kroner i løpet av året til de som har sosialhjelp som eneste 

inntektskilde over lengre tid.  KVP-deltakelse og deltakelse i kommunale 

sysselsettingstiltak ved for eksempel ISIFLO omfattes også av 

sosialhjelpsregistreringer. 
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6.8.2 Måloppnåelse  

Fokusområde Resultat 2018 
Mål  Resultat  

2019 2019 

Brukermedvirkning    

- Brukerråd Regionalt  
Regionalt 
brukerråd 

Sosialhjelp/Sosialtjeneste    

- Andel langtidsmottakere av 
sosialhjelp (% av alle som mottar 
øk. sos.hjelp mer enn 3 mndr.) 

14% Max 15% 12% 

Arbeid    

- Andel arbeidssøkere med 
overgang til arbeid (% av alle 
arbeidssøkere) B15 

65% Min. 65% 68% 

- Andel personer med nedsatt 
arbeidsevne med overgang til 
arbeid (%) B16 

53% Min. 48% 46% 

- Andel deltakere ved ISIFLO som 
går ut i arbeid, utdanning eller 
tiltak (% av alle som avsluttes) 

65% Min. 75% 61% 

Kvalifiseringsprogram (KVP)    

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

 47% Min. 70% 80% 

Flyktninger    

- Andel i arbeid eller utdanning etter 
endt intro-program (% av alle som 
avslutter per år) 

 60% Min. 50% 64% 

Ungdom    

- Andel unge 18-25 år som mottar 
øk. sos.hjelp per mnd. (% av antall 
i aldersgr. bosatt i kommunen)  
B103 

2,2% Max. 1,8% 1,3% 

Boligtjenester    

- Antall startlån per år 38 40 38 

Årlig medarbeiderundersøkelse    

- Deltakelse (% av alle ansatte)  Ikke avholdt 100% 93% 

- Resultat (gjennom-snitt score) - Min. 4,5 4,27 

Regnskapsresultat (% av budsjett) 103 % 100% 101% 

 

På slutten av 2018 ble det registrert en økning i antallet sosialhjelpsmottakere og 

utbetalinger.  Denne trenden fortsatte i 2019. Selv om det var en økning i antall 

mottakere av sosialhjelp, er imidlertid andelen langtidsmottakere redusert. Det 

samme gjelder andelen mottakere i alderen 18-25 år. (De aller fleste i denne 

aldersgruppen har et aktivitetstilbud på en eller annen måte).   
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Innenfor området boligtjenester er antall videreformidlede startlån noe lavere enn 

målsettingen, men kommunen ligger godt an på dette området sammenlignet med 

svært mange andre kommuner. 

6.8.3 Endring drift 
Det har vært en formidabel satsing på digitalisering av de statlige NAV-tjenestene,  

blant annet  som et ledd i innsatsen for å bistå flere til å komme i arbeid og aktivitet.  

Dette har også hatt stor betydning for de kommunale tjenestene, blant annet innenfor 

de sosiale tjenestene og saksbehandling på Husbank-området. Utvikling av 

selvbetjeningsløsninger, bedre service ved NAVs kontaktsenter, redusert åpningstid 

for tilfeldige besøk ved NAV-kontoret, mobile arbeidsverktøy og bruk av mulighetene i 

verktøyene for ansatte er alle tiltak som har stor innvirkning. 

6.8.4 Status LEAN 

Gjennomførte forbedringsprosesser: 

Aktivitet: Resultat 2019 

Planlagte 
forbedrings-
prosesser 

1  

Gjennomførte 
forbedrings-
prosesser 

2 

 

 

Identifiserte og realiserte gevinster: 

Aktivitet: Status 2019 

Identifisert 
gevinstpotensial 

1  

Realiserte 
gevinster 

2 

 

 

6.8.5 Regnskapsresultat 
65 NAV kommune Regnskap 

2018 
Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Avvik 

  1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

 Sum Utgifter 56 165 55 922 47 310 -8 612 

 Sum Inntekter -16 001 -15 803 -7 523 8 280 

      

 Netto driftsresultat 40 164 40 119 39 787 -332 

 

Netto driftsresultat må sies å ligge innenfor det “akseptable” med et merforbruk på kr 

333’.   



92 
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6.9 Omsorg
Omsorg har i 2019 hatt følgende organisering:

Omsorg har 11 driftsenhetsledere med personal -, fag -og økonomiansvar for til
sammen 22 enheter. Driftsenhetslederne rapporterer til omsorgssjef. Rådgiver,
fagstab og merkantil ivaretar ulike støttefunksjoner.

Omsorgsavdelingen har ca. 340årsverk fordelt på ca. 520 personer.

Kommunen er lovmessig forpliktet til å yte helse -og omsorgstjenester, og skal sørge
for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse –og
omsorgstjenester. Samhandlingsreformen med tilhørende lovendringer har gitt
kommunen et større ansvar og en viktigere rolle i å sørge for nødvendige helse -og
omsorgtjenester til befolkningen.

Endringstakten er høy og det kreves økt kompetanse på alle nivåer i
omsorgstjenesten for å møte nye oppgaver, nye arbeidsmåter og annen
oppgavefordeling. Organisatoriske endringer, kulturendringer og evne til å prioritere
er helt nødvendig. Dette stiller krav til den enkelte medarbeider og til ledelsen.

2019 har vært et utfordrende år for omsorgstjenesten.

Oppgavene og kompleksiteten fortsetter å øke. Det samme gjør krav og
forventninger til tjenesteomfang og kvalitet. Tjenestemottakerne er i alle aldre og med
svært ulike behov. Det er aktiv behandling etter sykehusopphold, opptrening,
oppfølging ved kreftsykdom og andre alvorlige sykdomstilstander, psykiatrilidelser,
rusproblematikk, ulike former for nedsatt funksjonsevne og skrøpelige eldre med flere
samtidige sykdommer.
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 Aktiviteten på området er høy. Det er jobbet kontinuerlig med aktivitetstilpasning og 

stram styring gjennom året hele året for å levere nødvendige tjenester innenfor den 

rammen som er til rådighet.   

6.9.1 Endring i drift for 2019 og utvikling i tjenestebehov 
Økning i ressurskrevende tjenester i 2018 medførte store kutt i omsorg sitt budsjett 

for 2019. Ressurskrevende tjenester er både innenfor eldre og yngre, men i aller 

størst grad for yngre. Økningen i yngre brukere samtidig med veksten i eldre er 

utfordrende og stiller oss overfor vanskelige prioriteringer.  

3 sykehjemsplasser på Gimle ble lagt ned og 6 avlastningsplasser ble flyttet fra 

Gimle til Raufosstun Helsehus. Dette ga en reduksjon på 5 årsverk på 

Gimlesykehjem og Helsehuset økte 6 plasser uten tilføring av ressurser. 

Gimle sykehjem har hatt 100% belegg gjennom hele 2019 og overbelegg noen uker 

på høsten. Sykehjemsplassene er samlet i 1. etasje noe som har gitt bedre utnyttelse 

av bemanningen og kompetansen. Det oppfattes som god trivsel og positivt for 

beboerne.  

Helsehuset har hatt et svært krevende år med høyt belegg, men ikke overbelegg. 

Sykefraværet har økt betydelig. Gjennom hele året har det vært pasienter på 

helsehuset som har ventet på sykehjemsplass eller omsorgsbolig. Vi har sett at det 

er potensiale for å få raskere innflytting i ledig omsorgsbolig og dermed redusere 

liggetiden i Helsehuset. Dette krever økt bevissthet hos alle aktører og må 

kontinuerlig følges opp og jobbes med.  

Ventelisten for heldøgns omsorgstilbud har økt i 2019. Det er en variasjon gjennom 

året, men i starten av 2020 har ventelistene gått betydelig ned. 

I hjemmetjenesten har det vært en økning i tjenestebehov. Økningen i 2019 

sammenlignet med 2018 er på 14 %. Dette tilsvarer ca. 10 000 flere vedtakstimer per 

år.  

Psykiatri - og rustjenestene har hatt en betydelig økning av henvendelser fra 2018 til 

2019. I forbindelse med budsjettsaldering i 2019 ble det redusert i åpningstid ved 

dagsentret og det ble opprettet gruppetilbud i stedet for individuelle samtaler. 

Tjenesten har gjennom endringen i innretning av tilbudet klart økningen i 

henvendelser selv om bemanningsressursene ble redusert.  

Samlet for alle tjenesten i Omsorg så har det vært en økning i vedtakstid på 7,2 % i 

2019 sammenlignet med 2018. 

 Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten.  

Antall pasienter meldt innlagt og antall meldt utskrivningsklare øker for hvert år. Det 

er flere meldt utskrivningsklare i 2019 enn tidligere år. Stadig flere skrives ut til 

hjemmet. 
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 Antall meldt innlagt 

i spesialisthelsetj. 
Antall meldt 
utskrivningsklare 

Utskrevet til 
hjemmet 

Utskrevet til 
institusjon 

2016 503 432 254 177 
2017 505 434 212 184 
2018 
2019 

537 
618 

518 
493 

269 
292 

175 
170 

 
For 2019 betalte kommunen for 16 overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter. 

Dette er 14 flere enn året før. Halvparten av disse er fra psykisk helsevern. 

Betalingsplikt for utskrivningsklare fra psykisk helsevern ble innført fra januar 2019.  

Det er avgjørende at omsorgstjenesten innretter seg slik at vi i størst mulig grad har 

kapasitet til å ta imot utskrivningsklare, samtidig vil det til tider kunne oppstå 

utfordring da presset på tjenesten kan være høyt.  

6.9.2 Utviklingsarbeid og måloppnåelse 
Omsorg sitt overordnede mål er å bidra til at innbyggerne mestrer eget liv. 

Fokusområder for Omsorg i 2019 er vist i måletabellen i punkt 6.9.3 og nedenfor er 

enkelte sentrale utviklingsområder kommentert.  

Kompetanse, kvalitet og pasientsikkerhet 

Andel helsefaglig personell i Omsorg med høgskoleutdanning har økt fra 2018 til 

2019. Andelen videregående utdanning har hatt en svak nedgang. Samlet har den 

helsefaglige kompetanse økt med 1,7 %. Det er et mål å øke den samlede andelen 

helsefaglig personell ytterligere.  

Å øke andelen heltidsstillinger er et sentralt mål for å sikre kompetanse og kvalitet i 

tjenesten. Det prøves ut ulike arbeidstidsordninger med langvakter, organisering av 

arbeidskraft på tvers av enheter og øke stillingsstørrelser der det er mulig. Den 

gjentagende utfordringen er behovet for kompetent helsefaglig arbeidskraft på helg.    

Utvikling av gode helhetlige pasientforløp har vært et prioritert arbeid i 2019 og vil 

fortsette i 2020. Dette omfatter alle våre tjenester og samhandling mellom kommune 

og spesialisthelsetjenesten. Forløpstenkning skal sikre trygge tjenester og mestring 

av eget liv. Gode forløp sikrer overganger mellom nivåer, rett kompetanse og rett 

tjeneste til alle tjenestemottakere. Legetjenesten har en nøkkelrolle i 

pasientforløpene.  

Pasient - og brukersikkerhet er førende for utøvelsen av tjenestene. Dette er naturlig 

knyttet til pasientforløpet. Pasientsikkerhetstavler i enhetene skal bidra til å sikre 

oppfølging av behandling og tidlig oppdagelse av forverret tilstand.  

Velferdsteknologi 

Velferdsteknologiske løsninger vil avhjelp behovet for personalressurser og 

tjenestebehov, og dette jobbes det mye med både i egen kommune og regionalt 
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samarbeid. Men det tar tid og er krevende, da dette i tillegg til teknologien, handler 

om endring i arbeidsmåter på flere plan.  

Ledelse 

Ledelse er sentralt for å få til endring og utvikling, og samtidig sikre at den daglige 

driften ivaretar faglig gode og trygge tjenester til innbyggerne. Omsorg har i 2019 

gjort endringer i lederstrukturen og vil jobbe videre med dette i 2020. 

Ledelseskapasiteten må strykes både gjennom organisatoriske grep og med 

kompetanseutvikling for å være i stand til å møte omstillingsutfordringene. 

Lean 

Det er ingen nye leanenheter i omsorg i 2019, men opplæring og oppfølging av nye 

ledere har vært prioritert.  Alle enhetene har ukentlige tavlemøter og jobber med 

forbedringer på ulike områder. Omsorgssjef har gjennomført leanrevisjon i alle 

enhetene i løpet av 2019  

Nærvær 

Sykefravær er en stor utfordring. Nærværet har vært 1 % lavere i 2019 enn i 2018. 

Høsten 2019 gjennomførte alle enheter IA Skolen i regi arbeidslivssentret. 4 

halvdags samlinger hvor ledere, tillitsvalgte og verneombud fra alle enhetene deltok. 

Dette følges opp videre i 2020 med utviklingsarbeid i den enkelte enhet og 

samarbeid med arbeidslivssentret.  

Gjennomsnittlig resultatet for Omsorg: 
Nærvær Totalt Korttids fravær Langtids fravær 

2018 89,6 2,6% 7,7% 

2019 88,6 2,5% 9,0% 

 
Nye lokaler 

Dagaktivitetssenter for rusmisbrukere, «Huset», flyttet inn i lokaler i Almenvegen i 

mai 2019.   

Nytt dag- og avlastningssenter i Lundersveg for mennesker med utviklingshemminger 

stod ferdig i høst og med innflytting i oktober.  

Beslutning om drift av fremtidig storkjøkken og vaskeri har vært til politisk behandling 

flere ganger i 2019. I november ble det besluttet at det skal bygges og driftes i Vestre 

Toten. Planer for utbygging vil foregå i 2020.  

 Planer for Gimleområdet med sykehjem og omsorgsboliger har stått stille i påvente 

av beslutning om storkjøkken og vaskeri. 
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 6.9.3 Måloppnåelse 
 

Fokusområde  Resultat 
 2018 

Mål 
 2019 

Resultat 2019 

Brukere       
Pasient/bruker opplever 
tjenester av god kvalitet  

Brukerundersøkelse 
Resultat 2,0 (skala 0-2)           

Gjennomføres 
annethvert år 

Resultat fulgt opp i alle 
enheter 

Rett tjeneste, på rett 
sted, til rett tid 
  

Utvikle helhetlige 
pasientforløp 

Utvikle helhetlig 
pasientforløp; fag,  
samhandling og 
pasientsikkerhet 

Arbeidet pågår 

 Utskrivningsklare pas. 
somatikk 
overliggerdøgn:5 

Utskrivningsklare pas. 
somatikk og psykisk 
helsevern 
Overliggerdøgn: 20 

Betalte overliggerdøgn: 
16 

 Team Hverdagsmestring 
er etablert 

Hverdags-rehabilitering: 
10 % av vedtak i 
hjemmetjenesten 

Hverdags-rehabilitering 
30 % av vedtak i 
hjemmetjenesten 

 Prosjekt 
Velferdsteknologi over i 
drift 

Øke og ta i bruk ny 
velferdsteknologi ;   - 
Digitale 
trygghetsalarmer    - 
Medisindispenser - 
Digitale tilsyn 

-Digitale alarmer 
-Medisindispensere 
Digitale tilsyn ikke 
igangsatt  

Medarbeidere       
Medarbeidere deltar 
aktivt i forbedring og 
endringsarbeid.  

Oppfølging av 
medarbeider-
undersøkelse  

Oppfølging av 
medarbeider-
undersøkelse  

Fulgt opp 

Nærvær Gjennomsnitt 89,6% Gjennomsnitt  
90,5% 

Gjennomsnitt 
88,6% 

Kompetanse: rekruttere, 
utvikle og beholde   

Andel helsefaglig 
kompetanse 75,1% 

 Andel helsefaglig 
kompetanse 79% 

 Andel helsefaglig 
kompetanse 76,8% 

Heltidskultur i samsvar 
med kompetent 
arbeidskraft 24/7/365 

65% 70% 65 % 

Tjenesteproduksjon 
og fremtidsrettet 
utvikling 

      

«Leve hele livet»: 
Frivillige i 
omsorgstjenesten 

Frivillig-koordinator i 
30%  stilling 

Utvikle samarbeid og 
øke frivilligaktivitet i 
omsorgstjenesten 

Økning i frivilligaktivitet 

Institusjonsplasser 
tilpasset fremtidens 
tjenestebehov 

Andel korttidsplasser  
52% 

Andel korttidsplasser  
52% 

Andel korttidsplasser 
55% 

Hjemmetjenester 
tilpasset fremtidens 
tjenestebehov for eldre 
og yngre 

Utvikle hjemme-
tjenestene 

Utvikle 
hjemmetjenestene og 
flere kan bo hjemme 
lengre 

Andel med bistand 
hjemme har økt 

Opptrapping psykiatri og 
rustjenester, forebygge, 
behandling og 
oppfølging 

Økt henvisninger 
kommunale psykiatri og 
rustjenester 

Utvikle ambulerende 
tjenester  

Fact-team etablert 

Botilbud i takt med 
befolkningsutvikling 

  Utrede og planlegge 
heldøgnsomsorg  

Pågår 

Økonomi       
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Fokusområde  Resultat 
 2018 

Mål 
 2019 

Resultat 2019 

Tilpasse drift til 
økonomiske rammer 

+ 4 mill Balanse + 3,4 mill 

 
 
6.9.4 Regnskapsresultat 
 
Det rettes stor oppmerksomhet på god økonomisk styring i enhetene. Budsjettiltak 

ble gjennomført helt i starten på året og ga dermed raskt effekt. Det har vært spesielt 

stort fokus på å redusere overtidsbruk og innleie ved fravær kun der det er 

nødvendig. Det er utfordrende og krever stor bevissthet hos alle med en sterk 

prioritering for å klare en slik stram styring.  

Refusjoner for ressurskrevende tjenester ga samme inntekt som det var budsjettert 

med. 

71 Omsorg Regnskap 
2018 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Avvik 

  1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

 Sum Utgifter 314 290 326 268 314 788 -11 480 

 Sum Inntekter -85 417 -86 918 -72 025 14 893 

      

 Netto driftsresultat 228 873 239 350 242 763 3 413 
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6.10 Planavdelingen 

Planavdelingen ivaretar kommunens oppgaver som gjelder: 

 

• Kommuneplanlegging 

• Plansaksbehandling  

• Oppmåling og geodata  

• Byggesaksbehandling  

• Matrikkelføring  

• Næringsutvikling og tilrettelegging  

• Regional utvikling - samferdsel  

• Deling og seksjonering av 
eiendom  

• Eiendomsmegleropplysninger  

• Kommunale tomtesaker  

• Jord- og skogbruksforvaltning  

• Landbruksrelatert 
næringsutvikling  

• Drift av kommunens skog  

• Vilt- og fiskeforvaltning  

• Vassdragsforvaltning  

• Miljøvern/forurensningssaker  

• Veterinærvakt  

• Eiendomsskatt – administrasjon  

• Administrering av gebyrer, 
fakturering  

 

 
Planavdelingen er organisert i seks faggrupper, hver med en egen fagansvarlig. 

Disse faggruppene er: 

• Arealplanlegging 

• Byggesak 

• Kart/oppmåling 

• Landbruk 

• Eiendomsskatt 

• Miljø  

Planavdelingen utgjør ved årsskiftet 2019/2020 17,5 årsverk.  

Planavdelingen gjennomførte høsten 2019 opplæring i, og innføring av «LEAN 

kontinuerlig forbedring». Dette var en meget omfattende og ressurskrevende 

prosess. Den avdekket imidlertid raskt at avdelingens ansatte er fremoverlent, 

lærings- og endringsvillige. Et godt eksempel på dette er at det ikke tok lang tid etter 

innføring før avdelingen hadde digitalisert store deler av LEAN-tavla. 

Videre bekreftet innføringen av trivselsmål og trivselsballer at arbeidsmiljøet på 

avdelingen er veldig godt.  

Vi har fulgt opp arbeidet fra 2018 med å få bedre rutiner, beskrivelser og instrukser. 

Planavdelingen bistår andre avdelinger, Teknisk drift (oppmåling ved grunnerverv, 

utbyggingsavtaler mm.), Eiendom (byggesøknader, søknader om dispensasjoner og 

planendringer (Raufosshallen, Brannstasjon og uttrykningsveg), osv.  

Plan har sekretariatet for Areal- og helseforum som er en tverrfaglig møteplass for 

saker som omfattes av flere tjenesteområder og «eksterne» organisasjoner 

(Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn IKS). Tjenesteområder deltar etter behov/ 

saker. Dette fører til en bedre samordning av saker som går på tvers av fagområder. 

Møter vanligvis 1 gang per måned (9 ganger i 2019).  
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6.10.1 Status og utviklingstrekk fra fagområdene for året som gikk 

 

Miljøvern 

Sent i 2018 ble en ny miljørådgiver ansatt. Tidlig i 2019 sa imidlertid innehaver av 

den eksisterende stillingen opp. Ny rådgiver ble ansatt i 100 % stilling rett før 

sommeren 2019. Fra og med andre halvår i 2019 har derfor miljøfeltet vært fullt 

besatt og det har vært mulig å legge et mye sterkere trykk på dette fagfeltet.   

I dagens situasjon er en av de to hjemlene innenfor miljøfeltet gebyrfinansiert og 

øremerket jobbing med spredt avløp. For å være minst mulig sårbare, sørge for 

kunnskapsoverføring og sikre en hensiktsmessig arbeidsfordeling jobber begge de 

ansatte innenfor fagfeltet med både konvensjonelt miljøvern og spredt avløp.   

Med full bemanning har det vært mulig å gjennomføre enda mer omfattende tilsyn 

med spredt avløp enn tidligere. I 2019 var de delene av kommunen med avrenning 

direkte mot hovedvassdraget Hunnselva særlig prioritert. Det ble gjennomført tilsyn 

med 144 anlegg.   

I forbindelse med oljefyringsforbudet ble det jobbet en del med veiledning for 

innbyggerne om hvordan de skulle forholde seg, hva som gjelder for brenselstanker 

osv. Det er også arbeidet med en del saker knyttet til oppfølging av ulovlig brenning, 

samt forsøpling og dumping av avfall.   

Siden en rådgiver er nytilsatt i 2019 har noe tid gått med til opplæring og innføring i 

saker og systemer. Forberedelser for prosessen med å utarbeide ny klimaplan har 

også så vidt begynt. Øvrige «ledige» ressurser på miljøområdet går med til 

forefallende saker, herunder å ivareta miljøspørsmål i større plan-, rehabiliterings- og 

utbyggingsprosjekter.  

I 2019 bidro kommunen til at det ble gjennomført en miljøundersøkelse for et 

gårdsbruk ved Ihle. Bruket fikk pålegg om å utføre slik undersøkelse i 2017. Saken 

ble fulgt opp med varsel om tvangsmulkt i 2018, og videre veiledning og støtte i 2019. 

Saken vil fortsette å rulle med pålegg om utarbeidelse av tiltaksprogram i 2020, samt 

utføring av tiltak dersom slike lar seg gjennomføre i 2020.  

Utdeling av midler gjennom tilskuddsordningen «Lokale Miljøtiltak» er gjennomført 

som planlagt.  

Jordbruk 
Jordbrukerne og de som knyttet til jordbruket er mer enn middels opptatt av været. 

Været i 2019 var ikke noe unntak, våren startet ganske normalt med bare jorder rundt 

månedsskifte april/mai og de tidligste områdene fikk sådd korn den 1. mai. Men så 

kom det cirka 50 cm snø den 6. og 7. mai, etterfulgt av flere dager med regn og lite 

vårvær. All våronn ble utsatt og flere fikk ikke fullført våronna før i midten av juni. Med 

utsatt våronn blir modning og innhøsting tilsvarende utsatt utover høsten. For berørte 

kornprodusenter ble 2019 et dårligere år enn tørkesommeren 2018.   
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Situasjonen for husdyrbrukerne ble et mer normalt år, med gode grasavlinger og 

tilstrekkelig med beite, både på innmark og i utmarka.  

Tre landbruksnytt er i løpet av 2019 sendt alle brukere. Vi har deltatt i 

nettverksgruppe for landbruksforvaltning for Gjøvik, Toten, Land og Hadeland, og det 

er avholdt dialog-/samarbeidsmøte med bondelagene, samt revisjon av 

handlingsplan med beitelagene.  

