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Stian Olafsen
ordfører

Vegard Skogen
møtesekretær

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
19/2718

Arkiv: 021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokollen fra kommunestyrets møte 24.10.2019 godkjennes.

Trykte vedlegg:
Møteprotokoll - møte i kommunestyret den 24.10.2019

Bjørn Fauchald
rådmann

Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested:
Møtedato:

Kommunestyresalen
24.10.2019
Tid: 18:00 - 20:45

Innkalte:
Parti
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP

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

AP

Medlem

SV
MDG
R
SP
SP
SP
SP
SP
SP

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

SP
Medlem
H
Medlem
Uavh Valgt på
Høyres liste
H
Medlem
H
Medlem
H
Medlem
FRP Medlem
FRP Medlem
FRP Medlem
R
Varamedlem

Navn
Stian Olafsen
Tonje Bergum Jahr
Ingrid Tønseth Myhr
Stian Pettersbakken
Rolf Erik Halle
Ann Marit Sandsengen
Lene Myhrvold
Lasse Rian
Trine Gravdahl Strande
Frode Engen
Torhild K. R. Løkken
May Brit Syversen
Huuse
Siv Anita Eriksen
Midtskogen
Ahmed Haruun Ali
Marry Paula Elvesveen
Frida Ropphaugen
Aage Midtbu
Arild N. Ødegaard
Dorthe Ødegaard
Hans Kristian Thorsrud
Sissel Skiaker
Håvad Johansen
Lindgaard
Kjersti Diesen Løken
Elin Synnøve Solberg
Anders Vildåsen
Arve Sørbo
Asgeir Sveen
Kjetil Sangnes
Svein Erik Sørensen
Anne Karin Synstelien
Per Erik Bergstuen
Tor Sundheim

Forfall Møtt for

FO

Frida Ropphaugen

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

Fra adm. (evt.
andre):

Rådmann Bjørn Fauchald, ass.rådmann Odd Arnvid
Bollingmo, helsesjef Bjørnar Eidsvik, møtesekretær Vegard
Skogen

Fra/til saknr.:

91 – 96/19

Sittende ordfører Leif Waarum ledet møtet fra sak 91/19 til og med 93/19.
Møteinnkalling og saksliste: Godkjent
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Raufoss, 29. oktober 2019

Underskrifter:
Stian Olafsen
ordfører

Vegard Skogen
møtesekretær
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91/19
18/787
GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2019 I VESTRE TOTEN
Behandling:
Arild Nikolai Ødegaard (SP) reflekterte over høstens valg, og prosessen etter valget
om valg av representantene til ulike utvalg.
Ødegaard benyttet anledningen å takke avtroppende ordfører Leif Waarum for det
gode samarbeidet som har vørt i perioden.
Vedtak:
Kommunestyrevalget 2019 i Vestre Toten godkjennes.

92/19
19/2373
VALG AV FORMANNSKAP I VESTRE TOTEN 2019- 2023
Behandling:
Representanten Anders Vildåsen bekreftet at han har meldt seg ut av Vestre Toten
Høyre og vil sitte som uavhengig i kommende kommunestyreperiode.
Stian Olafsen (AP) fremmet følgende endringsforslag:
Tonje Bergum Jahr foreslås som medlem istedenfor Trine Gravdahl Strande.
Arild Nikolai Ødegaard (SP) fremmet krav om forholdstallsvalg.
Følgende tellekorps ble oppnevnt:
Dorthe Ødegaard (SP), Rolf Erik Halle (AP) og rådmann Bjørn Fauchald.
Følgende listeforslag ble innlevert:
Fellesliste fra Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet:
1. Arild Nikolai Ødegaard
2. Kjersti Diesen Løken
3. Elin Synnøve Solberg
4. Arve Sørbo
5. Svein Erik Sørensen
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Varamedlemmer:
1. Sissel Skiaker
2. Kjetil Sangnes
3. Anne Karin Synstelien
4. Håvard Johansen Lindgaard
5. Per Erik Bergstuen
Fellesliste fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, og Miljøpartiet De
Grønne:
1. Stian Olafsen
2. Tonje Bergum Jahr
3. Stian Pettersbakken
4. Ingrid Tønseth Myhr
5. Ann Marit Sandsengen
6. Ahmed Haruun Ali
Varamedlemmer:
1. Frida Ropphaugen
2. Paula Elvesveen
3. Lasse Rian
4. Rolf Erik Halle
5. May Brit Syversen Huuse
6. Siv Anita Midtskogen
Avstemning:
Stemmegivningen fikk slikt utfall:
Fellesliste for AP, SV, R og MDG:
Fellesliste for SP, H, FRP:

16 stemmesedler.
15 stemmesedler.