BU-ordning har tilbud om finansiering til landbruket gjennom Innovasjon Norge. I 

2019 fikk kommunen få forespørsler om finansiering og det ble ikke sendt inn noen 

søknader om finansiering i tradisjonelt landbruk. Kommunen har hatt samtaler med 

aktuelle søkere i 2019 og de vil vurdere å fremme søknad i 2020. Tre søkere har 

vært i samtaler om tilleggsnæring, men søknader er ikke sendt inn i 2019.  

Det er utbetalt til sammen kr 221 880 i støtte til systematisk grøfting i 2019. 9 bruk 

mottok støtte, og 100 daa ble drenert i løpet av året. Tilskudd til drenering stimulerer 

til økt aktivitet og drenering av dyrka mark gjør at hele arealet kan brukes og det gir 

større avling og store maskiner kommer fram.  

Potten for Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midlene) ble redusert til kr 150 000. 

Det ble gitt støtte til gjerding og istandsetting av et gammelt beite med viktige 

beitearter, restaurering av et stabbur og restaurering av ei gammel smie.   

Det ble behandlet 10 konsesjonssaker.   

5 søknader om fradeling etter jordlovens § 12 er behandlet. To tun ble tillat fradelt 

samt en tidligere fradelt tomt og en badeholme. Vi bistod Søndre Land med 

behandling av søknad om fradeling av en skogteig i tråd med samarbeidsavtale 

Skogbruk 
I 2019 ble det avvirket 66.432 m3 til en verdi av kr 29 644 000 mill. for skogeierne. 

Årlig avvirkning i gjennomsnitt for de siste 10 årene har vært ca. 48.524 m3. Beregnet 

årlig hogstkvantumprognose er 51.000 m3.  

Investeringer i skogen gjennom Skogfond var ca. kr 2 mill., hvorav kr 652 590,- var 

tilskudd. Skogbruksplaner viser at det er etterslep på investering i ungskogpleie, men 

det er en svært positiv oppgang på utført ungskogpleie i 2019.  

Vilt og fisk 
Det ble felt 63 elg, 83 rådyr og 6 hjort i Vestre Toten under jakta 2019. 

Det ser ut til at det er en svært solid rådyrstamme som blir forvaltet bra av 

grunneierlagene og jegerne, og at elgstammen har vært ganske stabil de siste årene. 

Hjortestammen ser ut til å være liten, men økende, spesielt sør i kommunen.  
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Det ble dessverre ny «rekord» for antall påkjørsler av hjortevilt i kommunen i 2019, 

med totalt 79 påkjørte rådyr og elg.  Av dette er 49 hjortevilt trafikkdrept eller avlivet, 

hvorav 20 elg og 29 rådyr. Trafikkdrept elg utgjør hele 32 % av jaktuttaket i 2019.   

Kommunen er lovpålagt å gjennomføre ettersøk etter skadet/påkjørt vilt. Vi bruker 

derfor betydelige ressurser i forhold til ettersøk og handtering av fallvilt, både 

gjennom administrasjon og praktiske oppgaver. Det er i dag 4 medlemmer av den 

kommunale viltvakta som utfører offentlig ettersøk og herunder avliving av 

syke/skadde dyr. Disse gjør en svært god jobb for kommunen og er ute til alle 

døgnets tider, etter varsel om viltulykke fra politiet.   

Det skal tas prøver av alle fallvilt av hjortevilt med alder over 1 år. Det er viltvakta i 

kommunen som tar hjerneprøver/lymfeprøver som sendes inn til mattilsynet for 

analyse. Dette er en del av en landsdekkende overvåkning av utbredelsen av 

skrantesyken (CWD).  

Avtalen om levering av nyttbart «fallvilt» til storkjøkkenet på Gimle fungerer fortsatt 

bra, og dette er en svært god måte å utnytte fallvilt på som er godkjent av mattilsynet. 

Inntektene fra ordningen går inn på viltfondet, som benyttes til ulike tiltak innenfor 

viltforvaltning. Det er imidlertid kommet signaler fra mattilsynet om at dagens ordning 

med godkjenning av fallvilt vil opphøre fra 2020. Dette vil i så fall medføre at 

ordningen vi har i dag med levering av elgslakt til Gimle kan bli vanskelig å 

videreføre. Det er foreløpig ikke kommet en endelig avklaring på dette fra Mattilsynet 

våren 2020.  

I 2019 var det 31 jegerprøvekandidater i kommunen. Vestre Toten jeger- og 

fiskeforening arrangerer kurs og jegerprøve, mens kommunen stiller med lokaler og 

viltnemda med sensorer til prøven.  

Eiendomsskatt. 
Kommunestyret vedtok å skrive ut eiendomsskatt i 2019 etter eiendomsskattelovens 

§ 3 a (alle eiendommer). Den generelle skattesatsen er satt til 7 ‰ av 

takstgrunnlaget. For boliger og fritidseiendommer var skattesatsen satt til 4,5 ‰ 

Nye skatteobjekter er taksert og behandlet i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. 

Det har vært en tilnærmet normal verdiøkning på boliger i 2019, i vår region ca. 10 %. 

Arbeidet med å taksere næringseiendommer og maskiner hver for seg, ca. 50 

takster, ble fullført innen fristen 1.mars. En klage ble mottatt og behandlet. 

Merarbeidet med å retaksere «verk og bruk» ble kompensert med kr 300 000,- i 

ekstraordinære skjønnsmidler. 

Ansatte ved eiendomsskattekontoret har deltatt på årsmøter og kurs i forbindelse 

med lovendringen. 

 

 



103 
 

Skattepliktige eiendommer        Eiendommer fritatt for eiendomsskatt 

 
 

Utbyggingsprosjekter 
Tilrettelegging og salg av utbyggingsarealer, herunder bolig- og næringstomter, er i 

2018 flyttet til næringsutvikler direkte underlagt Kommunedirektøren. I 2019 er derfor 

kun to gjenværende boligtomter fra tidligere utbyggingsprosjekter solgt, henholdsvis 

Parkvegen 16 på Eina (eies av Eina Vel, salget administrert av kommunen som del 

av utbyggingen av Sisselberg/Parken), og Skogvegen 39 på Reinsvoll (utbygd i 

2016/2017). I tillegg er en gjenværende boligtomt i Jernbanevegen på Reinsvoll solgt 

i forbindelse med et fortettingsprosjekt.  

Kommunen har hånd om flere framtidige utbyggingsarealer, blant annet deler av 

Brubakken og den gamle barneskolen på Raufoss. Det har i 2019 vært arbeidet med 

å forberede disse for salg/utbygging, blant annet i forbindelse med Europan15 og i 

etterkant av reguleringsplan for Rådhuskvartalet.  

Oppmåling og geodata 
2019 var et år med stor aktivitet. Løpende saker er ivaretatt. Vi har også bistått andre 

avdelinger med oppmåling. 

Matrikkelforbedring er stadig i fokus, selv om det på grunn av stor 

oppmålingsaktivitet, ikke har vært prioritert like høyt i 2019 som i foregående år. 

Oppmålingsavdelingen har tatt i bruk Mobil Oppmåling, som er en heldigital 

feltløsning for protokoller. Dette gjør at vi nå er heldigitale i alle ledd i en 

oppmålingssak. 

Kartverket har skannet nesten alle gamle jordskiftekart i kommunen. Denne 

skanningen er oversendt til kommunen og skal tilgjengeliggjøres i innsynskartet. 
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Kommuneplan 
Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2014. Denne skal tas opp til vurdering innen ett 

år etter kommunevalget i 2019 (i revidert kommunal planstrategi). Som forberedelse 

til dette er det startet et arbeid med arealbruksstrategier. Formålet med arbeidet er 

todelt:  

• Presisering av gjeldende kommuneplans bestemmelser, og  

• Forarbeid til endringer og revisjon av kommuneplanen sin arealdel.   

Arbeidet vil videreføres i 2020 med tanke på utforming av ny planstrategi som skal 

starte i løpet av året.   

Connected living   

Gjøvikregionen utvikling har utarbeidet en strategi for utvikling av framtidas bomiljø 

og lokalsamfunn. Kommunestyret i Vestre Toten kommune vedtok strategien i møte 

31.8.2018. Vestre Toten kommune vil så langt det er praktisk mulig bruke strategien 

som retningslinje for framtidig boligbygging og utvikling av lokalsamfunn, og tar sikte 

på å innarbeide strategien i planstrategi og kommuneplan når disse blir revidert.   

Dispensasjoner:  

I forbindelse med søknader om fradeling er det gitt 9 dispensasjoner fra 

kommuneplanen; 5 som gjelder fradeling av nye eiendommer (fradelte gårdstun, 

boligtomter m.v.), mens 4 gjelder tilleggsarealer. I tillegg er det gitt 2 dispensasjoner 

for etablering av nye boenheter på eksisterende eiendommer i 2019.  

En dispensasjon for fradeling av boligtomt i LNFR (Blåflat gnr. 64/3) er avslått ved 

politisk behandling i 2019. Denne saken er oversendt til Fylkesmannen for endelig 

behandling i løpet av 2020. En tidligere gitt dispensasjon for fradeling i LNFR (Ripe 

gnr. 6/1) er opphevet i forbindelse med klagebehandling hos Fylkesmannen i 2019.   

Det er i tillegg gitt flere dispensasjoner fra kommuneplanen for andre forhold, blant 

annet i forbindelse med byggetiltak på eksisterende eiendommer i strandsona. Det er 

også gitt flere dispensasjoner fra kravet om reguleringsplan, blant annet i forbindelse 

med byggetiltak innenfor Raufoss Industripark.  

Det har vært flere uformelle møter med utbyggere som jobber med fortetting i 

eksisterende boligområder. I hovedsak på Raufoss. Vi forventer at flere av disse 

sakene vil komme som formelle saker i løpet av 2019/2020. Disse sakene er 

vanskelige å håndtere ut fra dagens kommuneplan, og vil bli tema i revisjon av 

kommuneplanen.  

Reguleringsplaner og annet planarbeid 
Av egne planarbeid har vi: 

• Endring av reguleringsplan for Rådhuskvartalet ble vedtatt 2.12.2019. Tomt for brannstasjon 

ble utvidet og krav om underetasje på brannstasjonen ble fjernet.   
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• Arbeidet med reguleringsplan for Gamle Reinsvoll barneskole ble gjenopptatt våren 2019. 

Det et utført innledende reguleringsarbeid.  

Når det gjelder private reguleringsplaner, har det vært stor aktivitet. Vi har på ett eller 

annet vis vært innom følgende planer: 

 
Støen pukkverk 

Raufoss industripark 

Slåtten 

Alseth boligfelt 

Prøvenlia 

Reinsvoll stasjon 

Fredlund/Framstadbakken 5 

Dragerskogen Bg2/Kilden 

Ny fotballhall 

Toten Metall (Metallco) 

Gjestrumfeltet øst 

Tømmerterminal 

Knut Hamsunsveg 6-8 

Storgata 26/ gamle Raufoss hotell 

Ruud Klokkergård 

Elveløkka/Rustadvegen 2-4  

Rådhuskvartalet 

Reinsvoll Næringspark

 

Du kan lese mer detaljer om de ulike planene i Planavdelingens årsmelding. 

Faggruppe plan deltar i ei regional nettverksgruppe bestående av Gjøvik, Østre og 

Vestre Toten, Søndre og Nordre Land, samt Jevnaker.  

Delingssaker 

Det har blitt behandlet 28 delingssaker i 2019, blant annet flere utbyggingsområder 

(Prøvenlia på Raufoss og Sentrumsgata på Reinsvoll).  

Avtaler om utbygging av infrastruktur 

Det er inngått én ny utbyggingsavtale i 2019, for søndre del av Prøvenlia. I tillegg er 

det brukt en god del tid på oppfølging av pågående utbyggingsavtaler, blant annet i 

Dragerskogen på Raufoss og Røstøen nord på Reinsvoll.  

Byggesaker 
Det er fortsatt stor byggeaktivitet, spesielt innenfor boligsektoren.   

Av større enkeltprosjekter som er godkjent eller igangsatt kan nevnes:   

• Prosjekter i tilknytning til ny ungdomsskole  

• Utbygginger i Raufoss Næringspark  

• Boligprosjekter Røstøen nord på Reinsvoll, Reinsvoll sentrum, Vadlia, Prøvenlia, 

fortettingsprosjekter, LRN, oppfølging av rivesak bygninger gamle Reinsvoll mølle, tiltak ved 

Hole kalkverk 
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Byggesak bidrar også på Infoland/eiendomsmegleropplysninger der det for 2019 er 

svart på ca. 250 henvendelser totalt. Planavdelingen har inntekter fra disse 

henvendelsene.  

Byggesak har ingen saker som overskrider lovpålagte tidsfrister for saksbehandling.   

Tilsynsaktiviteten har i samsvar med målsettingen økt de siste årene, noe som blant 

annet har resultert i flere saker med ulovlighetsoppfølging. Vestre Toten deltar 

fortsatt i nettverksgruppe byggesak med 6 andre kommuner. I gruppa foretas blant 

annet større tilsyn i kommunene, samt felles foredrag og avklaringer. Vestre Toten 

har vært med på å utarbeide kvalitetssikringssystem for hele tilsynsaktiviteten i 

nettverksgruppa.   

Planavdelingen/byggesak har arrangert estetikkseminar med deltagelse fra 

nabokommuner (del 1 i 2019 og del 2 i 2020).  

Prosjekter 
Plan har også arbeidet med/ deltatt i flere prosjekter i 2019: 

 
- Areal- og transportplan ATP Raufoss i samarbeid 

med Statens vegvesen og Oppland 
fylkeskommune. Det ble gjort forarbeider i 2017, 
før offisiell oppstart i 2018. Prosjektet skulle 
opprinnelig gå ut 2019, men er forsinket og vil 
fortsette i 2020. Ordføreren sitter i styringsgruppa, plansjefen er medlem av 
prosjektgruppa og faggruppe plan er sekretariat og prosjektleder. I 2019 var 
hovedoppgaven å gjennomføre en stor trafikktelling i Raufoss. 
 

- Areal- og transportstrategi ATS Mjøsbyen er et 
samarbeid mellom Statens vegvesen, Oppland og 
Hedmark fylkeskommuner og 10 kommuner langs 
Mjøsa. «Samarbeidet skal bidra til å utvikle 
regionen til en mer konkurransedyktig og 
bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et 
ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan 
knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og 
går.» Plan har deltatt i både prosjektgruppa (1-2 pers.) og på 
arbeisdseminarene (2 pers.). 
 

- Arkitektkonkuransen Europan 15. I 2019 ble 
selve konkurransen utlyst på våren med 
leveringsfrist i juli. Vi hadde aktuelle arkitekter 
på befaring på Raufoss i mai. Alle de 15 
bidragene vi fikk inn ble utstilt på Brubakken. 
Utstillingen i Gymsalen var åpen for publikum i 
14 dager. På høsten var det jurymøte og 
samling i Innsbruck, før konkurransen ble 
avgjort med seremoni og workshop i Oslo i 
begynnelsen av desember. Det Spanske teamet La Errera vant. To Norske 
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bidrag fikk også hederlig omtale. Vi startet samarbeidet med La Errera med å 
planlegge for en ny workshop. Vi har fått mye positiv oppmerksomhet rundt 
konkurransen og hva som skal skje på Raufoss.  
  

- Bystatus: Kommunestyret vedtok bystatus for Raufoss, med noen føringer for 
hvordan dette skal følges opp.   
 

- ByLab ble etablert på Amfi september 2018. 
Publikum ga tilbakemelding på at dette var et godt 
tilbud da turen opp på rådhuset krever mer mot og 
tiltak. Siste bylab var i mai 2019. Det var ikke 
ressurser til å fortsette dette arbeidet høsten 2019.  

- Med økt bemanning i løpet av 2020 bør det 
vurderes om dette arbeidet skal gjennopptas. 
 

- Prosjekt Raufoss Sentrum, videreføring 
a) Det er startet opp et arbeid med å kartlegge kommunens behov og 

ønsker for utbyggingsområdet på den gamle skoletomta.  
b) Kultur og Plan har startet opp et forprosjekt for utvikling av 

aktivitetsområdet på «Nytorvet». Planavdelinga har bistått med å 
leie inn Norconsult til å utarbeide et forslag til innhold i 
aktivitetsområdet. Dette ble levert rett før jul i 2019. 

c) Teknisk drift og Plan har etablert ny gangsti og plasser med 
belysning i Elveparken (øst).  

 

6.10.2 Måloppnåelse 
 

Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2018 2019 2019 

Brukere    

God service – raske og 
riktige svar. 
Åpent for telefon-
henvendelser og besøk 
utenom avtaler etter kl. 
1200. 

Våre restanser er 
betydelig redusert. 
Tre planlagte/ 
nødvendige 
ansettelser er 
gjennomført 
 

Løpende saker løses 
fortløpende 
innenfor frist. 
 
Muligheter til å 
arbeide med egne 
saker (regulering, 
oppfølging m.v.) i 
tillegg til løpende 
henvendelser.  
 
Planlagte 
ansettelser 
gjennomført. 

Veldig få 
overskridelser av 
saksbehandlerfrister.  
 
Våre restanser er 
ytterligere redusert.  
 
2 ansettelser er 
gjennomført. 

Medarbeidere    

Høy kompetanse 
 
 

De nyansatte har 
gjennomgått intern 
opplæring, har 

Reviderte stillings- 
og 
rutinebeskrivelser 

Stillings- og 
rutinebeskrivelser er 
utarbeidet. 
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Godt arbeidsmiljø 
Teamarbeid 
 
 
 
 

intern oppfølging 
og tilbys eksterne 
kurs. 
 
Omfattende 
revisjon av interne 
rutiner er igangsatt 
i løpet av 2018 

som viser behov for 
kompetanseheving 
og rekruttering. 
 
Nødvendige rutiner 
for alle fagområder 
er revidert. 

 
 
 
 
Funksjonsbeskrivelser 
for fagområdene og 
faggruppene er 
fullført 

 
Vi har arbeidet 
med systematisk 
fokus på 
oppfølgingspunkter 
og rutiner. 
 

 
Gjennomføre som 
tidligere. Ha 
ytterligere mer 
fokus gjennom 
arbeidsdagen på 
forhold som 
påvirker 
arbeidsmiljøet 
positivt. 

Vi har fortsatt 
arbeidet med 
systematisk fokus på 
oppfølgingspunkter 
og rutiner. 
 
Vi gjennomførte 
opplæring og 
innfasing av LEAN 
kontinuerlig 
forbedring på 
tampen av 2019. 

Høy tilstedeværelse 

Har hatt en hel 
stilling i vakans 
siden 1.3. Nye 
medarbeidere 
tilsatt så fort det 
lot seg gjøre etter 
rammeøkning. 
Arbeidsmiljøet er 
godt og 
arbeidsnærværet 
er bra. 

Redusert sykefravær 
og vakans bl.a. pga 
nyrekruttering.  

Sykefraværet er 
stabilt på et lavt nivå.  
 
Vi hadde vakans i 
stillingene: 
Arealplanlegger, 
Samfunnsplanlegger 
og Miljørådgiver 

Økonomi    

Balanse 
budsjett/regnskap 

Balanse  Balanse  Balanse 

 

6.10.3 Endring drift 
Stillingen som kommuneplanlegger stod vakant fra Eirik Røstadsand tiltrådte som 

plansjef høsten 2018, og frem til arealplanlegger Kjersti Flatråker tiltrådte som ny 

samfunnsplanlegger i 100 % stilling fra 1.10. 2019. Prosess med rekruttering av ny 

by-/arealplanlegger startet i november, men vil det vil ikke bli noen tilsettelse før 

tidligst 1.5.2020.  

Ellers startet vi året med rekruttering av ny miljørådgiver. Gaute Thomassen tiltrådte 

denne stillingen fra og med 18.6.2019. 
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6.10.4 Regnskapsresultat 

75 Plan Regnskap 
2018 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 

Avvik 

  1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

 Sum Utgifter 15 176 17 085 17 592 507 

 Sum Inntekter -7 526 -7 703 -8 005 -302 

      

 Netto driftsresultat 7 650 9 382 9 587 205 

 

Som det fremgår av avsnitt 6.10.3 hadde vi noe vakans tilsvarende ca. 1,5 årsverk 

fordelt på tre ulike stillinger (samfunnsplanlegger, arealplanlegger, miljørådgiver) i 

løpet av året. Dette er langt mer enn det som var budsjettert, og gir således et bedre 

resultat enn hva som kunne vært tilfelle. Vi har også brukt 2019 til å rydde i 

stillingshjemler og budsjett. Det vil si at fra og med januar 2020 vil budsjett, regnskap 

og hjemler stemme overens. Det vil bli en oppgave i løpet av 2020 å se nærmere på 

selvkostberegninger. Tross litt lavere trykk i byggebransjen fikk vi heldigvis noe større 

inntekter enn budsjettert. 
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6.11 Teknisk drift 

6.11.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
I tillegg til kommuneplanen og styringsdokument 2019, benyttes følgende planverk 

som styringsverktøy;  

• Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015-2023 

• Handlingsplan sanering vann og avløp 2019 – 2025 

• Trafikksikkerhetsplan 2018-2023 

Følgende rapporter er utarbeidet som supplement og er grunnlagsdokumenter for 

videre rullering av kommunedelplan vannforsyning og avløp;  

• Miljørisikovurdering Breiskallen renseanlegg 2017 

• ROS-analyse for vannverket med tilhørende installasjoner (utarbeidet i 2019) 

Avdelingen hadde høye aktivitetsmål for 2019 både for planverk, drift og investering. 

Gjennomføringsevne og økonomistyring på investeringsprosjekter er god. Driftsmål 

er definert i tabellen måloppnåelse. Langtidssykemelding i stab har medført at 

planarbeider har blitt nedprioriterer til fordel for drift.  

Avdelingen har god kompetanse for drift og vedlikehold av samfunnskritisk 

infrastruktur. 

Breiskallen RA:  

Anlegget har hatt problemer med driften i 2019. Dette skyldes til dels ombygging av 
anlegget.  Det største problemet med driften av anlegget er den til tider store andelen 
fremmedvann som tilføres avløpsnettet. Vann som ledes til overløp blir regnet inn i 
rensegraden. Tiltak for å redusere andelen fremmedvann som ledes til 
avløpsanlegget er en kontinuerlig prosess som pågår i egenregi, ved innlekksøk og 
utbedring samt sanering av avløpsnett. Det er fortsatt noen km igjen med avløp 
felles. 
 
I løpet av 2019 har anlegget fått bygget en rejektvannslager som skal sørge for en 
kontinuerlig tilførsel av rejekt istedenfor punktbelastningen som anlegget har slitt med 
tidligere. Det har også blitt gjennomført rehabilitering av alle sedimenteringsbasseng.  
 
I 2019 overholdes ikke kravet for total fosfor eller for KOF, men kravet for BOF5 
overholdes. Det er både renseeffekt og middel konsentrasjon som overskrider 
rensekravet for total fosfor.  
 
For KOF er det 100 % overskridelse på både renseeffekt og konsentrasjon for en 
prøve. Dette skyldes at anlegget ikke har biologisk rensetrinn. Prøven det gjelder var 
også under ombyggingen av slambehandlingen, så dette har trolig også påvirket 
resultatet noe. På slutten av året kom det varsel fra fylkesmannen om at det må 
bygges biologisk rensetrinn ved anlegget innen utgangen av 2026. 
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I 2019 tok anlegget ut seks prøver for kontroll på tungmetaller i slam og overholder 

klasse II ved fem av tilfellene, det er i hovedsak kobber som er årsaken til klasse II. 

Ved den siste prøven havner slammet i klasse 0 (som er meget bra). 

Den totale belastningen som er tilført anlegget inklusive overløp, viser i 2019 en 

betydelig økning. Dette har en sammenheng med at det har vært en god del mer 

vann inn på anlegget, i tillegg til mer konsentrert innløpsvann  

 

Totalfosfor har hatt en økende trend fra 2015 til 2017, det var en liten reduksjon fra 

2017 til 2018. Fra 2018 til 2019 har det derimot vært en betydelig økning. Dette har 

en sammenheng med økt vannmengde og noe mer konsentrert innløpsvann.  
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Utslippet av organisk stoff har hatt en liten økning fra 2018 til 2019. Dette har en 

sammenheng med den økte belastningen inn på anlegget. I tillegg er det noe tilfeldig 

hvordan utslippet blir av organisk stoff når ett anlegg ikke har biologisk rensetrinn.  

 

Utslippet av fosfor har økt betydelig fra 2018 til 2019. Dette har en sammenheng med 

ombyggingen av anlegget i tillegg til det har vært en økt belastning inn på anlegget. 
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Gjennomsnittlig renseeffekt ved Breiskallen de siste tre årene. 

Eina renseanlegg: 

Driften fungerer for det meste veldig godt på anlegget, men i 2019 har anlegget hatt 

noen problemer i forbindelse med det kjemiske rensetrinnet. Hovedproblemet her var 

at fellingskjemikaliet hadde felt ut i pumpeledningen fra doseringspumpen. Dette 

forårsaket at det ble doserte mye mindre enn det skulle. Dette ble oppdaget i slutten 

av juli og problemet ble fikset. Etter dette fungerte anlegget utmerket, både kjemisk 

og biologisk.  

Vannmengdene som tilføres anlegget blir tidvis tilført en viss andel fremmedvann.  

Spesielt merkes dette i perioden med snøsmelting, men også i lengre perioder med 

mye nedbør. Overløpet har ikke vært aktivt i 2019. 
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Totale belastningen som er tilført Eina ra i 2019 har hatt en liten nedgang fra 2018, 

og holder seg på samme nivå som i 2016/2017. 

 

 

 

Det er en liten reduksjon i fosforbelastningen i anlegget- 
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Det totale utløpet fra anlegget i 2019 har hatt en liten økning i utslippet fra 2018. 

Dette skyldes at anlegget har hatt noen driftsproblemer i 2019. 

 

 
 
Utslippet av fosfor har hatt en betydelig økning fra 2018 til 2019. Dette skyldes i all 
hovedsak de to dårlige prøvene anlegget leverte i juni og juli. Dette var når anlegget 
hadde driftsproblemer. 
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Renseeffekt ved Eina de siste 3 årene. 
 

 
Anlegget er i meget god teknisk stad og har foreløpig ikke behov for tiltak.  

Selv om mye er utført for å redusere andelen fremmedvann så påpekes det at 

innløpsvannet fortsatt har lave konsentrasjoner. 

Vann: 
Den store utfordringen innenfor området vann er å redusere lekkasjetap. Det er 

produsert 1 499 219 m3 drikkevann i 2019. Det er solgt 692 877 m3 vann. Det vil si 

806 342 m3 vann har gått utenom måler og er lekkasjetap.  

Veg/park/trafikksikkerhetstiltak: 
Kommunestyret vedtok i møte 23.05. å øke budsjettrammen for ikke gebyrfinansiert 

område med 2,0 mill. dekket av disposisjonsfondet. Årsaken til dette var en svært 

snørik vinter med mange brøytetiltak.  

Ressursbehovet for opprettholdelse av en akseptabel vinterstandard varierer fra 

vinter til vinter. Utgiftene er knyttet til kontrahering av 13 eksterne roder, egenregiens 

bruk av egen maskinpark samt overtidstillegg knyttet til beredskapsordningen i 

vintersesongen. Utgift knyttet til vinterdriften har i snitt vært 6,23 mill. kr i perioden 

2016-2019. De årlige utgiftene har vært stigende i perioden. Figuren viser 

variasjonene i dokumenterte utgifter for vintersesongene 2016-2019.  
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Vegbudsjettet dekker ikke behovet for sommervedlikehold eller nødvendige 

driftsbehov. Vestre Toten kommune akkumulerer stadig etterslep på drift og 

vedlikehold, skaper ytterligere og raskere fornyelsesbehov og har valgt dette i mange 

år.  

Gravesøknader/arbeidsvarsling:  

Teknisk driftsavdeling har behandlet 277 gravesøknader i 2019 og 119 

arbeidsvarslinger. Geomatikk har behandlet 520 gravehenvendelser for Vestre Toten 

kommune. 

6.11.2 Måloppnåelse 

Fokusområde 
Mål Status 

2019 2019 
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 
overholdes. Sommervedlikehold 
gjøres i den grad det er mulig 
innenfor økonomisk ramme. 

Standard for vintervedlikehold 
overholdt. Renhold og feiing av veger 
og gater, høvling og støvdemping av 
grusveger er utført. Lapping av faste 
dekker gjøres fortløpende. Kantslått 
utført på bygdeveger og gang- 
sykkelveger. Standard for 
sommervedlikehold overholdes så 
langt resursene tillater. Det bygges 
stadig opp driftsetterslep og 
vedlikeholdsetterslep grunnet 
underbudsjettering over mange år. 
Tilført grus på utvalgte grusveger, 
utført grøfting på strekninger med 
særskilt behov og skiftet 5 stikkrenner 
med store skader. 

Prosjektlederstilling for veg 
opprettes. Kommunedelplan for veg 
utarbeides og behandles politisk. 

Prosjektleder veg ansatt og er i gang 
med planarbeid. 

Kost/nytte- vurderinger for overgang 
til LED-teknologi og driftsovervåking 
er foretatt og arbeid med planverk 
er igangsatt. 

Mengder og tilstandsvurderinger er 
gjort i 2018. Planverk utsettes til 2020. 

Trafikksikkerhet Trafikksikkerhetsplan er styrende for 
trafikksikkerhetsarbeidet i 
kommunen – og følges opp i 
tjenesteområdene. 

Regodkjent som Trafikksikker 
kommune 2019-2021. Teknisk har 
utarbeidet målskjema for alle TOL 
som følges opp jevnlig i RLG. 

Nok vann av 
hygienisk 
betryggende kvalitet 
til alle abonnenter. 

Tilfredsstillende prøvesvar. 
 

Har hatt forhøyede verdier på 
indikatorbakterier, men ingen funn av 
E.coli. Tilsyn av Mattilsynet uten 
avvik. 

Lekkasjeprosent redusert. 
VTKs mål er lekkasjeprosent på 
mindre enn 35 % i 2021.  
Nasjonalt mål er mindre enn 25 % 
innen 2020. 

59 % i 2016. 
37 % i 2017. 
47 % i 2018. 
54 % i 2019. 

Sanering av ca 3 km vannledning. Ved utgangen av november er det 
sanert ca. 2470 meter vannledning. I 
veg mellom  Framstadvegen-Severin 
Olsens veg, Sigurd Østliens veg, VL 
mellom Karl Løkken og Pumpevegen 
og ved ny bru til ungdomsskolen, 
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Ringvegen og del av Humlevegen. 
Deler av Lønnbergvn og Plogvegen. 
Raufosshallen til ungdomsskole 
nordside. Solbakkvn 16 til sving. 

 Saneringsplan politisk vedtatt og er 
styrende for prioriteringer 

Handlingsplan sanering vann og 
avløpsledninger 2019-2025. Vedtatt i 
KST 21.02.19. Planen følges. 
Handlingsplanen er rullert for 2020 og 
offentliggjort på hjemmeside. 

 Systematisk lekkasjesøk sommer 
2019. 

En ansatt på vann-avløp er dedikert til 
oppgaven, og er under opplæring. Vi 
har hospitert i Gjøvik kommune, og 
startet systematisk lekkasjesøk. 
Mangler pr tiden en ansatt i VA, 
systematisk lekkasjesøk kommer i 
gang igjen våren 2020.   

 Kommunedelplan for vannforsyning 
og avløp 2015-2023 brukes som 
styringsverktøy. Revisjon av ROS-
analyser og internkontrollsystem for 
rullering 2024-2031 

KDP VA er styrende for drifts- og 
vedlikeholdstiltak for tjenesten vann. 
ROS-analyse for vannverket med 
tilhørende installasjoner er utarbeidet. 
Arbeid med revisjon av IK-system 
startet. 

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

Prosessmessige tiltak i forbindelse 
med oppgradering av BRRA. 

Alle bassenger er renovert og har fått 
nye overflater i epoxy. Omdisponering 
av bassenger for økt lagring av slam. 
Installert mekanisk foravvanner og 
nytt polymeranlegg. Skulle vært ferdig 
i april, men er fortsatt ikke sluttført fra 
kontraktør. Under 
ombyggingsperioden har det ikke vært 
optimal drift, BRRA har ikke overholdt 
utslippstillatelsen, dette gjelder 
spesielt fosfor, og til tider KOF. 
Fylkesmannen er varslet. 

Systematiserte innlekksøk Innlekksøk er gjennomført i store 

deler av Bøverbru. Det er utbedret 

flere strekk der det kom inn mye 

overvann. Betydelig reduksjon på 

pumpetider i flere pumpestasjoner.  

Sanering av ca 3 km avløpsledning Ved utgangen november er det sanert 
ca. 1910 meter avløpsledninger, avløp 
felles og betong. I veg mellom 
Framstadvegen-Severin Olsens veg, 
Sigurd Østliens veg, Ringvegen og del 
av Humlevegen. Deler av Lønnbergvn 
og Plogvegen. Raufosshallen til 
ungdomsskole nordside. 

Kommunedelplan for vannforsyning 
og avløp 2015-2023 brukes som 
styringsverktøy. Revisjon av ROS-
analyser og internkontrollsystem før 
rullering 2024-2031 

KDP VA er styrende for tjenesten 
avløp. BRRA er ny LEAN-enhet i år. 
Avløpstekniske delmål og mål er tatt 
inn i LEAN-arbeidet. Bruker LEAN-
tavla aktivt som virkemiddel for 
målstyring. Revisjon av ROS-analyse, 
internkontroll og beredskapsplaner 
avløp vil starte i 2020.  

Industripåslipp: Lokal forskrift er 
politisk vedtatt og påslippsavtaler 
reguleres av denne. 

Forskrift nesten ferdig utarbeidet. Ikke 
politisk behandlet. 
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Folkehelse – legge til 
rette for at det skal 
være attraktivt å 
bruke sykkel som 
transportmiddel på 
korte reiser 

Plan for hovednett sykkel i Raufoss 

utarbeides og behandles politisk. 

Tas med i areal og 

transportplanleggingsarbeidet for 

Raufoss. 

Prosjektleder veg er på plass, 

planarbeidet gjenopptas i 2020. 

Sykkelplanen er nevnt i 

kunnskapsgrunnlag Areal- og 

transportplan Raufoss 2040. 

 

6.11.3 Endring drift 
Nyopprettet stilling prosjektleder veg ble besatt 1. november.  

Digitalisering: det er tatt i bruk feltløsning som kommuniserer direkte med VA-

kartløsning for innmåling av VA-anlegg. VA-kart er ikke systematisk oppdatert, og har 

mange mangler. Det er lagt en strategi for å oppdatere VA-kart i 2020. 

6.11.4 Regnskapsresultat 

91 Teknisk u/gebyrområdet 
Regnskap 
2018 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 17 998 19 755 17 783 -1 972 

  Sum Inntekter -3 614 -4 036 -2 151 1 885 

            

  Netto driftsresultat 14 384 15 719 15 632 -87 

 

91 Teknisk gebyrområdet 
Regnskap 
2018 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 42 532 45 610 50 953 5 343 

  Sum Inntekter -61 124 -61 210 -68 943 -7 733 

            

  Netto driftsresultat -18 592 -15 600 -17 990 -2 390 
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6.12 Voksenopplæringen 

6.12.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
For å møte dagens og framtidige utfordringer på arbeidsmarkedet har regjeringen 

som mål å gi voksne den utdanningen de trenger ved hjelp av kartlegging av 

grunnleggende ferdigheter og et tilbud om tilpasset opplæring. Regjeringen uttrykker 

sin ambisjon i Stortingsmelding 16 om «... å utvikle et kunnskapssamfunn der voksne 

som har problemer med å få varig tilknytning til arbeidslivet, får tilgang til opplæring 

som gir kompetanse som arbeidslivet har behov for.». 

I denne forbindelse ble det utarbeidet nye læreplaner og disse prøves ut i et forsøk 

med varighet fra 1. august 2017 til og med 31.07.2023, med modulstrukturert 

opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring. Moduler på nivå frem 

til videregående opplæring kalles forberedende voksenopplæring (FVO). 

Kompetanse Norge har ansvaret for gjennomføring av forsøket. Våren 2019 ble 

forsøket utvidet med 15 voksenopplæringer og Vestre Toten er en av disse. 

Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven. 

I tillegg omfattes opplæringstiltak i regi av Nav.  

Organisasjonsmessig fører dette til at vår tidligere grunnskoleavdeling endres til 

FVO. I denne avdelingen finner vi nå deltakerne som tidligere var tilknyttet 

grunnskoleavdelingen og de aller fleste som tidligere var tilknyttet norskavdelingen.  

Norskavdeling 
Gjennom vårhalvåret 2019 var 91 deltakere innenfor avdeling for norskopplæring. De 

fleste av disse ble høsten 2019 overflyttet til FVO, så fra og med høsten var det kun 

15 personer, derav 9 nye, innenfor norskavdelingen. Dermed har 100 personer 

mottatt ren norskopplæring i løpet av 2019. 

FVO – avdeling for modulstrukturert opplæring (tidligere grunnskoleavdeling) 
Viser til informasjon om forsøket tidligere i rapporten. Mange av elevene som ble 

med i forsøket høsten 2019, var gjennom vårhalvåret deltakere i norskopplæringen. 

71 personer har deltatt i grunnskoleforsøket. Om vi ser de to avdelingene under ett, 

har 119 elever fått norskopplæring i løpet av året, enten etter vanlig læreplan, eller 

gjennom norskfaget i forsøket. I tillegg hadde 2 elever kun engelsk. 

Elevene som har deltatt i FVO i høst, har også hatt undervisning i matematikk, 

naturfag, samfunnsfag og engelsk. Undervisningen er organisert i 4 moduler, og vi 

har hatt modul 1 og 2 hver for seg, og modul 3/4 i samme gruppe. Elevene lærer 

også norsk gjennom de andre fagene. Modulene har vært parallellagt, slik at elever 

har kunnet skifte modul i ett fag der framgangen har vært større enn i de andre. 

Elevene har kommet fra ca. 25 forskjellige nasjoner. Det er flyktninger, 

familiegjenforente og betalingselever. Fortsatt er syrerne den største gruppa, men 

andelen synker nå til ca. ¼ ved årsskiftet. 

Avdeling for spesialpedagogikk 
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Deltakerne får opplæring etter opplæringslovens § 4A-2. Stabilt antall deltakere, i 

overkant av 10 personer. I gruppe for slagrammede / ervervede hjerneskader er 

deltakerantallet fem. Enkelte av disse mottar også eneundervisning. 

Kombinasjonsforsøket 
Kombinasjonsforsøket er en viktig del av forsøk med modulstrukturert opplæring for 

voksne, der opplæring i FVO kombineres med modulstrukturert fag- og 

yrkesopplæring. 

En forutsetning for et kombinert opplæringsløp er at opplæringstilbydere som har fått 

innvilget forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring, samarbeider med 

skoler som deltar i FVO. Fylkeskommunen og kommunen er ansvarlige for 

opplæringen på hvert sitt nivå. 

Målgruppen i forsøket er voksne som har som mål å ta et fag- eller svennebrev, men 

som samtidig har behov for opplæring i moduler i FVO. 

Målet med kombinasjonsforsøket er å prøve ut helhetlige og tilpassede 

opplæringsløp gjennom kombinasjon av moduler på ulike nivåer. 

Planen var å starte opplæring i kombinerte løp i samarbeid med Karrieresentret 

høsten 2019, men oppstart blir våren 2020.   

Lærlingordningen 
Høsten 2019 ble det ansatt lærlingkoordinator i 80% stilling med arbeidssted 

voksenopplæringen. Ansettelsen kommer som en følge av kommunens ambisjoner 

om en økning av antall lærlinger og med utvidelse av fagområder. I 2019 hadde vi i 

underkant av 20 lærlinger i opplæring og opptrappingsplanen tilsier at vi skal ha nådd 

målet om to lærlinger per 1.000 innbyggere i 2021. Det er også søkt om at Vestre 

Toten kommune formelt godkjennes som opplæringskontor.   

Realkompetansevurdering 
Å bli realkompetansevurdert kan være aktuelt for voksne fra utlandet som vil ta 

grunnskoleopplæring, og som ikke kan dokumentere å ha tilstrekkelig opplæring fra 

hjemlandet. Det kan også være aktuelt for voksne med rett til grunnskoleopplæring 

som ønsker å dokumentere kompetansen sin overfor en arbeidsgiver. 

Dette arbeidet utfordrer oss på både tid og gjennomføring og vi samarbeider med 

Karrieresenteret i enkelte saker.  

Andre utviklingstrekk innenfor tjenesten 

 

FVO – modulstrukturert opplæring 
Den største endringen for oss har vært å bli innlemmet i forsøket med 

modulstrukturerte læreplaner som beskrevet tidligere i rapporten.  

 
Nedgang i antall deltakere 
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Som ellers i landet er det en nedgang i antall flyktninger som bosettes i kommunen. 

Kommunen har allikevel fått anmodning om å bosette i underkant av 20 flyktninger de 

siste årene, noe som – i nasjonal målestokk – er relativt høyt antall.  

Som en konsekvens av nedgang i elevtallet, kan det bli overtallighet blant de ansatte. 

Men vi ser at forsøket med modulstrukturerte læreplaner krever noe mer ressurser 

enn «ordinær» norskopplæring, saken følges tett.  

Samarbeid med helsetjenenesten 
I samarbeid med helsetjenesten har vi startet opp kurs i psykisk helse og 

foreldreveiledning (ICDP). Videre tilbyr helsetjenesten drop-in timer til våre deltakere. 

Samarbeidet med helsetjenesten har vært veldig godt og oppleves som svært nyttig.  

Samarbeid på tvers og med frivilligheten 
Gjennom året har vi videreutviklet vårt samarbeid med andre tjenesteområder og 

frivilligheten. Av samarbeid med frivilligheten kan vi nevne leksevenner som møter 

hos oss tre dager i uken og førjulskveld i kinosalen der det møtte over 100 personer. 

Flere farger på Toten var et av mange gode tiltak vi har deltatt i sammen med kultur.  

Arbeidsrettet norskopplæring. Intro3 
Prosjektet Intro3/Med en fot innafor, ble videreført forrige år. Arbeidsrettingen 

kombinert med norskopplæring gir gode resultater.  

Isiflo 
Vi har hatt lærere i til sammen 10 timer i uken på Isiflo. Lærerne gir 

norskundervisning til de som har behov på arbeidsplassen.  

Lean kontinuerlig forbedring 
Arbeidet med Lean kontinuerlig forbedring er nyttig for oss. Det vi lykkes best med, er 

ukentlige tavlemøter med kvalitetsmål tilknyttet de ulike avdelingene. 

Kompetanseplan 
Tjenestens kompetanseplan har blitt et viktig styringsverktøy når det gjelder 

planlegging og utvikling fremover.  

Prøver og eksamener  
Voksenopplæringen har ansvar for planlegging, gjennomføring og etterarbeid med 

flere typer prøver og eksamener. Prøveperiodene har blitt utvidet de siste årene. Per 

i dag tilbyr vi statsborgerprøven og prøve i 50 timers samfunnskunnskap to ganger 

per år. Prøve i norsk og samfunnskunnskap fire ganger per år. I tillegg kommer 

eksamen i FVO som gjennomføres på slutten av vårsemesteret.  

Kombinasjonsklasse 
Målet med et slikt tilbud er å hindre frafall og sikre gjennomføring av videregående 

opplæring for minoritetsspråklige ungdommer i alderen 16-24 år som nylig har 

ankommet landet. I samarbeid med fylket startet vi dette tilbudet ved Raufoss 

videregående skole høsten 2019. Samarbeidsavtale er utarbeidet og klassen driftes 

av ansatte fra både fylke og kommune.  
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Nasjonal strategi for hjernehelse  
Mennesker med hjernesykdom har behov for koordinerte tjenester, gode 

pasientforløp og tverrfaglige tjenester i et livsløpsperspektiv. 

Helsedirektoratet fikk i 2015 oppdrag om å utarbeide pakkeforløp for pasienter med 

hjerneslag. Pakkeforløp hjerneslag fase 1 ble etablert fra februar 2018, pakkeforløp 

hjerneslag fase 2 ble iverksatt høsten 2019. Vi er i gang med å se nærmere på hva 

dette betyr for vår kommune i samarbeid med fysio- og ergoterapitjenesten. 

10-faktor medarbeiderundersøkelse 
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomføres våren 2020.   

6.12.2 Måloppnåelse 
 

Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2018 2019 2019 

Brukere    
Læringsmiljø  
Deltakerne skal føle seg inkludert i 
Vestre Toten kommune 
 
 
 
Læringsutbytte 
Digital norsk-prøve for innvandrere 
 
 
 
Øke samarbeidet med andre 
kommunale tjenester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opprette kommunalt 
lærlingekontor, ansette lærlinger 
etter planlagt økning 
 
Sykefravær/nærvær 

Ny undersøkelse 
utarbeides av KS. 
Undersøkelse ikke 
videreført  

  

Gjennomføringsgrad og 
resultat på nivå med 
landet 
  

Gjennomføringsgrad og 
resultat på nivå med 
landet 
 
 

Vi ligger på landssnittet 
 
 

Videreutvikle samarbeidet 
med grunnskolen, spesielt 
for minoritetsspråklige.  
Tettere samarbeid med 
helse- og 
omsorgstjenestene i 
arbeidet med 
rehabilitering. 
Videreutvikle samarbeidet 
med helsesøstertjenesten 

Gode samarbeidspartnere 
innenfor disse områdene. 
Planlegging av 
kombinasjonsklasse på 
videregående prioriteres 
høyt. 

Samarbeid grunnskolen 
godt, men ikke lenger 
ansatt felles pedagogisk 
veileder. 
Kombinasjonsklasse 
startet høsten 2019. 
Rehabiliterings-
samarbeidet er re-startet. 
Møter med fysio-ergo 
pluss Kontor for tildeling 
og koordinering. 
Samarbeid med 
helsesøstertjenesten er 
inne i ordinær drift. 

Utsatt til våren 2019 Lærlingkoordinator ansatt 
og antall lærlinger etter 
oppsatt plan 

Ok! 

Nærvær 95 % 
 

Nærvær ca 95 % Nærvær ca 95 % 

Medarbeidere    

Medarbeidere 
- Medarbeiderundersøkelsen 

 
 

 
 
Videreutdanning  

 
God score, over landssnitt  

 
Gjennomføres ikke 

 

Egen kompetanse- plan 
for VO 

Nærme oss nye sentrale 
kompetansekrav for 
undervisningspers  

Fortsatt behov for fokus 
på dette området 

Økonomi    
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Mål- og satsingsområder  
 

 

6.12.3 Endring drift 
Nedgangen på antall deltakere innenfor norskopplæringen har foreløpig ikke ført til 

overtallighet i personalgruppen, men kan bli en realitet på sikt.  

Deltakelse i forsøk med modulstrukturerte læreplaner betyr at vi er med og 

videreutvikler nasjonal retning innenfor opplæring for voksne. 

6.12.4 Regnskapsresultat 

97 Voksenopplæringen 
Regnskap 
2018 

Regnskap 
2019 

Regulert 
budsjett 
2019 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 14 881 17 320 14 910 -2 410 

  Sum Inntekter -7 818 -8 474 -6 706 1 768 

            

  Netto driftsresultat 7 063 8 846 8 204 -642 

 

Årsresultat 
 
 
 
Økte inntekter  

Holde budsjett Holde budsjett Hovedsakelig på grunn av 
lavere norsktilskudd enn 
budsjettert, fikk vi et 
negativt resultat  

Oppstart av kveldskurs, 
norskavdelingen 

Økt salg av kurs til lokalt 
næringsliv 

Ikke prioritert 

 

VOKSENOPPLÆRINGEN 

Læringsutbytte Vi skal legge best mulig til rette for at våre deltakere skal nå 

sitt potensiale 

Våre deltakere skal utvikle kunnskap, dugelighet og 

holdninger for å kunne mestre sine liv og for å delta i arbeid 

og fellesskap i samfunnet 

Å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i 

yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet 

Læringsmiljø Vi skal møte deltakerne med tillit, respekt og krav og gi 
utfordringer som fremmer danning og lærelyst 
 
 

Organisasjons-
utvikling 

Kapasitetsbygging 
Fokus på Lean kontinuerlig forbedring 
Profesjonsetisk plattform 
Videreutvikle samarbeidet med grunnskolen og videregående 
skole 
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Underskuddet skyldes at vi fikk mindre norsktilskudd enn budsjettert.  

  

KOSTRA-tall  

VTK 
2018  

VTK 
2019 

Oppland 
2019  

Kostragrp 7 
2019  

Landet /u 
Oslo 
2019  

Netto driftsutgifter til 
grunnskoleopplæring  
for voksne, per innbygger  475  650 518,5 

  
  
261,9 371,7  

Netto driftsutgifter til 
voksenopplæring i prosent av 
samlede netto driftsutgifter  0,8  1,1 0,8 0,5 0,6 

  
Det er stor variasjon fra kommune til kommune når det gjelder hva slags oppgaver 

som er lagt under voksenopplæringen og hvor kostnadene føres. Forsøk med 

modulstrukturerte læreplaner innenfor grunnskoleopplæringen ser ut til å være noe 

mer ressurskrevende enn forrige modell.  

Siden voksenopplæringer er så ulikt organisert, er det vanskelig å sammenligne 

kommunene direkte med hverandre. 

 

 









Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 
Sekretariatet 

 

 
Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester  Kjetil Solbrækken     
Studievegen 7, 2815 Gjøvik 
Tel. 995 77 903, E-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 

 

 

  

Gjøvik, 26. mai 2020. 

J.nr./referanse: 10-20/VT/ks 

 

Kommunestyret i Vestre Toten kommune  

 

 

 

 

Att.:  Ordfører og kommunedirektør 

 

 

 

 

ÅRSREGNSKAP 2019 FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE – 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE 
 
Kontrollutvalgets oppgave er å avgi en uttalelse om årsregnskap og årsberetning, jf. forskrift 

om kontrollutvalg og revisjon § 3: 
 

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om 

årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller 

til vedtak. 

 

Kontrollutvalget behandlet kommunens årsregnskap for 2019 i sitt møte den 20. mai 2020 

som sak 24/2020.  

 

Det ble fattet følgende vedtak (enstemmig):  

 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL VESTRE TOTEN 

KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2019 
 

Kontrollutvalget har behandlet Vestre Toten kommunes årsregnskap for 2019. 

Sammen med årsregnskapet forelå revisors beretning og kommunens årsrapport for 

2019.  

 

Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte 

dokumentene, og orienteringer fra kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og 

kommuneadministrasjonen ved kommunedirektør, ass. kommunedirektør og 

regnskapsleder. 

 

Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en positiv 

totalkonklusjon når det gjelder årsregnskapet, men at revisor i sin beretning påpeker 

følgende lov-/regelverksbrudd: 
 

• Kommunens prinsipper for beregning av gebyrer for selvkosttjenester 

er i strid med regelverket for selvkost. 
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Kontrollutvalget har følgende kommentarer til kommunes årsregnskap og 

årsrapport for 2019:    

 

a) God økonomistyring og budsjettdisiplin innenfor tjenesteområdene 

Den ordinære driften (tjenesteområdene) viser samlet et negativt avvik på 3,3 

millioner («underskudd») sammenlignet med regulert budsjett. Merforbruket 

utgjør kun 0,3 % av sum driftsutgifter, noe som må anses som et godt treff. 

Samlet sett indikerer dette en gjennomgående god økonomistyring og 

budsjettdisiplin innenfor den styrbare delen av driften. Ingen tjenesteområder 

utmerker seg med store avvik. 

 

b) Kommunens økonomiske situasjon 

Kontrollutvalget vurderer kommunens økonomiske situasjon som sårbar og 

handlefriheten begrenset. Dette begrunnes slik:  
 

➢ Negativ utvikling i netto driftsresultat:  

Netto driftsresultat utgjør i 2019 kun 0,3 % av driftsinntektene. Dette er 

langt under Fylkesmannens anbefalte nivå om minimum 1,75 %. 

Kommunens netto driftsresultat har vist en negativ utvikling siste årene. 

Trenden er bekymringsfull. 

➢ Begrensede reserver/disposisjonsfond: 

Pr. 31.12.2019 har kommunen bokført ca. 69 millioner i 

disposisjonsfond. Fondet utgjør ca. 6,4 % av sum driftsinntekter, noe som 

er akseptabelt men sårbart. 

➢ Utsatt kostnadsføring av pensjon – 79 millioner: 

Det er ikke gjort avsetninger til å møte disse kostnadene, noe som betyr 

at man må finne dekning for 79 millioner i fremtidige budsjetter.  

➢ Presset likviditetssituasjon: 

Kommunens likviditetssituasjon er betydelig svekket gjennom 2019, mye 

på grunn av reduksjon i ubrukte lånemidler.  

➢ Høy lånegjeld:  

Kommunen har svært høy lånegjeld. Høy lånegjeld gir høy rente- og 

avdragsbelastning i driftsregnskapet og øker sårbarheten for 

renteøkninger. Se kommentar under. 

 

c) Utviklingen i lånegjeld 

Fylkesmannens benytter netto lånegjeld ved vurdering av kommunenes 

gjeldssituasjon (langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og ubrukte 

lånemidler).  

Det er ingen entydig grense for når en kommune kan sies å ha et høyt 

gjeldsnivå, men ofte brukes en tommelfingerregel som tilsier at netto lånegjeld 

over 75-80 % av driftsinntektene gir begrenset økonomisk handlingsrom for 

kommunene. Ved utgangen av 2019 utgjorde Vestre Toten kommunes netto 

lånegjeld ca. 1,4 milliarder. Dette utgjør 132 % av sum driftsinntekter. Dette er 

høyt over anbefalt nivå. Utviklingen i lånegjelden krever oppmerksomhet i 

tiden fremover.  

 

d) Større økning i driftsutgifter enn driftsinntekter – bekymringsfull 

utvikling  

Kommunens samlede driftsinntekter økte med 3,4 % fra 2018. I samme periode 

økte kommunens driftsutgifter med 4,6 %. En utvikling der økningen i 
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driftsutgiftene er høyere enn økningen i driftsinntektene er ikke bærekraftig 

over tid. Utviklingen må følges nøye i tiden fremover. 

 

e) Bokført netto pensjonsforpliktelse – ca. 167 millioner Bokførte 

pensjonsmidler (eiendel) i balansen utgjør i underkant av 1,2 milliarder, mens 

beregnede pensjonsforpliktelser (gjeld) i balansen utgjør over 1,3 milliarder. 

Differansen utgjør ca. 167 millioner i netto forpliktelse (langsiktig gjeld). 

Kontrollutvalget har forstått det slik at bokført netto pensjonsforpliktelse ikke 

innebærer en reell betalingsforpliktelse, og at den bokførte gjelden derfor ikke 

representerer noen bekymring når det gjelder kommuneøkonomien.  

 

f) Selvkostberegning - Byggesak 

Kontrollutvalget er opplyst om at det er foretatt selvkostberegninger innenfor 

Byggesak, selv om dette ikke fremgår av årsregnskapets note 8 som viser 

selvkostberegninger. Kontrollutvalget oppfordrer administrasjonen til å 

innarbeide opplysninger om Byggesak i noten om selvkostberetninger i 

årsregnskapet for neste år. 

 

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, 

datert 20. mai 2020, har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens 

årsregnskap og årsberetning for 2019. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

for utvalgsleder  

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til:  

- Vestre Toten kommune v/ass. kommunedirektør, regnskapsleder og politisk sekretariat 

- Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune v/leder 

- Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor 



Vestre Toten kommune 

 
 

  20/934   

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 103  
Arkivsaksnr.: 20/934    
 
 
TOTENBADET VESTRE TOTEN KF - REGNSKAP 2019  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret godkjenner regnskapet og årsberetningen for 2019 for 

Totenbadet. Vestre Toten KF med et mindreforbruk på 1 051 621,35- kr. 
2. Kommunestyret vedtar å disponere mindreforbruket og overføres til 

kommuneregnskapet på område 11 overordnede funksjoner.  
 
 
 
Trykte vedlegg:  
Årsregnskap 2019 for Totenbadet Vestre Toten KF  
Årsberetning 2019 for Totenbadet Vestre Toten KF  
Revisors beretning for 2019 for Totenbadet Vestre Toten KF - ettersendes 
Kontrollutvalgets uttalelse for 2019 til Totenbadet Vestre Toten KF  
Referat styremøte Totenbadet KF 02 2020 
 
Fakta: 
Kommunestyret skal vedta regnskap og årsberetning for kommunale foretak selv 
etter § 16 i forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og 
fylkeskommunale foretak.  
 
Årsregnskapet for 2019 er gjort opp med et mindreforbruk på 1,05 mill.  kr.  
 
Vurdering 
I samsvar med § 3 i forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for 
kommunale og  fylkeskommunale foretak vedtar kommunestyret å disponere 
mindreforbruket 1 051 621,35-  kr. til kommuneregnskapet på område 11 
overordnede funksjoner hvor det er budsjettert med et overskudd fra Totenbadets 
drift..  
Totenbadet har hatt et svært godt driftsår i 2019 med fortsatt økt besøkstall 
  
 
Bjørn Fauchald  
Kommunedirektør                                           Odd Arnvid Bollingmo 
                                                                        assisterende kommunedirektør 
 











































Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 
Sekretariatet 

 

 
Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken     
Studievegen 7, 2815 Gjøvik 
Tel. 995 77 903, E-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 

 

 

  

Raufoss, 28. mai 2020. 

J.nr./referanse: 09-20/VT/ks 

 

Kommunestyret i Vestre Toten kommune  

 

 

 

 

Att.:  Ordfører og kommunedirektør 

 

 

 

ÅRSREGNSKAP 2019 FOR TOTENBADET VESTRE TOTEN KF 

– KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE 
 
Kontrollutvalget behandlet Totenbadets årsregnskap for 2019 i sitt møte den 20. mai 2020 som 

sak 23/2020.  

 

Kontrollutvalgets oppgave er å avgi uttalelse til årsregnskapet og foretakets årsberetning, jf. 

forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3. Uttalelsen skal avgis til kommunestyret. 

 

Det ble fattet følgende vedtak (enstemmig):  

 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP 2019 FOR 

TOTENBADET VESTRE TOTEN KF 
 

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for Totenbadet Vestre Toten KF for 2019. 

Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og revisjonsberetningen for 2019. 

 

Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 

orienteringer fra foretakets revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen 

v/kommunedirektør, assisterende kommunedirektør og regnskapsleder. 

 

Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetning har en positiv totalkonklusjon, dvs. at 

revisor mener årsregnskapet er avlagt uten vesentlige feil.  

 

Kontrollutvalget har følgende kommentarer foretakets årsregnskap og årsberetning: 

 

a) Foretakets årsresultat og økonomiske stilling: 

Kontrollutvalget har merket seg at foretakets regnskap for 2019 viser et positivt netto 

driftsresultat på 1 020 470 kroner. Dette er en vesentlig forbedring sammenlignet med 2018 

der man hadde et negativt netto driftsresultat på 935 676 kroner. Årsaken til det gode 

resultatet i 2019 er primært økte inntekter på grunn av gode besøkstall. Når det gjelder 

resultatet for 2018 er det viktig å merke seg at vedtak om overføring av overskuddet i 2017 

til kommunen er regnskapsteknisk bokført som utgift i 2018-regnskapet. Dette har ikke noe 

med driften av Totenbadet i 2018 å gjøre, og regnskapsført netto driftsresultat i 2018 blir 

dermed misvisende. Korrigerer man for dette forholdet så gir dette et positivt netto 

driftsresultat i 2018 på 33 108 kroner.  
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Det er viktig å merke seg at regnskapet til Totenbadet ikke inkluderer kostnader knyttet til 

bygningsmassen. Dette ansvaret tilligger Vestre Toten kommune gjennom en egen avtale 

mellom driverselskapet (Totenbadet) og kommunen.  

 

Av øvrige forhold har kontrollutvalget merket seg: 

• Tilfredsstillende likviditetssituasjon. 

• Ingen reserver (disposisjonsfond). 

 

b) Avklaring omkring avtale mellom Totenbadet og kommunen mht. vedlikeholdsutgifter  

Det foreligger en egen avtale mellom driverselskapet (Totenbadet) og kommunen når det 

gjelder utgifter knyttet til vedlikehold av bygningsmassen. 

Kontrollutvalget påpekte i sin uttalelse til regnskapet for 2018 av det var behov for behov 

for gjennomgang av avtalen med tanke på avklaring/presisering av foretakets (leietaker) og 

kommunens (utleiers) ansvar for de ulike utgiftene. Kommunedirektøren har informert 

kontrollutvalget om at det i 2019 er foretatt en gjennomgang og at ansvarsfordelingen nå er 

tydeliggjort/avklart.     

 

c) Besøksutviklingen – ny rekord i 2019: 

Kontrollutvalget har merket seg at besøkstallet i 2019 var svært godt og ny rekord. Nedenfor 

følger en oversikt de siste 5 årene: 

 
År 2019 2018 2017 2016 *) 2015 

Besøk 135 000 120 000 120 000 105 000 115 000 

 

 *) I 2016 var skolesvømmingen ikke lagt til Totenbadet. 

 

d) Styrets årsberetning om omtale av utviklingen i 2020:  

I siste avsnitt i foretakets årsberetning for 2019 omtales utsikter for 2020. Med bakgrunn i 

at styret behandlet årsberetningen i sitt møte den 31.03.2020 er kontrollutvalget forundret 

over at korona-utbruddet ikke er kommentert. Nedstengingen av badet og utsikkerheten 

som forelå på dette tidspunktet omkring Totenbadets drift og inntekter i 2020 burde vært 

omtalt.    

 

Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 20. mai 

2020, har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet for Totenbadet Vestre Toten 

KF for 2019. 

 

 

 

Med hilsen 

for utvalgsleder  

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 

 

 

Kopi til:  
– Vestre Toten kommune v/ass. kommunedirektør, fagsjef for regnskap og kontrollutvalgets leder 

– Totenbadet Vestre Toten KF v/styreleder og daglig leder 

– Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor 























Vestre Toten kommune 

 
 

  19/1099   

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100  
Arkivsaksnr.: 19/1099    
 
 
FINANSRAPPORT FOR 2019  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar finansrapport for 2019 til etterretning. 
 
 
Fakta:  
Rådmannen skal i følge finansreglementet legge fram rapport for finansforvaltningen 
som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.  
 
Rapportering - forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for 
driftsformål  
Kommunens midler til driftsformål er pr 31.12.19 på til sammen 64 millioner kroner. 
Det er en reduksjon på 25 mill. i løpet av året. Likviditetssituasjonen har vært slik at 
det ikke har blitt foretatt plasseringer i rentemarkedet slik finansreglementet åpner 
for. Kommunens driftsmidler har vært plassert i Totens sparebank vår 
bankforbindelse som brukes til de fleste dagligbanktjenestene. Innskuddene 
forrentes i samsvar med eksisterende bankavtale. Likviditetssituasjonen er forverret 
de siste to årene som følge av lavere driftsresultater for Vestre Toten kommune i 
2018 og 2019. Det at netto ubrukte lånemidler til investeringer er redusert mye i 
samme periode har gjort at likviditeten er svekket. En bedring av likviditeten medfører 
lavere netto finansutgifter ved at det blir økte renteinntekter og lavere rentekostnader 
på bruk av kassakreditt. 2017 var første året på lenge at kommunen ikke hadde 
negativ likviditet og brukte av kassakreditt noe som heller ikke er gjort i 2019 over tid.  
Driftslikviditeten var positiv på 36 mill. på rapporteringstidspunktet. Det er en 
reduksjon på 33 mill. gjennom året og 94 mill. siden 31.8. Sistnevnte tall viser at det 
er utgiftsført mye på investeringsprosjekter på slutten av året.  
Sum ubrukte lånemidler er på 21,3 mill. som er en reduksjon på 47,9 mill. gjennom 
året. Det innebærer at sum driftsmidler ekskl. ubrukte lånemidler er på 43 mill. Det er 
redusert med 26 mill. gjennom året. Dette gir det mest korrekte bilde på den 
underliggende endringen i likviditet. Differansen mellom driftsmidler og driftslikviditet 
er i hovedsak  kommunens skattetrekkskontoer som kun er medregnet under 
driftsmidler. Så lenge det ikke er foretatt plasseringer i kapitalmarkedet, er det ikke 
knyttet finansiell risiko til plasseringene utover det som følger av å ha all 
driftslikviditet samlet i en bank. På neste side vises en graf over utviklingen i likviditet 
i Totens sparebanks konsernkontosystem på rapporteringstidspunktene. Det er store 
variasjoner gjennom året styrt av låneopptak og store innbetalinger og utbetalinger. 
Endringen viser en sterkt positiv endring (mindre bruk som gir mindre kostnad) fra 
2012-2017. På det meste var benyttet kommunen kassakreditt på til sammen 59 mill. 
og mot en positiv likviditet på 141 mill. ved årsslutt 2017. Ved å redusere ubrukte 
lånemidler har også driftslikviditeten blir redusert tilsvarende.    
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Rapportering - forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige 
finansieringsavtaler 
 
Det er gjort opptak av nye lån) i løpet av året på til sammen 232 mill. Det er en stor 
økning i lånegjelden de siste årene. Økningen sammenfaller med økte investeringer i 
skolebygg som startet i 2014. Videre økning vil føre til økte finansutgifter. For å 
dekke dette må det enten tas av frie inntekter brukt på andre områder eller øke 
inntektene som kommunen påvirker selv. 
 

Investeringslån Beløp

Lånegjeld pr 1.1.19 -1 269 955
+ Nye låneopptak i 2019 -177 100
- Betalte avdrag 37 602
= Lånegjeld pr 31.12.19     -1 409 453 

Formidlingslån *) Beløp
Lånegjeld pr 1.1.19         -338 494 
+ Nye låneopptak i 2019 -55 000
- Betalte avdrag            10 469 
= Lånegjeld pr 31.12.19         -383 025  
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*Tall i tusen kr - formidlingslån er låneopptak kommunen gjør i husbanken for å låne videre ut til 
innbyggere 
 
 
Løpetid for låneporteføljen er på om lag 30 år og gjennomsnittlig rentebinding er på 
ca. 1,4 år. Kommunen har rentebetingelser på flytende rente varierende rundt 1,88-
2,4 % som ligger en del over dagens NIBOR-rente som er ved utgangen av året var 
på 1,88 %. Kommunen har økt andelen fastrente til omlag 54 % inkl. formidlingslån 
og 60 % ekskl. formidlingslån. Gjennomsnittlig rente er på 2,3 % redusert fra 2,05 
inkl. formidlingslån og 2,33, økt fra 2,1 % ekskl. formidlingslån. Fastrenteavtalene er 
gjort som rentebytteavtaler (SWAP) og obligasjonslån på Oslo børs. I et forsøk på å 
skaffe seg handlingsrom og å dempe boligprisveksten, ble Norges banks 
styringsrente økt tre ganger i 2019 med til sammen 0,75 % til 1,5 %. Som følge av 
Korona-epidemien og den påfølgende økonomiske krisen har alle lands 
sentralbanker i sammenliknbare land satt renten til null eller i negativt lende. 
Forholdet mellom utestående gjeld ekskl. formidlingslån og rentesikringer vises i 
tabellen på neste side. FRN er sum lån og Refi er andelen som må refinansieres hvis 
porteføljen skal være på samme nivå. 
 
 

 
 
Den viser gjennom de grønne søylene at vi er godt sikret mot endringer i rentenivået 
de nærmeste årene, men bør i lys av forfall av fastrenteavtaler inngå nye 
fastrenteavtaler. Vi har bundet store deler av renteporteføljen siste to år på gunstige 
nivåer. Utviklingen og prognoser for renteutviklingen tilsier at det vil bli ekstremt lave 
renter i uoverskuelig framtid. Dagens nivå er langt under tidligere historiske bunnivå. 
Gjennomsnittlig rente er på tre år redusert fra ca. 4,0 til 2,0 %, men har siste år 
steget med 0,3% på grunn av økningen i den flytende renten 
  
Det er gjort fastrentavtale på 288 mill. i løpet av 2019. Det er ikke gjort noen endring i 
risikoeksponering siden årsskiftet. 
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Rapportering - Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 
 

Pengemarked / bank* 19 281 17 473 22,2 % 30,0 % 1,2 % 0,7 % 20-85%
Norske obligasjoner** 31 677 30 614 36,5 % 30,0 % 3,5 % 2,5 % 10-75%
Nordiske aksjer 4 370 3 877 5,0 % 5,0 % 10,2 % 12,4 % 0-15%
Utenlandske aksjer 8 976 7 718 10,3 % 10,0 % 12,6 % 19,8 % 0-15%
Hedgefond** 13 499 12 636 15,6 % 15,0 % 6,8 % 5,7 % 0-15%
Eiendom** 9 007 10 474 10,4 % 10,0 % -14,0 % 0-20%
Sum 86 809 82 792 100 % 100,0 % 4,9 % 3,7 %

Tidsvektet 
avkastning i %

Tidsvektet 
avkastn - 

benchmark i % 

RammerPlassering Markedsverdi  
(i 1000 kr) 
31.12.19

Markedsverdi  
(i 1000 kr) 
31.12.18

Aktiva - 
fordeling

Strategisk 
aktivaford.

 
 
Verdens aksjemarkeder steg mye samlet gjennom året og spesielt på slutten av året 
førte til positiv avkastning.. Globale aksjer økte med 10,3 % målt i norske kroner. 
Norske og nordiske aksjer har økte med 5,0 %. Eiendom har et negativt resultat som 
følge av at Raufoss Holding AS er solgt med et tap som følge at det ble gitt en stor 
utbetaling inntektsført i 2017. Avkastningen her er over hele perioden svært god. 
Kommunen er med på eiersiden med samme beløp i det nye eierselskapet Raufoss 
industripark Holding AS. Samlet avkastning for året ble på 4 mill. på porteføljen mot 
kommunens budsjetterte avkastning på 2,5 mill. Det er et sterkt resultat.  
 

Aktiva Balanse Balanse Endrings
% MNOK parameter tap

Gjeld med p.t./flytende rente 46 % 823 2 % -16,5
Gjeld med fast rente 54 % 969
Samlet bruttogjeld 100 % 1 792 -16,5
Lån m. renteoverveltn./ansvarlig utlån 782 2 % 15,6
Bankinnskudd og pm. 0 2 % 0,0
pm. og obligasjonsfond 2 % 0,0
Ledig likv. og andre midler b. for driftsform.0 % 36 2 % 0,7
Kort pengemarked 20 % 19 2 % 0,4
Anleggsobligasjoner 2 % 0,0
Norske omløpsobligasjoner 20 % 32 2 % 5,0 -3,2
Hedge fond 20 % 13 -10 % -1,3
Fast eiendom 15 % 9 -10 % -0,9
Nordiske aksjer 10 % 4 -30 % -1,3
Utenl. aksjer 15 % 9 -20 % -1,8
Netto valutaposisjon* 0 % 0 -10 % 0,0
Langsiktige finansielle aktiva 100 % 87 -8,1
Samlede finansielle aktiva 123

Mulig tap vil utgjøre : -8,2
*Utenlandske fond er valutasikret

Stresstest Vestre Toten kommune 31.12.19
Durasjon

 
Plasseringer av kommunens langsiktige finansielle aktiva ved hver rapportering 
stresstestes med følgende parametere: 
 
• +2 % parallelt skift i rentekurven 
• -10 % verdiendring på eiendom og hedgefond 
• -20 % verdiendring på utenlandske aksjer 
• -30 % verdiendring på norske aksjer 
 
Samlet verdifall på langsiktige finansielle aktiva vil bli 8,2 mill. kr mot  8,7 mill. ved 
årets start. Kommunens har evne til å bære det potensielle kortsiktige tapet. Det er 
nå bygd opp fond i henhold til finansreglementet som gjør at kommunen kan ha en 
slik risikoeksponering.  
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Vurdering: 
Driftslikviditeten er betydelig bedret over tid, men svekket gjennom året. Kommunen 
har evne til å bære det potensielle kortsiktige tapet. Det bør allikevel bygges opp 
større frie driftsfond gjennom fortsatt positive driftsresultat for å ha bedre buffer til å 
takle verdifall som stresstesten viser. 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
Kommunedirektør                                                         Odd Arnvid Bollingmo 
                                                                            assisterende kommunedirektør 
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  20/935   

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100  
Arkivsaksnr.: 20/935    
 
 
FINANSRAPPORT FOR 2020 FØRSTE TERTIAL  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar finansrapport for 1. tertial 2020 til etterretning.  
 
 
Fakta:  
Rådmannen skal i følge finansreglementet legge fram rapport for finansforvaltningen 
som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.  
 
Rapportering - forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for 
driftsformål  
Kommunens midler til driftsformål er pr 30.4.20 på til sammen 71 millioner kroner og 
er en økning på 7 mill. i løpet av året. Likviditetssituasjonen har vært slik at det ikke 
har blitt foretatt plasseringer i rentemarkedet slik finansreglementet åpner for. 
Kommunens driftsmidler har vært plassert i vår hovedbankforbindelse Totens 
sparebank som brukes til dagligbanktjenestene. Innskuddene forrentes i samsvar 
med eksisterende bankavtale. Likviditetssituasjonen er kraftig forbedret de siste 
årene som følge av svært gode driftsresultater for Vestre Toten kommune i 2016 og 
2017. En bedring av likviditeten medfører lavere netto finansutgifter ved at det blir 
økte renteinntekter. Kassekreditt er ikke benyttet. Driftslikviditeten var positiv på 34 
mill. på rapporteringstidspunktet. Det er en reduksjon på 2 mill. gjennom året.  
Sum ubrukte lånemidler er på 46 mill. som er en økning på 25 mill. gjennom året. Det 
innebærer at sum driftsmidler ekskl. ubrukte lånemidler er positiv på 25  mill. I og 
med at bruk av lånemidler på investeringer ikke føres løpende så gir ikke dette et 
riktig bilde av den underliggende endringen i likviditet kun på slutten av året. Ved å 
låne opp deler av ubenyttet rest av bevilget låneopptak for 2019, slik det er vedtatt i 
revideringen av budsjettet ved behandling av budsjett og aktivitetsoppfølging for 1. 
kvartal 2020, vil likviditeten styrke seg. Differansen mellom driftsmidler og 
driftslikviditet er kommunens skattetrekkskontoer som kun er medregnet under 
driftsmidler. Så lenge det ikke er foretatt plasseringer i kapitalmarkedet, er det ikke 
knyttet finansiell risiko til plasseringene utover det som følger av å ha all 
driftslikviditet samlet i en bank. På neste side vises en graf over utviklingen i likviditet 
i Totens sparebanks konsernkontosystem. Det er store variasjoner gjennom året med 
god likviditet rett etter låneopptak og ellers av store innbetalinger og utbetalinger. 
Endringen viser en sterkt positiv endring (mindre bruk som gir mindre kostnad) fra 
2012-2017. På det meste var benyttet kommunen kassakreditt på til sammen 59 mill.  
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Rapportering - forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige 
finansieringsavtaler 
 
Det er gjort opptak av nye lån i løpet av året på til sammen 65 mill.  i formidlingslån til 
utlån til innbyggere som ikke får lån i vanlige banker av forskjellige grunner. Det er 
hovedsakelig på grunn av mangel på egenkapital eller tilstrekkelig fast inntekt. Det er 
en stor økning i lånegjelden de siste årene. Økningen sammenfaller med økte 
investeringer i skolebygg som startet i 2014. Videre økning vil føre til økte 
finansutgifter. For å dekke dette må det enten tas av frie inntekter brukt på andre 
områder eller øke inntektene som kommunen påvirker selv. 
 

Investeringslån Beløp

Lånegjeld pr 1.1.20 -1 409 453
+ Nye låneopptak i 2020
- Betalte avdrag 9 036
= Lånegjeld pr 30.04.20     -1 400 418 

Formidlingslån *) Beløp
Lånegjeld pr 1.1.20 -383 025
+ Nye låneopptak i 2020 -65 000
- Betalte avdrag              4 030 
= Lånegjeld pr 30.04.20         -443 995  

*Tall i tusen kr - formidlingslån er låneopptak kommunen gjør i husbanken for å låne videre ut til innbyggere 
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Løpetid for låneporteføljen er på om lag 30 år. Kommunen har rentebetingelser på 
flytende rente varierende rundt 0,9-2,4 %. Dagens NIBOR-rente er ved 
rapporteringstidspunktet 0,5 %. Det ble gjort drastiske kutt til historisk lav rente fra 
sentralbanken på 0 % som virkemiddel mot de økonomiske effektene av 
Koronakrisen. Kommunen har en andel fastrente på omlag 52,4 % inkl. 
formidlingslån og 61 % ekskl. formidlingslån. Løpetiden på 1,39 år selv om 
fastrenteandelen er høy. Gjennomsnittlig rente er på 2,37 % økt fra 2,3 % inkl. 
formidlingslån og om lag uendret på 2,4 % ekskl. formidlingslån. Fastrenteavtalene er 
gjort som rentebytteavtaler (SWAP) og fastrenteobligasjoner på Oslo børs. Vi er lite 
sikret mot endringer i rentenivået bortsett fra de nærmeste årene og bør i lys av 
forfall av fastrenteavtaler vurdere å inngå nye fastrenteavtaler. Prognosene sier det 
blir nullrente er i svært lang tid, kanskje lengre enn 10 år. Det er ingen 
fastrenteavtaler som går lenger enn til utgangen av 2021. Det er ikke gjort noen 
endring i risikoeksponering siden årsskiftet. 
 
 
 
Rapportering - Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 
 

Pengemarked / bank* 19 001 19 281 22,6 % 30,0 % 0,3 % 0,5 % 20-85%
Norske obligasjoner** 31 787 31 677 37,9 % 30,0 % 0,3 % 3,5 % 10-75%
Nordiske aksjer 3 874 4 370 4,6 % 5,0 % -11,3 % 3,2 % 0-15%
Utenlandske aksjer 7 903 8 976 9,4 % 10,0 % -12,0 % 19,8 % 0-15%
Hedgefond** 12 342 13 499 14,7 % 15,0 % -8,6 % -3,3 % 0-15%
Eiendom** 9 030 9 007 10,8 % 10,0 % 0,2 % 0-20%
Sum 83 936 86 809 100 % 100,0 % -3,3 % 3,7 %

Tidsvektet 
avkastning i %

Tidsvektet 
avkastn - 

benchmark i % 

RammerPlassering Markedsverdi  
(i 1000 kr) 
30.04.20

Markedsverdi  
(i 1000 kr) 
31.12.19

Aktiva - 
fordeling

Strategisk 
aktivaford.

 
 
 
Verdens aksjemarkeder steg gjennom starten av året, men fikk et av tidenes 
kraftigste børsfall da det dødelige viruset Covid 19 førte til den såkalte koronakrisen 
med nedstengning og massearbeidsledighet og permitteringer. Markedene har 
hentet seg inn mye siden fallet som følge av enorme stimuleringspakker fra 
sentralbanker og statene rundt om i verden. 
Samlet avkastning for hele porteføljen i løpet året så langt er på -2,8 mill. mot 
kommunens budsjett på 2,5 mill. Det er lite sannsynlig at budsjettmålet nås og det 
må forventes store svingninger framover på grunn av stor usikkerhet rundt hva det 
endelige resultatet på verdensøkonomien vil bli.  
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Aktiva Balanse Balanse Endrings
% MNOK parameter tap

Gjeld med p.t./flytende rente 48 % 878 2 % -17,6
Gjeld med fast rente 52 % 967
Samlet bruttogjeld 100 % 1 845 -17,6
Lån m. renteoverveltn./ansvarlig utlån 843 2 % 16,9
Bankinnskudd og pm. 0 2 % 0,0
pm. og obligasjonsfond 2 % 0,0
Ledig likv. og andre midler b. for driftsform.0 % 36 2 % 0,7
Kort pengemarked 20 % 19 2 % 0,4
Anleggsobligasjoner 2 % 0,0
Norske omløpsobligasjoner 20 % 32 2 % 5,0 -3,2
Hedge fond 20 % 12 -10 % -1,2
Fast eiendom 15 % 8 -10 % -0,8
Nordiske aksjer 10 % 4 -30 % -1,2
Utenl. aksjer 15 % 9 -20 % -1,8
Netto valutaposisjon* 0 % 0 -10 % 0,0
Langsiktige finansielle aktiva 100 % 84 -7,8
Samlede finansielle aktiva 120

Mulig tap vil utgjøre : -7,8
*Utenlandske fond er valutasikret

Stresstest Vestre Toten kommune 30.04.20
Durasjon

 
 
Plasseringer av kommunens langsiktige finansielle aktiva ved hver rapportering 
stresstestes med følgende parametere: 
 
• +2 % parallelt skift i rentekurven 
• -10 % verdiendring på eiendom og hedgefond 
• -20 % verdiendring på utenlandske aksjer 
• -30 % verdiendring på norske aksjer 
 
Samlet verdifall på langsiktige finansielle aktiva vil bli -7,8 mot -8,1 mill. ved årets 
start. Gjeld med renteoverveltning er lån knyttet til betalingstjenester som reguleres 
på lik linje som renteøkningen eks. Husbanklån, lån til selvkosttjenester og husleie i 
omsorgsboliger. Kommunens har evne til å bære det potensielle kortsiktige tapet. Det 
er nå bygd opp fond i henhold til finansreglementet som gjør at kommunen kan ha en 
slik risikoeksponering.  
 
  
Vurdering: 
Kommunen bør bedre driftsresultatene og bygge opp større frie driftsfond for å ha 
bedre buffer til å takle verdifall som stresstesten viser.  
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør                                                  Odd Arnvid Bollingmo 
                                                                              assisterende kommunedirektør 
 



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Geir Sollie Arkiv: 132.3  
Arkivsaksnr.: 17/2289    
 
 
TILBYGG OG REHABILITERING AV RAUFOSSHALLEN - 
TILLEGGSBEVILGNING OPSJON KLIMA- OG ENERGITILTAK   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret bevilger inntil 1.140.000 kr til solcelleanlegg ved Raufoss 

idrettshall. Eventuelle statlige klimasatsmidler går i fradrag på 
investeringssummen dersom dette innvilges. 

2. Investeringen finansieres i budsjettet for 2021 ved at lånerammen for prosjektet 
økes med tilsvarende beløp.   

 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
 

 Kommunestyrets vedtak i sak 55/19 i møte 20.06.2019 
 Orientering og innstilling fra prosjektleder datert 08.06.2020 
 Prosjektbudsjett revidert 08.06.2020 

 
 
Fakta: 
 
Kommunestyret vedtok følgende i møte 20.06.2019, sak 55/19: 
 
1. Kommunestyret godkjenner økonomiske rammer og øvrige prinsipper i framlagt 

forslag til leie- og bruksavtale for Raufosshallen mellom Oppland fylkeskommune 
og Vestre Toten kommune. Rådmannen delegeres fullmakt til å godkjenne og 
undertegne endelig avtale.   

2. Kommunestyret godkjenner framlagte prosjekt / alternativ for utvidelse og 
rehabilitering av Raufosshallen – inkludert lokaler til ny skytebane - innenfor 
framlagte kostnadsramme slik det framgår av saken. I den videre prosjekteringen 
settes det et krav om å redusere netto kostnadsramme for prosjektet med 
minimum to millioner kroner. Eventuelt økt andel spillemidler reduserer 
investeringsrammen tilsvarende.  

3. Investeringer og finansiering legges inn i kommunens økonomiplan for perioden 
2020-2023 justert for antatt prisstigning i planleggings- og byggeperioden. 

 
Kommunestyret vedtok å gå videre med alternativ 1 som innebærer rehabilitering av 
hele 1. etasje i eksisterende hall og halvparten av garderober i underetasjen. I tillegg 
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er det tilrettelagt for skytebane i underetasjen og etablering av kommunens 
utstyrsbank. 
 
Alternativ 1 medfører også et tilbygg på østsiden av Raufosshallen, som inneholder 
garderober, to store saler for dans og boksing i underetasje. I 1. etasje etableres en 
ny idrettshall med størrelse tilpasset spilleflate for håndball med tilhørende 
lagerarealer. I plan 2 er det avsatt plass for Frisklivssentral, E-sport, teknisk rom, 
møterom, galleri og kiosk.  
 
Totalkostnad for hele prosjektet som kommunestyret vedtok i sak 55/19 var på 118 
millioner kroner inkl. mva. Dette fordelte seg på følgende kostnader: 
 
Kostnader utvidelse tilbygg ny hall: 
 
Tilbygget er kostnadsberegnet til kr. 82,9 millioner inkl. mva. Netto kostnad for Vestre 
Toten kommune: 
Prosjektkostnad inkl. mva og usikkerhet   kr. 82,9 mill. 
Mva. fradrag       kr. 16,5 mill. 
Spillemidler hall      kr. 10,0 mill. 
Spillemidler aktivitetssaler     kr.   2,4 mill. 
Spillemidler klubbrom     kr.   0,5 mill. 
_______________________________________________________  
Netto kostnad tilbygg ny hall    kr. 53,5 mill. 
 
Kostnader rehabilitering/ombygging eksisterende hall 
 
Rehabilitering/ombygging er kostnadsberegnet til kr. 31,3 millioner inkl. mva. Netto 
kostnad for Vestre Toten kommune: 
Prosjektkostnad inkl. mva. og usikkerhet  kr. 31,3 mill. 
Mva. fradrag       kr.   6,2 mill. 
Spillemidler hall      kr.  10,0 mill. 
_________________________________________________________  
Netto kostnad rehabilitering/ombygging    kr. 15,1 mill. 
 
Kostander skytebane 
 
Prosjektkostnad inkl. mva. og usikkerhet  kr. 3,80 mill. 
Mva. fradrag       kr. 0,76 mill. 
SPM skytebane      kr. 0,70 mill. 
__________________________________________________________  
Netto kostnad skytebane      kr. 2,34 mill. 
 
Brutto kostnadsramme for utvidelse og tilbygg ble vedtatt til 118 millioner kroner i 
møte 20.06.2019.  
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Prisstigning i perioden fra utarbeidet kostnadsberegning på 118 millioner kroner frem 
til 10.04.2020 er på 3,8 millioner kroner. Kostnadsramme justert for prisstigning er 
121,8 millioner kroner. 
 
Det ble utarbeidet tilbudsdokumenter for en totalentreprise konkurranse og ved 
innlevering ble det mottatt tilbud fra tre entreprenører. Tilbudene er evaluert og 
Betonmast Innlandet AS ble valgt som entreprenør. Bestilling av arbeider etter NS 
8407 ble bestilt 28.05.2020 med Beton mast Innlandet AS. 
 
Tilbudet fra Betonmast Innlandet er på 123,24 millioner kroner inklusive mva. og 
prisstigning i byggeperioden, yttervegg av isolerte treelementer på tilbygg og 
eksisterende hall (kr. 2.775.000 eks. mva.), rehabilitering eksisterende idrettsgolv (kr. 
689.404 eks. mva.) og utenomhus kostnader rundt hallen. 
 
Fremdrift for hallutbyggingen: 
 
Bestillingsbrev for utvidelse og rehabilitering    28.05.2020 
Sak i kommunestyret med vedtak om bestilling av opsjoner  juni 2020 
Oppstart byggeplass       juni 2020 
Tilbygg ferdig         15.10.2021 
Rehabilitering av eksisterende hall ferdig    01.05.2022 
 
For å kunne realisere opsjoner og å holde fremdriften i prosjektet, må vedtak om 
bestilling av opsjoner skje i juni måned. 
 
 
Vurdering: 
 
I konkurransedokumentene er det medtatt opsjoner for forskjellige klima- og 
energitiltak og entreprenør har priset disse i sitt tilbud. 
 
Følgende klima- og energitiltak er allerede tatt inn i prosjektet og disse dekkes 
innenfor vedtatt budsjett ved at det brukes noe av avsatte reserver: 
 

1. Yttervegger av isolerte treelementer for både tilbygg og eksisterende hall, pris 
kr. 2.775.000 eks. mva. 

2. Det skal benyttes elektrisitet til oppvarming i byggeperioden. 
3. Oppvarming av bygget i drift baseres på fyring med biobrensel fra sentralen 

mellom eksisterende hall og Raufoss videregående skole, og som forsyner 
videregående i dag. 
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Det er i tillegg gitt tilbud på følgende opsjoner knyttet til klima- og energitiltak. 
Dersom disse skal gjennomføres, krever det økt investeringsramme: 
 

1. Solcelleanlegg 
 
Det er innhentet pris på solceller som gir en årsproduksjon på 35 000 kwh pr. 
år. Solcellene er plassert på sydveggen. Solcellene vurderes å gi et godt 
bidrag til energiforsyning, samt at det kan benyttes i 
undervisningssammenheng. En slik investering vil være et synlig miljøtiltak. 
Pris kr. 1.140.000,- eks. mva. 
 

2. Solfangere 
 
Det er gitt pris på solfangere som gir en produksjon på 25 000 kwh og vil 
kunne gi et godt bidrag til varmvannbehovet. Solfangere gir en god produksjon 
«varmvann» fra mai til september. I og med at idrettshallen er stengt i 
skoleferien, får en ikke benyttet tilgjengelig varmtvann i den beste 
produksjonsperioden, som er sommerperioden hvor hallen er lite i bruk. 
Pris kr. 380.000,- eks. mva. 
 

3. Bærende konstruksjoner 
 
Tilbudet er basert på bærende søyler og bjelker av stål. Som opsjon er det 
innhentet pris på bærende søyler og bjelker i limtrekonstruksjoner. Bruk av 
trekonstruksjoner vi gi større dimensjoner og medfører at bygget må utvides 
for å oppnå minimumskrav til spilleflater. En utvidelse av arealet vil også 
medføre at det blir økte kostnader på vegger, golv og tak. Høyden på hallen vil 
måtte også øke og det må søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen. 
Pris kr. 855.000 eks. mva. 

 
Med bakgrunn i ovennevnte og innstilling fra prosjektleder, anbefaler 
kommunedirektøren at det ytes tilleggsbevilgning til etablering av solcelleanlegg på 
idrettshallen. Tiltaket vil gi et godt bidrag til energiforsyningen og kan også benyttes 
aktivt til undervisningsformål.  
 
Kommunedirektøren vil påpeker at det er søkt om statlige «klimasatsmidler» på 
samlet 2,6 mill kroner til det som kan defineres som vil kunne redusere kommunens 
investeringskostnader. Det er lovet svar på disse søknadene i løpet av juni. Dersom 
slike midler innvilges, kan behovet for økt låneopptak helt eller delvis bortfalle. 
 
Kommunedirektøren anbefaler videre – med de begrunnelser som framgår ovenfor -
at det ikke investeres i solfangere og bærende limtrekonstruksjoner. 
 
Bjørn Fauchald  
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kommunedirektør Elisabeth Lund 
 kultursjef 
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MELDING OM POLITISK VEDTAK - TILBYGG OG 
REHABILITERING AV RAUFOSSHALLEN  
 
Kommunestyret behandlet i møte 20.06.2019 sak 55/19. 
 
Fra behandlingen: 
 
Saksordfører Richard Claesson orienterte innledningsvis. 
 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Kommunestyret godkjenner økonomiske rammer og øvrige prinsipper i 

framlagt forslag til leie- og bruksavtale for Raufosshallen mellom Oppland 

fylkeskommune og Vestre Toten kommune. Rådmannen delegeres 

fullmakt til å godkjenne og undertegne endelig avtale.   

2. Kommunestyret godkjenner framlagte prosjekt / alternativ for utvidelse og 

rehabilitering av Raufosshallen – inkludert lokaler til ny skytebane - 

innenfor framlagte kostnadsramme slik det framgår av saken. I den videre 

prosjekteringen settes det et krav om å redusere netto kostnadsramme for 

prosjektet med minimum to millioner kroner. Eventuelt økt andel 

spillemidler reduserer investeringsrammen tilsvarende.  

3. Investeringer og finansiering legges inn i kommunens økonomiplan for 

perioden 2020-2023 justert for antatt prisstigning i planleggings- og 

byggeperioden.  

 
Med hilsen 
 
 
  

Vegard Skogen 
møtesekretær 



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

 
Vedlegg 
 
 
 
Kopi til 
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Att: Kommunestyret

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO

Einar Rørvik 08.06.2020

Raufosshallen – tilbygg og rehabilitering.

ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER
Kommunestyret i Vestre Toten vedtok i sak 55/19 den 20.juni 2019 (E- sak 17/2289) at det skal
gås videre med prosjektet. Det skal innhentes tilbud på utvidelse og ombygging av eksisterende
Raufosshall etter alternativ 1 med en kostnadsramme på ca. 118 mil. Inkl mva

Alternative 1, som ble valgt inneholder rehabilitering av hele 1.etg og halvparten av garderober i
underetasje. I tillegg er det tilrettelagt for skytebane i underetasjen på eksisterende Raufosshall.

Alternative 1 inkluderer også et tilbygg på østsiden av Raufosshallen, som inneholder
garderober, arealer for dans og boksing i underetasje. På 1.etg etableres en ny idrettshall med
størrelse tilpasset spilleflate for håndball med tilhørende lagerarealer. I plan 2 er det avsatt
plass for E-sport, teknisk rom, møterom, galleri og kiosk.

BEREGNEDE KOSTNADER FOR ALTENATIV 1 SOM BLE VEDTATT

Beskrivelse Rehabilitering av

eks.hall med fasader

Ny spilleflate, nye
garderober,
treningsrom etc.

Tilbygget areal

Skytebane i eks.

tilfluktsrom

Areal m2 3426 2932 280

Prosjektkostnad inkl
usikkerhetsavsetning
og mva

31,3 mill. kr 82,9 mill. kr 3,8 mill. kr

Kostnadsramme  alternativ 1, summert : 118 mill. kr.

Prisstigning i perioden fra utarbeidet kostnadsberegning på 118 mill.kr frem til 10.04.2020, er
etter SSBs totalindeks for boligblokk 3,8 mill.kr. Kostnadsramme alternativ 1 justert for
prisstigning er 121,8 mill. kr.
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RAUFOSSHALLEN – TILBYGG OG REHABILITERING.
08.06.2020

Miljøtiltak

I konkurransedokumentene er det medtatt opsjoner for forskjellige miljøtiltak. Entreprenørene
har priset disse i sine tilbud som opsjoner.

Følgende tiltak er medtatt i prosjektet:

Isolerte veggelementer av tre.

Det er innhentet pris på yttervegger av isolerte treelementer. (Pris kr 2 755 000 eks  mva)
og gjelder for både tilbygg og eks hall.

Veggene har utvendig og innvendig overflate av tre.  Bruk av tre i fasade vil gi en god
tilpasning mot Ungdomsskolen, hvor det er benyttet tre i fasaden. Trefasader er også bedre
enn stålfasader for å absobere lyd. I tillegg er det god miljøgevinst ved å benytte
trematerialer i byggekonstruksjoner.

Bruk av isolerte veggelementer i tre er medtatt i prosjektet og budsjettet.

Fyring med elektrisitet i byggeperioden

Det skal benyttes Elektiristet til oppvarming i byggeperioden.

Biobrensel

Oppvarming av bygget i drift baseres på fyring med biobrensel fra sentralen som også
forsyner den videregående skolen.

Opsjoner

Det er i tillegg gitt tilbud på følgende opsjoner:

1. Solcelleanlegg.

Det er innhentet pris på solceller som gir en årsprosduksjon på 35.000 kwh pr år. Solcellene
er plassert på sydveggen. Pris ca kr 1.140.000,- eks mva. Solcellene vurderes å gi et godt
bidrag til energiforsyning, samt at det kan benyttes i undervisningssammenheng. En
investering vil være et synlig miljøtiltak.

Investeringen krever en tilleggsbevilgning.

2. Solfangere.

Det er gitt pris på solfangere (pris  kr 380 000,- eks mva ) som gir en produksjon på 25 000
kwh og vil kunne gi et godt bidrag til varmvannbehovet. Solfangere gir god produksjon
«varmtvann» fra mai til september.  I og med at Idrettshallen er stengt i store deler av
denne perioden,får en ikke benyttet tilgjengelig varmtvann i den beste produksjonsperioden,
som er sommerperioden hvor hallen er i lite bruk. Ut fra oppgitte driftsforhold, vurderes
investeringen som mindre aktuell.
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RAUFOSSHALLEN – TILBYGG OG REHABILITERING.
08.06.2020

Investeringen krever i tilfelle en tilleggsbevilgning.

3. Bærende konstruksjoner

Tilbudet er basert på bærende søyler og bjelker av stål. Som opsjon er det innhentet pris på
bærende søyler og bjelker i limtrekonstruksjoner. Bruk av trekonstruksjoner vil gi større
dimensjoner og medfører at bygget må utvides for å oppnå minimumskrav til spilleflater. En
utvidelse av arealet vil også medføre at det blir økte kostnader på vegger, golv og tak.
Høyden på hallen vil i tillfelle øke og det må søkes om dispensasjon fra reguleringsplan.
(Tilleggspris ca kr 605 000 + kr 250 000 = kr 855 000 eks  mva).

Alternativet anbefales ikke.

Tilbudskonkuranse

Det ble utarbeidet tilbudsdokumenter for en totalentreprise konkurranse. Tilbudskonkuransen
ble gjennomført i samarbeide med «Anskaffelser Fellesenhet Gjøvikregionen» i to omganger.

Først del, besto av en prekvalifisering av entreprenører. Det meldte seg 4 entreprenører som
var intressert i å konkurere om oppdraget. Alle de 4 entreprenørene ble prekvalifisert for å gi
pris.

Andre del besto i å gi pris på utleverte konkuransedokumenter. Disse ble sendt ut i januar med
frist for innlevering 09.03.2020.

Mottatte tilbud / Evaluering av tilbudene

Ved innlevering ble det mottat tilbud fra 3 stk entreprenører, Betonmast Innlandet AS, Syljuåsen
AS og Veidekke Entreprenør AS. Backe AS som også var prekvalifisert, leverte ikke tilbud.

Det er foretatt gjennomgang av de leverte tilbud, samt sendt ut avklarende spørsmål til hver av
tilbyderne. I tillegg er det avholdt et avklarende møte. Tilbudene er evaluert og har gitt følgende
rangering:

1. Betonmast Innlandet AS

2. Syljuåsen AS

3. Veidekke Entreprenør AS.

Det vises til utsendt Karensbrev – vedlegg 6.

Det har ikke kommet klage på innstillingen.



4 (5)

RAUFOSSHALLEN – TILBYGG OG REHABILITERING.
08.06.2020

PROSJEKTKOSTNADER BASERT PÅ LAVESTE TILBUD.

Basiskostnad for tilbygg
og rehabilitering av
eksisterende hall

Avsetning til Forventede
tillegg og usikkerhet

Kostnadsramme for
prosjektet inklusive mva.

112,84 mill. kr 10,40 mill. kr 123,24 mill. kr
For mer detaljer vedr. prosjektkostnader, se vedlagt budsjett.

Betonmast sitt tilbud er inklusive prisstigning i byggeperioden.

Kostnadsrammen inkluderer «yttervegg av isolerte treelementer».

Budsjett på kr 123,2 mill. kr inkluderer utomhus kostnader rundt hallen. Gjennomsnittlig
prosjektkostnad er kr 18.170,- pr m2 for hele hallen (tilbygg + eksisterende bygg).

Kuttmuligheter
Det er avsatt kr 250.000,- til kunstnerisk utforming. Dette kan eventuelt tas ut av prosjektet.

For anleggsbidrag som omhandler ombygging av Biobrensel anlegget (fjernvarme til
oppvarming), er det mulighet for å overføre noe av stipulerte kostnader i byggebudsjettet til
driftsbudsjettet.

Usikkerheter
• Grunnforholdene - er dårlige. Omfang av masseutskiftning kan bli mere omfattende en

antatt.

• Endringer i prosjektforslag i byggefasen initiert av byggherre, brukere eller drift.

• Konsekvenser av Pandemi Corona er ikke medtatt

• Ved alle ombygninger er det en viss risiko for at uforutsette ting vil dukke opp ved
gjennomføring.

FREMDRIFT
Skissert fremdrift er vist under:

Hendelse Tidspunkt

Bestillingsbrev for utvidelse og ombygging 28.05.2020

Orientering i kommunestyret med beslutning av
bestilling på opsjoner.

Juni 2020

Oppstart byggeplass Juni 2020



5 (5)

RAUFOSSHALLEN – TILBYGG OG REHABILITERING.
08.06.2020

Hendelse Tidspunkt

Tilbygg ferdig

Rehabilitering av eksisterende hall

15.10.2021

01.05.2022

For å realisere beskrevne opsjoner, må bestilling (vedtak) foreligge i juni 2020.

OPPSUMMERING
Prosjektet slik det er lagt frem, benyttes som grunnlag for investeringsbudsjett og gjennomføring
av totalentreprise for Raufosshallen.

Prosjektet er med tillagt prisstigning, ihht tidligere vedtatt kostnadsramme (sak 55/19).

I styringsgruppemøte 20.05.2020 ble det besluttet å sette i gang prosjektet.

Bestilling av arbeider etter NS 8407 ble bestilt 28.05.2020 med Betonmast Innlandet AS om
bygging.

Med vennlig hilsen

Sweco Norge AS

Einar Rørvik Alfred Furnes

Prosjektleder Assisterende prosjektleder

VEDLEGG
Vedlegg 1: Budsjett

Vedlegg 2: Tegninger – Plan U

Vedlegg 3: Tegninger – Plan 1

Vedlegg 4: Tegninger – Plan 2

Vedlegg 5: Tegning – Fasader

Vedlegg 6: Karensbrev til Betonmast Innlandet AS

Vedlegg 7: Bestillingsbrev



Raufosshallen
BUDSJETT juni 2020 (etter  laveste tilbud/inngått kontrakt.)
Revidert:08.06.2020 etter styringsgruppemøte 20.05.2020
Alle tall er ekskl mva
NS 3453:2016 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt Prosjektet

Aktivitet Budsjett
KOMMENTAR

01 FELLESKOSTNADER 15 877 000 15 877 000
Rigg og drift av byggeplass 12 307 000 Konkurransetilbud
Offentlig  byggesaksbehandling 0 medtatt i hovedpost 8
Prosjektering totalentreprise 3 570 000 Konkurransetilbud
Prisstigning kontrakt 0 Inklusive konkurransetilbudet

02 BYGNING 44 588 000
Bygning med fundamentering inkl utomhusarbeid 39 406 000 Konkurransetilbud
Regnefeil i tilbudet 72 000 Regnefeil
Masseutskifting 1 008 000 Fra laveste tilbyder
Yttervegger av tre 2 775 000 Nybygg 1 755 000 + eks hall 1 020 000
Solceller  - - Opsjon 0 kr 1140000 eks mva Ikke medtatt - Skal sannsynklig vis

monteres - forutsetter tilleggbevilgning.
Vurderte tillegg i anbudet 200 000 Manglende ytelser som ikke er beskrevet. Oppfylling vei og

nye utvendige kummer
Recoating av golv 690 000 Opsjon
Tillegg for utskifting av eks belegg i eks. hall 0 Opsjon  - vurdert som uaktuell kr 1000000
Påløpte entreprenørkostnader frem til 01.04.2020 437 000 Oppsett fra VTK epost av 06.04.2020

03 VVS - INSTALLASJONER 9 362 000
VVS - installasjoner 9 337 000 Konkurransetilbud
Stigeledning til tak - krav fra Brannvesenet. 25 000

04 ELKRAFT 7 171 000
Elkraft 7 051 000 Konkurransetilbud
Utvendige anlegg 100 000 lysmaster Ikke medtatt
Vurderte mangler i tilbudet 20 000 Feil summering av spesifiserte kostnader

05 TELE OG AUTOMATISERING 993 000
Tele og automatisering 993 000 Konkurransetilbud

06 ANDRE INSTALLASJONER 759 000
Andre installasjoner 759 000 Konkurransetilbud - heis

HUSKOSTNAD 78 750 000
Uten opsjoner - medtatt recoating av hallgolv + yttervegger av
tre

07 UTENDØRS 250 000 Se kommentar 02 bygning
Utendørsanlegg med i Bygning pkt 02 0
Utstyr/anlegg 0
Omlegging Varmerør  50 m 250 000 antatt
ENTREPRISEKOSTNAD 79 000 000

08 GENERELLE KOSTNADER 8 620 000
Påløpt  for konkuransegrunnlag 2019 og 2020 2 019 000 Antatt
Avklaringer frem til kontrakt 200 000 Antatt
Teknisk oppfølging 792 000
Adm., prosjekt- og byggeledelse 3 020 000
Byggherrekostnader 1 000 000 Frikjøp av Personell
Prosjektering, uavhengig kontroll,interiørkons, oppmåling. 400 000
Bikostnader 200 000 Reiser etc.
Gebyr/forsikringer 339 000 Byggesaksgebyrer og gebyr på dispensasjoner
Anleggsbidrag (biovarme) 650 000 Anleggstilskudd biobrensselanlegg, forsterkning av

telefonsignal i bygget

BYGGEKOSTNAD 87 620 000

09 SPESIELLE KOSTNADER 3 100 000
Flytting 50 000 anslått
Inventar og utstyr 800 000 møbler, div
Tilknytningsavgift 0 Ikke aktuelt i følge byggesak VTK
Kunstnerisk utsmykning 250 000 Kan tas ut.
Grunnerverv 0 ikke medtatt
Byggelånsrenter 2 000 000 2 % rente

Merverdigrunnlag er unntatt kunst og byggelånsrenter
10 MERVERDIAVGIFT 22 117 500 MVA

BASISKOSTNAD 112 837 500

11 FORVENTEDE TILLEGG 7 400 000

PROSJEKTKOSTNAD 120 237 500

12 USIKKERHETSAVSETNING 3 000 000 Effekter av Pandemi Corona, er ikke medtatt

KOSTNADSRAMME 123 237 500

13 PRISREGULERING 0 Totalentreprise med fastpris, prisregulering for øvrig

KOSTNADSRAMME INKL PRISREG. 123 237 500

Pristigning fra kalkulasjonstidpunkt og til 10.04.2020, SSB totalindeks
 3,8 mill kr

Oversikt over Opsjoner - priser ekskl mva og  byggelånskostnader Prosjektet
1 Bruk av biodiesel 60 000
2 Etablering av solfangere 370 000 250000 kWh - Ikke anbefalt
3 Solcelleanlegg 1 140 000 350000 kWh
4 Lavkarbonbetong 75 000 Ikke anbefalt
5 Bærende trekonstruksjoner 605 000 Ikke anbefalt
6 Stigeledning til tak 25 000 Medtatt i budsjettet over
7 Yttervegg av isolert tre 2 775 000 Medtatt i budsjettet over
8 Recoating av golv 689 404 Medtatt i budsjettet over
9 Tillegg for helt nytt golv i eks hall 1 000 000 Ikke medtatt i budsjettet over ( antatt kostnad)

10 Sum 6 739 404

Gjøvik 08.06.2020

Sweco as



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Ole Petter Bergersen Arkiv: GNR 42/52  
Arkivsaksnr.: 19/1923    
 
 
RIVNING AV REINSVOLL GYMBYGG  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret bevilger 1.550.000 til rivning av Reinsvoll gymbygg 
2. Investeringen finansieres ved tilsvarende økning av årets samlede låneopptak 

 
 
Utrykte vedlegg: 
 
Sak 76/19, som ble behandlet i kommunestyrets møte 29.august 2019 
 
 
Fakta: 
 
I sak 76/19 i kommunestyret den 29.august 2019 ble det besluttet at Reinsvoll 
ungdomsskole og gymbygget ved gamle Reinsvoll barneskole skulle rives. 
Eiendomsavdelingen har etter dette vedtaket jobbet videre med forberedelser til 
rivning av byggene. På Reinsvoll ungdomsskole må det etableres en løsning for 
slokkevann (til større bygg i området) før vi kan rive bygget. En sak om rivning av 
dette bygget vil komme senere i høst når ny løsning for slukkevann er løst. 
 
Gymbygget på Reinsvoll er en bygning på vel 800 m2. Bygget består av en gymsal, 
garderober, samt lokaler som har vært disponert av Reinsvoll skolekorps. Videre er 
det et tilfluktsrom i bygget. Bygget står nå tomt, og vann og strøm er koblet fra. 
Kommunen har søkt og fått godkjennelse av Sivilforsvaret om å slette tilfluktsrommet. 
 
 
Vurdering: 
 
Kommunen har gjennomført anbudskonkurranse for rivning av gymbygget.  
Vi fikk bra respons i markedet og har fått inn seks tilbud på rivearbeidene. Innkomne 
tilbud er økonomisk godt innenfor det foreløpige budsjettet som ble lagt ved saken til 
behandlingen i kommunestyret 29.august 2019. (Anslagsvis 200.000 kroner lavere). 
Billigste anbyder vil bli valgt. 
 
I kommunestyrevedtaket fra august 2019 ble det forutsatt at rivningstiltakene skulle 
legges inn i budsjett og økonomiplan. På grunn av at kostnadene ikke var avklart og 
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framdriften var usikker, ble ikke dette gjort. Derfor fremmes det bevilgningssaker 
enkeltvis som oppfølging av kommunestyrets vedtak.  
Samlet kostnad for prosjektet er 1,55 mill kroner, ekskl mva. Kommunedirektøren 
foreslår at prosjektet finansieres ved å øke årets låneopptak tilsvarende.  
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Ole Petter Bergersen 
 eiendomssjef 
 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Tone Amlien Nordhagen Arkiv: 142  
Arkivsaksnr.: 19/2629    

 
 
INNLÅN FRA HUSBANKEN FOR 2020 - TILLEGGSBEVILGNING  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Det innvilges et ekstra låneopptak på 20 millioner kroner i Startlån for videretildeling i 
2020.   
 

 
Fakta: 
 
Det har i første halvdel av 2020 vært en økning av antall søknader om startlån 
sammenlignet med tidligere år.  
 
Innkommende søknader 1. januar til 31.mai 2019 var 47 stk, i tilsvarende periode 
2020 er det 64 stk. 
 
Det har ført til en økning av antall innvilgede søkere, og høyere utlån i forhold til hva 
som har vært forventet. 
 
I 2019 hadde kommunen ca. 72 millioner kroner til disposisjon for videre utlån 
(inklusive overføringer fra 2018). Det ble utbetalt ca. 68 millioner kroner fordelt på 37 
husstander.  
 
I 2020 har kommunen ca. 69 millioner kroner til disposisjon for videre utlån (inklusive 
overføringer fra 2019). Pr. 15.06.2020 er det stipulert en utbetaling på ca. 57 
millioner kroner fordelt på 37 husstander. 
 
 
Resterende saldo 2020 til videre utlån siste halvår er ca. kr 8 mill. Dette anses som 
lite i forhold til forventet søknadsmengde for siste halvår. 
 
Dersom det ikke er ønskelig at kommunen avslår søknader med begrunnelse om at 
kommunen ikke har tilgjengelige midler, bør forslag til vedtak godkjennes. 
Husbanken har informert om muligheten for ekstra bevilgninger på grunn av den 
oppståtte pandemien og dennes konsekvenser for boliglånskunder. 
 
 
Vurdering: 
 
Kommunens boligtjeneste antar at en ekstra bevilgning i 2020 på kr 20 millioner er 
tilstrekkelig.  
 
Det refereres til Husbankens informasjonsskriv til kommunene om koronasituasjonen 
og muligheter for kommunene til å øke innlånsrammen sin i 2020.  
 



 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Knut Rødningsby 
 NAV-leder 
 

 



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Trine Kløvrud Arkiv: 031  
Arkivsaksnr.: 20/898    
 
 
FELLES KOMMUNAL JOURNAL OG HELHETLIG SAMHANDLING - INNGÅELSE 
AV INTENSJONSERKLÆRING  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Vestre Toten kommune inngår intensjonsavtale med Helse- og 
omsorgsdepartementet om deltakelse i videre arbeid med tiltaket Akson for felles 
kommunal journal og helhetlig samhandling innen helsesektoren  
 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
Vedlegg 1 - Intensjonserklæring Akson 
 
Vedlegg 2 - Akson - Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning - 
sammendrag 
 
 
Fakta: 
 
«Akson - helhetlig samhandling og felles kommunal journal» er et nasjonalt prosjekt 
som skal resultere i en felles kommunal pasientjournal og felles digitale løsninger 
som knytter helse-Norge sammen på tvers av virksomheter. Målet er at pasientenes 
helseinformasjon skal være tilgjengelig på rett sted, til rett tid, til rett person, 
uavhengig av hvor i helsetjenesten pasienten befinner seg, men også legge til rette 
for bedre samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for 
eksempel NAV og barnevern. 
 
Dette er Akson 
I juli 2018 anbefalte Direktoratet for e-helse et konsept for helhetlig samhandling og 
felles kommunal journal. Tiltaket har fått navnet Akson.  
Akson innebærer at helsepersonell i kommunene jobber i felles journalløsning. Dette 
betyr at for eksempel legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og helsestasjon bruker 
samme journalløsning.  
Akson omfatter også løsninger for bedre samhandling i hele helsetjenesten. 
Samhandlingsløsningene skal gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommunen 
og fastleger mulighet til å utveksle og dele informasjon digitalt. 
Samhandlingsløsningene skal også bidra til bedre samhandling med andre statlige 
og kommunale tjenesteområder, som for eksempel Nav og barnevern. 
En felles kommunal pasientjournal og helhetlig samhandling vil gi bedre ressursbruk 
og færre pasientskader. 
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Viktige beslutningspunkter for kommunen og overordnet tidslinje. 
Kommunene inviteres til signering av intensjonserklæringen. Intensjonserklæringen 
innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktende for 
kommunen. Undertegning av intensjonserklæringen vil være et uttrykk for 
kommunens støtte til og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket 
Akson. Dette er et viktig første steg i den videre prosessen med realisering av Akson. 
 
Regjeringen har forutsatt at kommuner tilsvarende over halvparten av 
innbyggerantallet utenfor helseregion Midt-Norge må undertegne intensjonsavtalen 
innen 1. juli 2020 for at arbeidet skal kunne være en del av budsjettprosessen for 
statsbudsjettet for 2021. I tillegg vil eksterne kvalitetssikring (KS2) av tiltaket inngå 
som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag.   
 
De neste beslutningspunktene er skissert i intensjonserklæringen og gir for de 
kommunene som ønsker å delta videre, muligheten for aktiv deltakelse og 
medeierskap, eller opsjon.  
 
Kommunen vil inviteres til å behandle disse punktene i 2021. Nærmere tidspunkter vil 
klargjøres etter de statlige beslutningsprosessene i 2020. Figuren under er en 
illustrativ tidslinje som forutsetter signering av intensjonserklæringene, ferdigstillelse 
av forberedelsesarbeid til virksomheten Akson journal og positiv stortingsbehandling. 
Tidslinjen vil avstemmes og oppdateres etter hver milepæl.   
 
 

  
 
 
Finansiering 
Det sentrale styringsdokumentet for tiltaket Akson anbefaler finansieringsprinsipper 
som omhandler tilskuddsordninger, låneopptak og tjenesteprising. Prinsippene er 
nærmere redegjort for i vedlagt oppsummering av styringsdokumentet sendt fra 
Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Felles kommunal journalløsning anbefales av Direktoratet finansiert av kommunene, 
både selve investeringen og i forvaltning- og drift. Dette i tråd med kommunenes 
ansvar for å finansiere egne journalløsninger i dag.  Staten finansierer imidlertid 
myndighetsoppgaver og programaktiviteter.  Det er en vesentlig andel av de 
betalbare investeringskostnadene i journalløsningen. Det legges også til grunn at 
Staten vil finansiere det første steget av samhandlingsløsningene (Akson 
samhandling) på 709 millioner.  
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Styringsdokumentet estimerer de totale investeringskostnadene for felles kommunal 
journal til 8,8 milliarder hvorav staten dekker 1,4 milliarder. Resterende på 7,4 
milliarder dekkes av kommunene hvorav 45 % er til selve gjennomføringen av 
programmet Akson journal, mens resterende 55 % er lokale innføringskostander som 
i hovedsak er ressursbidrag fra den enkelte kommune. Figuren under viser 
fordelingen mellom betalbare og ikke-betalbare kostnader, der lokale 
innføringskostander på 2,9 milliarder inkluderer ressurser som antas å medgå til 
regionale og lokale mottaksprosjekter i kommunene og kostnader til opplæring. 
 
 

 
 
 
Det arbeides videre med å tydeliggjøre finansieringsmodellen og hvordan denne 
kommer til anvendelse både samlet og over tid, slik at de kommunaløkonomiske 
konsekvensene av tiltaket blir tydeliggjort.  Dette vil blant annet avhenge av detaljer 
rundt selskapsetableringen av virksomheten «Akson journal AS».  
 
Også er det heller ikke slik at kostnadene kan sammenlignes med kostnadene man 
har i dag, men med det fremtidige kostnadsnivået som den enkelte kommune vil 
måtte legge til grunn dersom man hver for seg skulle modernisere journalløsningene 
for å understøtte samhandling, integrasjon mot velferdsteknologiske løsninger og 
bedre arbeidsverktøy for tjenesten. 
 
Akson har som mål å bidra til bærekraftige, trygge og fremtidsrettede helsetjenester. 
Løsningene vil koste mer enn dagens løsninger gjør, men samtidig ha betydelige 
gevinster for samfunnet. Ved å samarbeide om Akson blir kostnadene lavere og 
kvaliteten trolig bedre enn om kommunene gjør det hver for seg. 
 
 
 
 
 
 
Vurdering: 
 
Hva betyr det å stå utenfor Akson og hvilke fordeler vil et samarbeid gi?  
Det er frivillig for kommunen å delta i Akson tiltaket. Kommunen, fastleger og andre 
private med avtale står derfor fritt til å benytte egne journalløsninger, men det 
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påhviler fortsatt den enkelte virksomhet å utvikle sine journalsystemer i tråd med 
nasjonale krav, føringer og standarder. Helse- og omsorgsdepartementet har 
fremmet en ny lov for Stortinget (Prop. 65L Lov om e-helse) som trolig vil bli 
behandlet før sommeren. Loven regulerer kommunenes plikt til å ta i bruk 
standarder, nasjonale e-helseløsninger og betale for dem. Dersom loven vedtas vil 
den innebære at alle helsevirksomheter vil ha plikt til å sørge for at egne 
journalløsninger til enhver tid anskaffes, utvikles og forvaltes opp mot standardiserte 
myndighetskrav og nasjonale fellesløsninger og ta disse i bruk i tjenesten.  
 
En felles kommunal journal vil legge til rette for felles dialog og oppfølging av 
leverandører samt en koordinert implementering av ny funksjonalitet og robuste 
sikkerhetstiltak. Deltakelse i felles virksomheten Akson journal vil gjøre det mulig å 
dele kompetanse og avlaste deltagende kommuner i arbeidet med felles løsninger. 
Med helhetstenkning og samarbeid på tvers er det mulig å tilrettelegge for en 
aldrende befolkning og frigjøre flere ressurser til pleie og omsorg. Akson kan gi 
samarbeidsarenaer mellom kommune og stat, og også mellom ulike etater i 
kommunal sektor som jobber sammen om innbyggernes behov. Det kan gi mulighet 
for å skape mer teknologisk like utgangspunkt i kommunene, og sikre helhetlige 
nasjonale løsninger på oppdatert og fremtidsrettet infrastruktur.     
 
Konsekvens for folkehelse: 
Hovedmålene for digitalisering i helsesektoren er at helsepersonell skal ha enkel og 
sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle 
og sikre digitale tjenester og data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, 
helseovervåking, styring og forskning. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Tiltaket medfører ikke økonomiske forpliktelser nå, men det forutsettes at kommunen 
finansierer sin andel av felles kommunal journal dersom den på et senere tidspunkt 
forplikter seg til å ta journalløsningen i bruk. 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at Vestre Toten kommune inngår intensjonsavtale om 
Akson. 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Trine Kløvrud 
 omsorgssjef 
 



 

 

Akson 

Intensjonserklæring for kommuner utenfor helseregion Midt-Norge 
 

Formål og bakgrunn 

Akson skal bidra til målet om en effektiv og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste som er helhetlig 

og koordinert, bidrar til god samhandling mellom aktørene og samhandling med andre kommunale 

og statlige tjenester helsetjenesten samarbeider med. Pasientens og brukerens behov og ønsker skal 

stå i sentrum. Akson skal bidra til at helsepersonell har enkel og sikker tilgang til pasientinformasjon, 

innbyggere skal ha tilgang på digitale tjenester, og data skal gjøres bedre tilgjengelig for 

kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.  

Tiltaket Akson skal etablere en felles journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og 

nasjonale løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som yter helsetjenester 

og de som disse samhandler med. 1  

Om intensjonserklæringen 

Undertegning av denne intensjonserklæringen er et uttrykk for kommunens støtte til og intensjon 

om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket Akson. Signering innebærer ikke noen 

kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for kommunen. Se videre beskrivelse av tiltaket i 

vedlagt oppsummering av hovedpunktene fra styringsdokumentet. 

Forutsetninger for det videre arbeidet 

Statens videre tilrettelegging for og bidrag til Akson forutsetter intensjonserklæringer fra kommuner 

som representerer minst halvparten av befolkningen utenfor helseregion Midt-Norge. Videre statlig 

arbeid med tilrettelegging for Akson fra 2021 forutsetter også vedtak i regjeringen og Stortinget. 

Det gjenstår fremdeles viktig arbeid og avklaringer i 2020 som staten vil bidra med å utrede i 

samarbeid med KS/ kommunal sektor. Utredningen omfatter bl.a. å avklare kommunenes 

organisering av eierskap, finansieringsmodeller mellom kommuner som går i front og de kommuner 

som kommer etter, aksjonæravtaler og oppkapitalisering av selskapet. I tillegg skal utredningen 

tydeliggjøre ansvars- og kostnadsfordelingen samt felles styringsmekanismer i tiltaket som helhet. 

Dette inkluderer avtaler, finansiering og avhengigheter mellom virksomheten for Akson samhandling 

og Akson journal.  

                                                           
1 Felles journalløsning for alle kommuner i opptaksområdene for Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-
Øst RHF. Kommunene i helseregion Midt-Norge inngår i arbeidet med Helseplattformen – en felles 
journalløsning for kommunene og spesialisthelsetjenesten i denne regionen. 



Staten skal med utgangspunkt i det sentrale styringsdokumentet og i samarbeid med sektoren også 
utarbeide et veikart for nasjonal e-helseportefølje, hvor sammenheng og avhengigheter synliggjøres. 

Det legges til grunn at Akson-tiltaket som helhet skal realiseres gjennom to programmer, herunder 

Akson journal og Akson samhandling, i hver sin virksomhet. Tiltaket er et systematisk og langsiktig 

utviklingsarbeid som skal utvikles og lanseres stegvis. Tiltaket skal være basert på åpne og fleksible 

løsninger. 

Det legges til grunn at programeierskapet til felles journalløsning legges til ett selskap, her benevnt 

som "Selskapet Akson journal". Selskapet vil ha kommunalt majoritetseierskap. Staten ved Helse- og 

omsorgsdepartementet er villig til å gå inn på eiersiden i et aksjeselskap med en minoritetspost som 

ikke gir negativ kontroll, dersom kommunene ønsker det. Det vil si at statens eierandel skal være 

mindre enn 34 pst. "Selskapet Akson journal" vil anskaffe, drifte, forvalte og videreutvikle løsning(er) 

for felles kommunal journal.  

Det legges til grunn at staten finansierer kostnader til program- og myndighetsoppgaver knyttet til 

investeringer i felles kommunal journal. Det legges videre til grunn at kommunene som tar løsningen 

i bruk betaler sin del av investeringen og påfølgende drift og forvaltningskostnader. Videre legges det 

til grunn at staten finansierer investeringskostnadene til steg 1 i utvikling av helhetlig samhandling. 

Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold dekkes av de aktørene som tar løsningene i bruk. Det 

legges videre til grunn at staten vil bidra med ressurser og kompetanse ved senere forberedelse til og 

etablering av "Selskapet Akson journal". 

Styringsmodellen som skal etableres for både tiltaket som helhet og "Selskapet Akson journal" vil 

sikre kommunal sektor innflytelse på helheten, og sammenslutningen av deltagende kommuner 

bestemmende innflytelse i "Selskapet Akson journal".  Selskapsformen kan bli endret avhengig av 

utviklingen i eiermodellen. En statlig eierpost forutsetter aksjeselskap som selskapsform.   

Om organisering av arbeidet i 2020 

Et utvalg kommuner vil sammen med KS inngå i det videre arbeidet i 2020 med å avklare 

rammebetingelser og premisser for styring, organisering, finansiering og ansvarsdeling av Akson som 

helhet. Formålet med arbeidet er å: 

1. avklare kommunal organisering som understøtter effektive prosesser og sikrer god 

medvirkning samtidig som kompleksitet og risiko gjøres håndterbart over tid 

2. starte arbeidet med å etablere samstyringsmodeller med staten med reell innflytelse, 

konsensusbaserte beslutningsprosesser og klarere ansvarslinjer. 

3. forankre og tydeliggjøre prinsippene for kostnadsfordeling mellom stat og kommune slik 

dette ligger til grunn i det sentrale styringsdokumentet, og hvordan dette økonomisk vil 

treffe deltagende kommuner over tid.  

4. avklare rammebetingelser og tidspunkter for realisering av "Selskapet Akson journal" med 

stegvis tilnærming til eierskap. 

Det er ikke forventet at alle som signerer intensjonserklæringen vil delta aktivt i arbeidet i 2020. KS 

vil koordinere forankringsprosesser og innspillsrunder som setter kommunene i stand til å gi 

tilbakemeldinger på arbeidet underveis og å ta endelig stilling til en eventuell forpliktelse eller 

opsjon.  

  



Erklæring fra KOMMUNEN 

1. KOMMUNEN gir sin tilslutning til målet om en felles journal for kommunale helse- og 

omsorgstjenester og løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som 

yter helsetjenester. Det skal også legges til rette for bedre digital samhandling med 

innbygger og andre kommunale og statlige tjenesteområder. 

2. Etter at arbeidet for 2020 med å tydeliggjøre rammebetingelser, premisser og planer for 

Akson har kommet lenger, og hvis KOMMUNEN ønsker det, vil KOMMUNEN kunne delta 

videre basert på følgende alternativer:  

a. Inngå forpliktelsesavtale om samarbeid eller annen tilknytningsform (f.eks. 

medeierskap) i "Selskapet Akson journal" fra start, samt aktivt delta i det videre 

arbeidet med anskaffelses- og utviklingsarbeidet med etablering av felles kommunal 

journalløsning.  

b. Inngå opsjonsavtale og avvente beslutning om tilknytning til felles virksomhet og å ta 

i bruk felles kommunal journal. 

3. KOMMUNEN har til intensjon å finansiere sin andel av felles kommunal journal dersom den 

på et senere tidspunkt forplikter seg til å ta journalløsningen i bruk.  

 

 

 

(dato) 
 

 

kommune 
 

 

(sign.) 
 

 

(navn) 
 

 

(stilling) 
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Sammendrag 

Bakgrunn 

Hovedmålene for digitalisering i helsesektoren er at helsepersonell skal ha enkel og sikker 

tilgang til pasient- og brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre 

digitale tjenester og data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, 

styring og forskning. 

En rekke prosjekter lokalt, regionalt og nasjonalt jobber for å oppfylle målene for e-helse. 

Ambisjonen om Én innbygger – én journal er særlig knyttet til tre strategiske og parallelle 

tiltak: (1) Helseplattformen, innføring av felles journalløsning i Midt-Norge, (2) modernisering 

av journal og kurveløsninger i spesialisthelsetjenesten i Nord, Vest og Sør-Øst og (3) Akson 

– tiltak for felles kommunal journal og helhetlig samhandling. 

Akson er arbeidsnavnet på konseptet med mål om å etablere en felles journalløsning for 

kommunene utenfor Midt-Norge og løsninger for helhetlig samhandling for alle virksomheter 

som yter helsetjenester i Norge. Akson ble besluttet som konsept våren 2019 og Helse- og 

omsorgsdepartementet ga Direktoratet for e-helse i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt. 

Forprosjektet leverte sin anbefaling 29. februar 2020. Denne anbefalingen, sammen med en 

ekstern kvalitetssikring som gjennomføres våren i 2020, danner grunnlaget for regjeringens 

videre behandling og et eventuelt Stortingsvedtak om å iverksette tiltaket, tidligst fra 2021. 

Kommunesektoren og andre interessenter har deltatt tett i arbeidet med forprosjektet. KS 

opprettet et program som samordnet innspill, posisjoner og behov fra kommunesektoren og 

samarbeidet om oppgaver i oppdraget. 

Behov 

Behovskartlegging viser at det er behov for et nasjonalt tiltak som utnytter teknologiske 

muligheter til å styrke pasientsikkerhet og kvalitet og bidra til mer effektiv ressursutnyttelse. 

Helsepersonell har et stort behov for enklere og sikrere tilgang til pasientinformasjon, den 

bør være tilgjengelig uavhengig av hvor helsehjelpen ytes slik at innbygger ikke utsettes for 

unødvendig helsemessig risiko eller påføres pasientskader som kunne vært unngått. 

Innbygger har behov for å møte en koordinert og helhetlig helsetjeneste som har 

informasjonen den trenger for å ta beslutninger om behandling basert på beste praksis. 

Dagens løsninger er til hinder for oppfyllelse av politiske mål om en effektiv og bærekraftig 

helsetjeneste som tilbyr helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av behandlingsnivå og 

virksomheter.  

Digitalisering og teknologi er viktige virkemidler for å tilrettelegge for helhetlige pasientforløp. 

Kommunenes behov for bedre arbeidsverktøy og bedre samhandling er stort i dag og 

forsterkes ytterligere i årene som kommer som følge av demografisk utvikling og økt 

ansvarsoverføring til kommunene. I tillegg tilfredsstiller ikke dagens løsninger krav til 

informasjonssikkerhet og personvern.  
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Konsept 

Konseptet Akson skal realisere målbildet for helhetlig samhandling og en felles 

journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Felles kommunal journalløsning 

innebærer at helsepersonell i kommunene jobber i en felles journalløsning. Dette betyr at 

blant annet legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og helsestasjoner bruker samme 

journalløsning og kan samhandle seg imellom med brukerflater tilpasset deres behov. 

Innbyggerne vil på sin side oppleve en mer helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste 

og de vil få én journal på tvers av kommunale helse- og omsorgstjenester. Journalen følger 

innbygger dersom innbygger trenger helsehjelp i andre kommuner som bruker den felles 

kommunale journalløsningen. 

Målbildet for helhetlig samhandling innebærer at nasjonale e-helseløsninger og 

felleskomponenter skal utvikles og gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommuner og 

fastleger bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt og legge til rette for bedre 

samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for eksempel NAV og 

barnevern.  

Overordnet gjennomføring av konseptet  

Det er anbefalt to tilnærminger for å realisere Akson:  

1. Felles kommunal journalløsning etableres fasedelt med stegvis utvikling og innføring. 

2. Målbildet for helhetlig samhandling realiseres gjennom en stegvis tilnærming med flere 

tiltak. 

Den stegvise tilnærmingen til helhetlig samhandling er valgt fordi det er svært mange 

avhengigheter mellom aktørene og høy usikkerhet. Stegvis tilnærming gir grunnlag for bedre 

styring og koordinering av avhengigheter og en gradvis utvikling av 

samhandlingsfunksjonaliteten over tid og bidrar dermed til å redusere 

gjennomføringsrisikoen. Det sentrale styringsdokumentet inneholder en beskrivelse av 

gjennomføringen for felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for 

samhandling.  

Den overordnede gjennomføringen av Akson er illustrert i Figur 1 Overordnet gjennomføring 

av konseptet Akson. Tidshorisonten og lengden på fasene og stegene er illustrative. 

Figur 

1 Overordnet gjennomføring av konseptet Akson 
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Overordnet organisering og ansvarsdeling  

Ansvaret for gjennomføring av tiltaket legges til ulike virksomheter:  

 Forprosjektet legger til grunn at ansvaret for å anskaffe, etablere, drifte, forvalte og 

videreutvikle felles kommunal journalløsning vil legges til en virksomhet med 

kommunalt majoritetseierskap ("Akson journal AS"). Dersom kommunene ønsker det, 

kan staten ha en minoritetspost i selskapet, gitt at Stortinget gir sin tilslutning til statlig 

eierskap. 

 Direktoratet for e-helse vil få ansvaret for å realisere steg 1 i utviklingsretningen for 

helhetlig samhandling, og vil være hovedansvarlig for at målene nås. Norsk Helsenett 

SF vil i henhold til avtale med Direktoratet for e-helse gis ansvaret for utførelse av 

nødvendige anskaffelser og IKT-utviklingsaktivitet i steg 1.  

Ulikheter knyttet til aktører og interessenter, ansvarsforhold og finansieringsmodeller for 

realiseringen av felles kommunal journalløsning og steg 1, gjør det naturlig å også dele 

organiseringen i ulike programmer; Programmet Akson journal og Programmet Akson 

samhandling. To programmer vil gi tydeligere styringslinjer og mer entydig ansvarsplassering 

innad i programmene.  

Oppdelingen av tiltaket i to programmer vil imidlertid medføre et behov for å sikre helhetlig 

styring av tiltaket. Det legges derfor vekt på å sikre felles styringsmekanismer, herunder 

samarbeidsavtaler, representasjon i hverandres programstyrer,  koordinering mellom 

prosjekter og koordinering med prosjekter som ikke er finansiert gjennom Akson. 

Nærmere om realisering av felles kommunal journalløsning  

En vellykket gjennomføring av felles kommunal journalløsning vil kunne gi en rekke gevinster 

og ha stor nytte for samfunnet. Samtidig er gjennomføring av felles kommunal journalløsning 

omfattet av mange forhold som bidrar til usikkerhet. Anbefalt gjennomføringsstrategi skal 

bidra til å oppnå målene for prosjektet, samtidig som risiko håndteres. 

I gjennomføringsstrategien anbefales tiltaket gjennomført i fire faser: (1) Mobilisere og 

anskaffe journalløsningen, (2) Etablering, tilpasning og utvikling, (3) Innføring og (4) 

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. På grunn av høy kompleksitet og stort omfang er 

det etablert stoppunkter ved oppstart av nye faser og kontrollpunkter i forbindelse med 

kritiske delleveranser. Ved hvert punkt må det gjøres en kvalitetssikring og vurdering av 

hvorvidt utviklingen er i tråd med planene, og om det er endringer i programmets anslag for 

kostnader og forventet nytte.  

Anskaffelsene som vil inngå i tiltaket, vil foretas av "Akson journal AS". Selskapet vil også 

forvalte avtalene og løsningen som etableres. For å tilrettelegge for konkurranse og for 

stegvis gjennomføring av tiltaket, er løsningsomfanget delt inn i flere anskaffelsesområder. 

Kontraktstrategien anbefaler at det inngås kontrakt med en leverandør for hvert av 

anskaffelsesområdene. Tilbyderne kan velge å gå i kompaniskap med underleverandører for 

å dekke nødvendig funksjonalitet, kompetanse og kapasitet, men må ta ansvaret for at 

leveransene oppfyller behovet og fungerer enhetlig. 

Ansvarsfordelingen mellom det sentrale programmet og kommunene må være tydelig. Det 

langsiktige målet er at felles kommunal journalløsning skal innføres i opptil 291 kommuner. 

For å kunne innføre journalløsningen må en rekke forhold være på plass lokalt, og det må 

etableres et sterkt lokalt eierskap til endringene som skal gjøres. Ansvaret for å 

implementere løsningen lokalt og realisere gevinster legges til den enkelte kommune, mens 

det sentrale programmet skal tilrettelegge for innføring, sikre kompetanseoverføring og støtte 
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virksomhetene i arbeidet med realisering av gevinster. Endelig struktur vil måtte 

konkretiseres etter valg av leverandører, og vil kunne variere mellom kommunene.  

Nærmere om realiseringen av steg 1 i utviklingsretningen for samhandling   

Steg 1 i utviklingsretningen for samhandling omfatter følgende prosjekter: 

 Modernisering og videreutvikling av grunndata- og tillitstjenester 

 Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og radiologisvar  

 Forprosjekt for steg 2 av utviklingsretningen  

Gjennomføringen av steg 1 må sees i sammenheng med allerede pågående nasjonale 

prosjekter. Ved oppstart vil det være flere prosjekter i den nasjonale e-helseporteføljen som 

har pågått over tid, og som har som mål å levere løsninger som kan bidra til å redusere 

samhandlingsutfordringene i helse- og omsorgssektoren. Steg 1 vil bygge videre på disse 

løsningene, og flere pågående prosjekter er også avhengig av leveranser fra steg 1. Dette 

gjør det nødvendig med helhetlig styring og en mer forpliktende styringsmodell.  

Kostnader  

Kostnadene til felles kommunal journalløsning (Programmet Akson journal og lokale 

innføringskostnader) fordeles mellom staten og kommunene. Utgangspunktet i det sentrale 

styringsdokumentet er at staten dekker forventet kostnad (P50) knyttet til program- og 

myndighetsoppgaver, mens kommunene dekker de resterende kostnadene knyttet til kjøp, 

etablering, innføring og drift og forvaltning av den felles kommunale journalløsningen. Lokale 

innføringskostnader dekkes i sin helhet av den enkelte kommune. Staten finansierer 

investeringskostnadene i sin helhet for steg 1 i utviklingsretningen for samhandling.  

Det gjenstår fortsatt arbeid rundt finansieringsmodellen til felles kommunal journalløsning. 

Blant annet hvordan kommunene skal fordele kostnader mellom seg, og hvordan kostnader 

for selvstendig næringsdrivende fastleger og andre private aktører med avtale skal dekkes. 

Videre arbeid i 2020  

Gjennomføringen av tiltaket felles kommunal journalløsning og steg 1 i utviklingsretningen for 

samhandling har planlagt oppstart i 2021. Frem til oppstart vil det pågå flere viktige aktiviteter 

og avklaringer. Kommunene spiller en svært sentral rolle i videre arbeid, herunder 

avklaringer og forberedelser til etableringen av selskapet "Akson journal AS" og arbeid med 

intensjonserklæringer for tilslutning til tiltaket. Oppstart av arbeidet med felles kommunal 

journalløsning i 2021 forutsetter at et tilstrekkelig antall kommuner uttrykker sin intensjon om 

deltakelse.  
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FØRINGER FOR REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP 2024 
-  2035 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Formannskapet tar kommunedirektørens vurderinger til etterretning og signaliserer at 
hovedprioriteringene som ligger i eksisterende kommunedelplan for vann og avløp også er 
førende for kommende planperiode. Dette innebærer blant annet at sanering av eksisterende 
ledningsnett, leveransesikkerhet og oppfyllelse av utslippskrav prioriteres.  
Dette innebærer at utbygging av offentlig avløp i randsoner prioriteres lavere enn nevnte tiltak, 
dvs. samme prioritering som ligger i eksisterende kommunedelplan. Dersom eiere av private 
anlegg ønsker å gå sammen og bekoste tilkobling til eksisterende kommunalt vann- og 
avløpsnett for egen regning, i stedet for å utbedre eget avløpsanlegg, vil kommunen imidlertid 
kunne overta drift og vedlikehold av dette forutsatt at gjeldende VA-norm er fulgt og tiltaket er 
forelagt kommunen før det iverksettes. 
 
 
Vedlegg: 
 
 
Fakta: 
 
Bakgrunn for saken: 
I forbindelse med arbeidet med å få oppgradert de private avløpsanleggene i kommunen møter 
administrasjonen ofte argumenter fra anleggseiere knyttet til at det ikke skal være behov for 
utbedring av deres anlegg. Slike argumenter vurderes i hver enkelt sak i oppfølgingen av en 
kartlegging av et anlegg og eventuelt påfølgende pålegg om utbedring.  
 
Et av argumentene som gjerne kommer, er at det aktuelle området hvor anlegget befinner seg, 
burde ha vært tilkoblet det offentlige avløpsnettet. I møte med dette argumentet vises det til 
gjeldende kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015 – 2023. Det nærmer seg rullering av 
denne planen, og anleggseiere er opptatt av å få bekreftet at det ikke er planlagt utbygging av 
offentlig avløp i nær fremtid, før de tar kostnaden ved å oppgradere privat avløpsanlegg. 
 
Hensikten med å fremme denne saken til politisk behandling er å legge føringer for rullering av 
kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015 – 2023.  
 
Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015-2023 
Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt av kommunestyret 23.04.2015. 
Formålet med Kommunedelplan vannforsyning og avløp er å gi oversikt over eksisterende 
og framtidige vannforsynings- og avløpsforhold i Vestre Toten kommune. De viktigste 
utfordringene innenfor vann og avløp i Vestre Toten er knyttet til at deler av det 
eksisterende VA- ledningsnettet ikke fungerer tilfredsstillende, og det er et stort behov for 
fornyelse og oppgradering av eksisterende ledningsnett. I teksten under, frem til 



overskriften «vurdering» er deler av planen gjengitt. Teksten hentet fra planen, skrevet i 
2015 er gjengitt i kursiv. 
 
Hovedutfordringer innen vannforsyning og avløp: 
 
 Vestre Toten har i dag et dårlig fungerende avløpssystem som fører til 

forurensningsproblemer i lokale vassdrag. Problemene er i hovedsak knyttet til 
avløpsrør av betong som utgjør ca 28 km eller ca. 20 % av ledningsnettet. Det tilføres 
store fremmedvannmengder til avløpsnettet. Dette medfører overløp ved 
pumpestasjoner på Bøverbru, Roksvoll og ved Breiskallen renseanlegg samt at dette 
medfører problem for driften av Breiskallen renseanlegg. Det fører også til betydelig 
utlekking av spillvann via overvannsledninger til Korta og Hunnselva. 

 EU's rammedirektiv for vann setter krav til at det skal oppnås god tilstand i vassdragene 
innen 2021. Resipienten Hunnselva tilfredsstiller ikke krav til god økologisk tilstand. 
Tilstanden er klassifisert til dels dårlig og dels moderat. Grunnlag samlet under fra 
planarbeidene viser at utslipp fra kommunale avløpsanlegg er en betydelig bidragsyter 
til forurensning. 

 Einavannet og Hunnselva ligger i landbruksområder og vassdraget belastes også med 
jordbruksavrenning og utslipp fra private avløpsanlegg. 

 Ved Breiskallen renseanlegg er det behov for noen prosessmessige tiltak samt 
vedlikehold på kort og lengre sikt. Store mengder fremmedvann som tilføres 
avløpsnettet bidrar til at Breiskallen renseanlegg i dag ikke tilfredsstiller rensekrav 
fastsatt av Fylkesmannen i Oppland. 

 Lekkasjeandelen i vannledningsnettet er høy og ligger på ca. 50 % av produsert 
vannmengde. Kommunen har et omfattende ledningsnett for vann og avløp. For å 
redusere lekkasjeomfanget er det nødvendig at omfang av sanering / utskifting av 
dårlige ledninger økes betydelig. Videre er det behov for større innsats mht. 
oppfølging/drift og lekkasjesøking for ledningsnettet, samt oppfølging av stikkledninger. 

 Vannforsyning skjer fra vannverket ved Skjelbreia med vannbehandling basert på 
membranfiltrering mm. Membranlegget ble bygget om/ oppgradert i 2012- 2013, og 
vannkvaliteten etter dette har vært god. Det er behov for ombygging av styringsanlegget 
ved vannverket. Samtidig skal det gjennomføres tiltak for å få bedre kontroll med 
hygieniske barrierer i vannbehandlingen. Bl.a. skal UV – anlegget oppgraderes/ skiftes 
ut. 

 Ca. 25 % av kommunens innbyggere (ca. 3300 personer) betjenes av separate 
avløpsanlegg. Ca. 50 % av de 1400 anleggene består bare av slamavskiller eller er 
eldre infiltrasjonsanlegg fra før 1972 som erfaringsvis fungerer dårlig. 

Med bakgrunn i hovedutfordringene er det viktig med en samlet vurdering av tiltak innenfor 
vannforsyning og avløp. Kommunedelplanen inneholder en handlingsplan med tiltak i perioden 
2015-2019. Årlige investeringer for kommunale VA-anlegg varierer mellom 20- 35 mill. kr. 

Med nåværende rentenivå forventes VA- gebyrene å ligge omtrent på dagens nivå fram til 
2018. Gebyrene vil deretter øke slik at beregnet samlet gebyr for vann og avløp i 2022 er 
beregnet å ligge ca. 20 % høyere enn i 2013. 

 

Kommunens oppfølging av private avløpsanlegg 



I løpet av 2015 skal områdene Sørlien - Nyset og Helset - Ihle - Gaukom tilknyttes kommunalt 
avløp. 

Områder Blili – Eina kirke og Markestadmyra var i forrige Kommunedelplan forutsatt tilknyttet 
kommunale VA- anlegg. Beregninger har vist at tilknytning av områdene ville medføre høyere 
kostnader enn lagt til grunn tidligere. Samtidig medfører problemene med eksisterende 
kommunale VA anlegg stort investeringsbehov knyttet til sanering. Dette medfører at 
kommunen ikke har funnet å kunne prioritere tilknytning av disse 2 områdene, og de er tatt ut 
av handlingsplanen for perioden 2015- 2023. 

Ca 3300 personer eller ca 25 % av kommunenes innbyggere er i dag tilknyttet private 
separate avløpsanlegg. 

I Vestre Toten er mange anlegg bygd i områder med marginale grunnforhold. Det er mange 
eldre avløpsananlegg av dårlig kvalitet. En stor del av anleggene er ikke vedlikeholdt i 
tilstrekkelig grad. Ca 50 % av 1400 eksisterende anlegg har slamavskiller med direkte utslipp 
eller er eldre infiltrasjonsanlegg med dårlig funksjon. 

Arbeidene med kartlegging og opprydding i private avløpsanlegg pågår. Det store antallet 
anlegg og behovet for oppgraderinger i kommunen gjør oppryddingen tidkrevende. 

 

Etter 2004 er det sendt ut ca 160 pålegg om oppgradering, derav ca 110 i Einavannets 
nedslagsfelt. 

Kommunen skal engasjere seg i opprydding innenfor separate avløpsanlegg. En egen stilling 
er opprettet for å arbeide med dette. Opprydding i avløpsforholdene skal vurderes i 
sammenheng vannforsyningsforhold. Det gjennomføres registrering/ kartlegging av 
eksisterende separate avløpsanlegg. Der det er behov skal det utarbeides områdevise 
saneringsplaner/ rammeplaner for å vurdere løsninger i sammenheng for større områder. 

Kommunens oppfølging finansieres gjennom kontrollgebyr. Tiltak finansieres av anleggseiere. 
Det legges til grunn at kartlegging av anlegg og utsending av pålegg for dårlige separate 
anleggene skal være utført i hele kommunen i løpet av 2021. 

 



Forsyning i områdene øst for Raufoss 

Viktige tiltak på transportsystemet som øker sikkerheten i vannforsyningen. 

Det mangler bassengdekning på østsiden av Raufoss over sone 1. Eksisterende forsyning øst 
for Raufoss er basert på trykkøkningsstasjoner som pumper i serie uten at det er etablert 
høydebasseng.  

For området Drager, Ihle og Eriksrud skal det det derfor bygges høydebasseng ved Gaukom 
(ca. kote 385). Bassenget med tilhørende ledningsanlegg planlegges bygget i 2015. 

Bassenget ved Gaukom forutsettes bygget med 2 kamre og volum 500 m3. Dvs. Bassenget 
dimensjoneres for også å kunne dekke Østvold-området, Øvre Vestrumenga og Elton mm (via 
reduksjon i Drager trykkøkningsstasjon) mht. til sikkerhetsvolum. 

I ventilkammeret i høydebasseng Gaukom forutsettes etablert trykkøkningsstasjon for videre 
pumping til sone 4 - Gaukom/Hørsrud. Eksisterende trykkøkningsstasjon Tollefsen skal legges 
ned når høydebassenget er bygget. 

Samtidig med bassenget bygges ny vannledning og spillvannsledning på strekningen Helset - 
Ihle skole- Gaukom. 

I perioden 2020- 2024 foreslås etablert vannledning for å binde sammen forsyningsområdet 
øst for Raufoss slik at hele området øst for Raufoss får bassengdekning fra Gaukom med 
unntak av område som forsynes i trykkøker i Gaukom ( Hørsrud mm) . Dette vil innebære en 
betydelig  styrking av vannforsyningen øst for Raufoss. 

Andre vurderte tiltak 

Tiltak som har vært diskutert, men som ikke prioriteres er vist i kart. 



Sammenkobling av områdene Drager, Ringvold og Gamlevegen / Elton ved ny 
vannledning Malterud - Ringvoll, lengde ca. 2.300 og vannledning Ringstad Elton lengde 
(ca. 1100m) samt evt. vannledning Drager - Ringvold trykkøker. 
Tiltaket ville medføre: 
 Økt sikkerhet og kapasitet i forsyningen (to-veis forsyning). Hele området øst for 

Raufoss får bassengdekning, også områdene Elton/Landheim og Ringvoll.  
 Økt kapasitet for slokkevannforsyning.  
 Trykkøkere Ringvold 1 og muligens Ringvold 2 kan legges ned/ utgå. 
 Legger til rette for tilknytning av område med problematiske vannforsyning og 

avløpsforhold (Markestadmyra) 
 
Tiltaket er ikke prioritert i handlingsplanperioden , men vil være aktuelt på sikt. 
 Høydebasseng ved Drager, dvs. eget basseng for sone 2 (trykksone Grimsrud og 

Østvoll mm) Bassenget vurderes ikke aktuelt å bygge. Tilfredsstillende kapasitet 
og sikkerhet oppnås ved å etablere å etablere høydebasseng Gaukom og 
gjennomføre diverse andre tiltak for kapasitetsøkning mht. Slokkevannforsyning. 

 Vannledninger (2 stk parallelle. for sone 3 og 4) fra Stor-Kyset til Gaukom, lengde 
3100 m. Området mellom Stor-Kyset og Gaukom kunne da bli forsynt fra 
trykkøkningsstasjon i nytt høydebasseng ved Gaukom (sone 4). Tiltaket ses i 
sammenheng med evt. overtakelse av Sivesind vannverk og behovet for å etablere 
kommunal forsyning for strekningen mellom Gaukom og Storkyset. Tiltaket 
prioriteres ikke i handlingsplanperioden. 

 
Tabellen nedenfor viser eksisterende og framtidig forsyningssituasjon på østsiden av 
Raufoss. 



 
 



Vestre Toten kommune 
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Forsyning til områder som i dag ikke har kommunal vannforsyning (kap 6.1.4) 

Tilknytning av randsoner / områder med private vannforsyningsanlegg til 
kommunal vannforsyning kan være ønskelig hvor det er problematiske 
vannforsyningsforhold . Dette kan f.eks. bestå i: 

 dårlig vannforsyning pga. dårlig vannkvalitet, utilfredsstillende kapasitet eller 
forurensning av grunnvannet fra landbruk eller avløpsanlegg 

 avløpsanlegg som ikke fungerer tilfredsstillende pga. tekniske mangler, dårlige 
grunnforhold etc. 

 
Område Sørlien Nyset mm 
 
Området Sørlien. Nyset planlegges tilknyttet kommunale vannforsynings- og 
avløpsanlegg i løpet av 2015- 2017. Området har problematiske 
vannforsynings- og avløpsforhold i dag. 
 
Områder Blilisanden – Eina kirke og Markestadmyra 
 
Tilknytning av randsonene Markestadmyra og Blilisanden - Eina kirke var i forrige 
kommunedelplaner for vannforsyning og avløp forutsatt tilknyttet kommunale VA- 
anlegg i 2014-15. Kostnadsberegninger har vist at tilknytning av områdene vil 
medføre betydelig høyere kostnader enn lagt til grunn tidligere. 
 
Stort behov for sanering av eksisterende kommunale VA- anlegg har medført at 
kommunen finner å måtte rydde i opp i eksisterende kommunale anlegg før 
utvidelse av forsyningen til nye områder. De 2 områdene er derfor ikke med i 
handlingsplanen for perioden 2015- 2023. Dette ble behandlet av utvalg for 
teknisk drift og plansaker som egen sak i august 2014 
 
Slomma vannverk 
 
Et privat vannverk forsyner 17 husstander med drikkevann fra Slomma. 
Eiendommene ligger i hovedsak i Vestre Toten, men det er også et par 
eiendommer i Østre Toten tilknyttet vannverket.  
 
Råvannskvaliteten er ikke egnet til drikkevann, og vannverket står foran en stor 
investeringskostnad for å få dette utbedret. Vannverket er interessert i å få 
tilgang til kommunal vannforsyning, i stedet for å etablere et omfattende 
vannbehandlingsanlegg. 
 
Forsyning fra kommunalt vannverk kan etableres på 2 måter: 

 Forsyning fra Vestre Totens ledningsnettet ved Sillongen. Forutsetter 
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tilknytning til d= 110 mm vannledning ved Sillongen. Traselengde ny 
vannledning til ca. 1200 m. Det bør vurderes om parallell vannledning 
gjennom Sillongen bør legges samtidig med planlagt pumpeledning for 
spillvann (av kapasitets- og sikkerhets-hensyn). 

 Forsyning fra Østre Totens vannledningsnett via trykkøker i Sletta 
høydebasseng (kote 384), utløpstrykk trykkøker ca. kote 440. 
Traselengde nye vannledninger ca. 800 m. 

 
Det er innhentet synspunkter fra Østre Toten kommune på alternativ 2, kfr. møte 
2014-08-20. Det kan synes som alt. 2 er det minst kostnadskrevende tiltaket, og 
Østre Toten kommune stiller seg i utgangspunktet positivt til å kunne forsyne 
området med drikkevann. 
 
Man tenker seg at det private vannverket skal bestå og skal kjøpe vann fra Østre 
Toten kommune. Det etableres et grensesnitt mellom offentlig og privat nett. 
Vannverket blir da ansvarlig for vedlikehold av egne ledninger. 
 
Det er behov for å avklare forutsetninger for å føre fram vannledning fra 
kommunalt nett til det private vannverket. Videre oppfølging av denne saken vil 
skje senere. 

 
 
Vurdering: 
Hovedutfordringene beskrevet i gjeldende kommunedelplan er fortsatt ikke løst. 
Vestre Toten kommune har hatt en aktiv satsing på sanering av gammelt avløpsnett 
som anbefales opprettholdt. Utslippstillatelsen for Breiskallen RA overholdes fortsatt 
ikke grunnet for mye fremmedvann som tilføres avløpsrenseanlegget (innlekkasje).  
 
Vestre Toten kommune har fortsatt over 50 % lekkasje ut av drikkevannsnettet og 
systematisk lekkasjesøk med utbedringer og sanering må opprettholdes.  
 
Stort behov for sanering av eksisterende kommunale VA- anlegg har medført at 
kommunen bør fortsette å rydde i opp i eksisterende kommunale anlegg før utvidelse 
av forsyningen til nye områder.  
 
Det er i gjeldende kommunedelplan pekt på viktige tiltak på transportsystemet som øker 
sikkerheten i vannforsyningen som ikke har latt seg prioritere i tillegg til hovedfokuset 
med å redusere lekkasjer. Dette bør ha høyere prioritet enn kommunale utvidelser av 
VA-anlegg i randsoner. 
 
Andre momenter som må innarbeides og som vil være kostnadsdrivere i forbindelse 
med rullering av kommunedelplan vannforsyning og avløp er: 
 pålegg fra fylkesmannen om å bygge biologisk rensetrinn i Breiskallen RA innen 

2026.  
 Membranfiltrene i vannverket bør skiftes med 10 års mellomrom, de ble sist byttet 

ut i 2012-2013. 
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Når det gjelder det generelle spørsmålet om utbygging av offentlig avløp i randsoner 
mener administrasjonen at det ikke er faglige grunner til at man skulle prioritere 
annerledes når det gjelder tilkobling av nye områder i dag enn hva man gjorde i 
2015.  
 
Dersom flere eiere av private anlegg ønsker å gå sammen og bekoste tilkobling til 
eksisterende kommunalt vann og avløpsnett for egen regning, i stedet for å utbedre 
eget avløpsanlegg, vil kommunen kunne overta drift og vedlikehold av dette forutsatt 
at gjeldende VA-norm er fulgt og tiltaket er forelagt kommunen før det iverksettes. 
 
Kommunedirektøren slutter seg til de faglige vurderingene i saksutredningen. 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Eirik Røstadsand 
 plansjef 
 



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Vegard Skogen Arkiv: 105  
Arkivsaksnr.: 20/1051    
 
 
KOMMUNALT TILSKUDD TIL FOLKEVALGTE GRUPPER  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunalt tilskudd til folkevalgte grupper ytes med det beløp som fastsettes 
årlig av kommunestyret gjennom budsjettvedtaket. 

2. Det gis en grunnstøtte til gruppene basert på 20% og 80% i representantstøtte 
av det bevilgede beløp, jfr. pkt.1. 

3. Støtten gis til partier/grupper etter den oppslutning og mandatsfordeling de fikk 
ved valget og gjelder uendret som fordelingsnøkkel i hele valgperioden. 

 
 
 
Utrykte vedlegg: 
Partiloven 
Brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 27.08.2007 
Brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 04.01.2008 – utdypende 
tolkningsuttalelse 
 
Fakta: 
Kommunestyret vedtok i møte 28.11.2013 ny fordelingsnøkkel av kommunalt tilskudd 
til folkevalgte grupper.  
Det ble vedtatt at det gis en grunnstøtte til gruppene på 20 % og 80 % prosent i 
representantstøtte av vedtatt beløp i budsjett.  
 
Bakgrunnen for at kommunedirektøren tar opp saken til behandling er behov for en 
avklaring om praktisering av kommunens støtteordning etter partiloven.  
 
Partiloven §10 (2) sier at: 
 «Stortinget finansierer de folkevalgte gruppene i Stortinget. Fylkeskommunen 
finansierer de folkevalgte gruppene i fylkestinget. Kommunen finansierer de 
folkevalgte gruppene i kommunestyret. Støtten til de folkevalgte gruppene i 
fylkestinget og kommunestyret skal ytes forholdsmessig etter deres oppslutning ved 
valget». 
 
Tolkning av lovverket: 
Daværende Forsynings- og administrasjonsdepartementet og Partilovnemnda 
diskuterte spørsmålet om tolkning av partiloven §10 om kommunal støtte til 
kommunestyregruppene i 2007 og 2008, og kom fram til følgende konklusjon: 
 
Den maksimale grense for hvor mye av den kommunale støtten til det folkevalgte 
organ som kan unntas fra forholdsmessighetsprinsippet, dvs. være 
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stemmeuavhengig («grunnstøtte» / flat sats), kan ikke være høyre enn 20 pst av 
bevilget beløp. 
 
Etter Partilovnemndas vurdering er det opp til den enkelte kommune å avgjøre om 
stemmetallene ved siste kommunestyrevalg eller representantfordelingen skal være 
utgangspunktet for den forholdsmessige fordelingen av støtta, selv om det neppe er 
tvilsomt at en fordeling etter stemmetall vil være mest i samsvar med lovens ordlyd. 
Antall representanter reflekterer likevel stemmefordelingen så vidt godt, at det ikke 
kan sies å bryte med forholdsmessighetsprinsippet å benytte representantfordelingen 
som nøkkel. 
 
I uttalelsen understrekes at støtten ikke er å regne som ordinær partistøtte, men er 
støtte til de folkevalgte gruppene i kommunestyret.  
 
Det ble ikke innført vilkår med partloven om at slik støtte til en folkevalgte gruppa kun 
tilhørte et registrert parti, men at gruppestøtte /representantstøtte ikke ekskluderer en 
eller flere representanter fordi de ikke representerer et registrert parti.  
 
I prinsippet vil dermed også representanter som bryter med partiet de er valgt inn for 
bli å regne som en egen «folkevalgt gruppe». 
  
Vurdering: 
Mandatfordelingen ved valgoppgjøret for kommunestyrevalget i 2019 ga slik resultat i 
Vestre Toten kommune: 
 
Arbeiderpartiet: 13 representanter 
Senterpartiet: 7 representanter 
Høyre: 5 representanter 
Fremskrittspartiet: 3 representanter 
Miljøpartiet De Grønne: 1 representant 
Rødt: 1 representant 
Sosialistisk Venstreparti: 1 representant 
 
Å gi en kommunal partistøtte er i utgangspunkt en frivillig ordning. Situasjonen der en 
eller flere representanter velger å bryte med sitt parti og enten stille som 
uavhengig(e) eller melder seg inn i et annet parti åpner for noen problemstillinger, av 
praktisk og økonomisk karakter.  
 
For eksempel blir det et spørsmål om de som får benevnelsen «uavhengig» skal 
være å betrakte som én eller flere grupperinger, og skal representantstøtte beregnes 
etter opprinnelig valgresultat eller hensynta at noen har meldt seg inn fra et annet 
parti på et tilfeldig tidspunkt. Hvilket «innslagstidspunkt» skal evt. da gjøres gjeldende 
for beregningen det angjeldende år osv.  
 
En annen praktisk økonomisk problemstilling er hvordan gruppe og 
representantstøtten til uavhengige skal ivaretas. Ved innbetaling til en partigruppe 
går refusjonen til en «partikasse». For uavhengige vil ikke det være tilfelle og 
tilskuddet vil måtte overføres direkte til de(n) respektiv(e) representant(er). Her vil 
innberetningsplikt, skattetrekk osv. bli et tema da dette vil måtte bli å betrakte som 
«lønn».  
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På grunnlag av dette anbefaler kommunedirektøren at kommunen innfører en praksis 
der valgresultatet og mandatfordelingen legges til grunn for utbetaling av 
gruppestøtte og representantstøtte til folkevalgte grupper i hele valgperioden. Det 
betyr at det ikke gis støtte til representanter uten gruppe- eller partitilhørighet samt at 
det ikke justeres mellom gruppene innad i kommunestyreperioden.  
 
Grunnstøtte på 20% foreslås ytes som et likt kronebeløp til politiske partier/grupper, 
og at representantstøtten på 80% ytes som et likt kronebeløp per innvalgt 
representant etter valgresultatet og mandatsfordelingen ved valget og at fordelingen 
gjelder for hele valgperioden. 
 
Avsatt beløp i budsjettet for 2020 er kr. 74 000,- og ut fra gjeldende fordelingsnøkkel 
gir dette slik fordeling for 2020: 
 
Grunnbeløp  kr. 2114,-   
Representantstøtte kr. 1910,-   
     
Parti Grunnstøtte Ant repr Repr. støtte SUM 
          
AP 2114 13 24826 26940 
SV 2114 1 1910 4024 
FRP 2114 3 5729 7843 
SP 2114 7 13368 15482 
H 2114 5 9548 11663 
R 2114 1 1910 4024 
MDG 2114 1 1910 4024 
SUM 14800 31 59200 74000 

 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Geir Steinar Loeng 
 administrativ leder 
 



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Kjersti Flatråker Arkiv: 501  
Arkivsaksnr.: 17/1779    
 
 
MJØSBYSAMARBEIDET - VIDERE SAMARBEID - VALG AV REPRESENTANTER 
FR VESTRE TOTEN KOMMUNE  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Vestre Toten kommune velger følgende politiske representanter inn i det videre 
arbeidet fram mot å etablere en samarbeidsavtale om Mjøsbyen:  
 

1. ….. + vara 
2. ….. + vara 

 
 
 
 
Vedlegg:  

- Invitasjon til videre samarbeid om Mjøsbyen 
 

 
Fakta: 
Areal og transportstrategi for Mjøsbyen ble vedtatt i Innlandet Fylkesting 28.04.20. 
 
Vestre Toten kommune har mottatt invitasjon fra Innlandet fylkeskommune om videre 
deltakelse i arbeidet med Mjøsbyen der målet er å etablere en samarbeidsavtale som 
skal sikre fortsatt dialog og forpliktene samarbeid. 
 
Fylkeskommunen peker på at det er behov for å etablere en ny administrativ 
samarbeidsgruppe og en styringsgruppe med politisk og administrativ ledelse, fram til 
samarbeidsavtale er etablert. Det legges opp til at administrativ samarbeidsgruppe 
og styringsgruppe skal ha samme sammensetning som de hadde ved utarbeidelse 
av strategien. 
 
Fra Vestre Toten kommune har ordfører og leder for planutvalg deltatt fra politisk 
ledelse.  
 
Saken blir lagt fram både for planutvalget og formannskapet.  
 
Fra administrasjonen deltar: 

Eirik Røstadsand, plansjef 
Kjersti Flatråker, samfunnsplanlegger 

 
Vurdering: 
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Kommunedirektøren mener at arbeidet mot en omforent samarbeidsavtale i 
Mjøsbyen bør prioriteres høyt og vurderer det slik at Vestre Toten kommune bør stille 
med ordfører og leder av planutvalget som politiske representanter for vår kommune.  
 
Det bes om at det også blir valgt vararepresentanter.  
 
 
Forslag til vedtak:  
Saken blir lagt fram uten innstilling.  
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Eirik Røstadsand 
 plansjef 
 



 
  
 

Samferdsel - Strategi og utvikling 
  
  

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: +47 62 00 08 80 
Postboks 4404 Innlandet fylkeskommune E-post: post@innlandetfylke.no 
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VESTRE TOTEN KOMMUNE  
Postboks 84 
 
2831 RAUFOSS 
  

 
Deres ref:   Vår ref:  Dato: 
 2020/33802-2 

Eli N. Ruud-Olsen 
22.05.2020 

 

Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen vedtatt i Innlandet 
fylkesting – invitasjon til videre samarbeid 
 
Areal og transportstrategi for Mjøsbyen ble vedtatt i Innlandet Fylkesting 28.04.20. 
Saksfremlegg og protokoll fra møtet er lagt ut på www.mjøsbyen.no.   
 
Med bakgrunn i vedtaket ønsker Innlandet fylkeskommune å videreføre samarbeidet om 
Mjøsbyen, og vi vil med dette invitere alle tidligere samarbeidspartnere med på et videre 
arbeid for å følge opp strategi og handlingsprogram.  
 
Partene har ved utarbeidelse av strategien foreslått å etablere en samarbeidsavtale som skal 
sikre fortsatt dialog og forpliktene samarbeid. Det ble i Fylkestinget vedtatt at et forslag til en 
samarbeidsavtale skal utarbeides i løpet av 2021. Samarbeidsavtalen skal avklare nærmere 
organisering, økonomi, mandat og roller for samarbeidet. I forbindelse med utarbeidelse av 
samarbeidsavtalen vil det også bli behov for å avklare evt. deltakelse fra andre parter.  
 
På kort sikt er det behov for å etablere en ny administrativ samarbeidsgruppe og en 
styringsgruppe med politisk og administrativ ledelse, fram til samarbeidsavtale er etablert. 
Det legges opp til at administrativ samarbeidsgruppe og styringsgruppe skal ha samme 
sammensetning som de hadde ved utarbeidelse av strategien.  
 
Vi håper alle samarbeidspartnere er interessert i å delta i det videre arbeidet, og vi ber om en 
tilbakemelding på representanter til både administrativ samarbeidsgruppe og styringsgruppe. 
Vi ønsker også at det oppnevnes varerepresentanter.  
 
Vi ber om tilbakemelding på representanter og vararepresentanter til begge gruppene 
innen 15. juni. 
 
Det vil bli videreført et sekretariat for Mjøsbyen i fylkeskommunal regi som vil tilrettelegge for 
møter og videre prosess. Vi ønsker at alle parter skal få mulighet til å delta i arbeidet med 
utarbeidelse av samarbeidsavtale, og vi tar sikte på å avholde vårt første administrative 
samarbeidsmøte i løpet av september.  
 
Vår nettside www.mjøsbyen.no vil bli oppdatert og tilrettelagt for videre samarbeid.  
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Ta gjerne kontakt dersom det er noen spørsmål. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Eli N. Ruud-Olsen 
Saksbehandler 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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