Mandatsfordelingen i formannskapet ble etter dette:
Arbeiderpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti
og Miljøparti De grønne:
6 medlemmer
Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet:

5 medlemmer

Vedtak:
Følgende medlemmer og varamedlemmer velges i formannskapet i Vestre Toten
2019 - 2023:
1.
2.
3.

Navn medlem
Stian Olafsen
Tonje Bergum Jahr
Stian Pettersbakken

Parti
AP
AP
AP

K
X

M Navn varamedlem
X 1. Frida Ropphaugen
2. Paula Elvesveen
X 3. Lasse Rian
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4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.

Ingrid Tønseth Myhr
Ann Marit Sandsengen
Ahmed Harunn Ali
Arild Nikolai Ødegaard
Kjersti Diesen Løken
Elin Synnøve Solberg
Arve Sørbo
Svein Erik Sørensen

AP
AP
SV
SP
SP
H
H
FRP

X
X
X
X
X
X
X
X

4. Rolf Erik Halle
5. May Brit Syversen Huuse
6. Siv Anita Midtskogen
1. Sissel Skiaker
2. Kjetil Sangnes
3. Anne Karin Synstelien
4. Håvard Johansen Lindgaard
5. Per Erik Bergstuen

93/19
19/2372
VALG AV ORDFØRER OG VARAORDFØRER I VESTRE TOTEN 2019 - 2023
Behandling:
Stian Pettersbakken (AP) fremmet på vegne av AP, SV, R, og MDG forslag på Stian
Olafsen (AP) som ordfører og Tonje Bergum Jahr (AP) som varaordfører i Vestre
Toten 2019 – 2023.
Arve Sørbo (H) fremmet på vegne av SP, H og FRP forslag på Arild Nikolai
Ødegaard (SP) som ordfører med Elin Synnøve Solberg (H) som varaordfører i
Vestre Toten 2019 – 2023.
Avstemning ordfører:
16 stemte for Stian Olafsen (AP) som ordfører.
Avstemning varaordfører:
16 stemte for Tonje Bergum Jahr (AP).

Vedtak:
1. Stian Olafsen (AP) velges til ordfører i Vestre Toten 2019 – 2023.
2. Tonje Bergum Jahr (AP) velges til varaordfører i Vestre Toten 2019 – 2023
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94/19
19/1675
VALG AV REREPRESENTANTER TIL FOLKEVALGTE ORGANER 2019 - 2023
Behandling:
Valg av representanter til kontrollutvalg:
Stian Pettersbakken (AP) fremmet på vegne av AP, SV, R og MDG følgende forslag:
Medlemmer:
Kjell Borglund (AP)
Hege Eriksen (AP)
Varamedlemmer:
Stein Knutsen (AP)
Lajla Tangen (AP)
Arild Nikolai Ødegaard (SP) fremmet på vegne av H, SP og FRP følgende forslag:
Medlemmer:
Asgeir Sveen (H)
Bjørn Iversen (SP)
Torill Hansen (FRP)
Varamedlemmer:
Inger Lilleby Fløgum (H)
Gina Marie Sveen (SP)
Odd-Harry Haugen (FRP)
Arild Nikolai Ødegaard (SP) foreslo Asgeir Sveen (H) som leder og Bjørn Iversen
(SP) som nestleder.
Stian Pettersbakken (AP) foreslo Kjell Borglund (AP) som nestleder.
Avstemning:
Forslagene til sammensetning av medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalg
ble enstemmig vedtatt.
Valg av leder og nestleder:
Asgeir Sveen (H) ble enstemmig vedtatt som leder.
Som nestleder ble Kjell Borglund (AP) valgt med 16 stemmer, mens 15 stemte for
Bjørn Iversen (SP).
Valg av representanter til planutvalg:
Stian Pettersbakken (AP) fremmet på vegne av AP, SV, R og MDG følgende forslag:
Medlemmer:
Frode Engen (AP) - leder
Rolf Erik Halle (AP)
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Lene Myhrvold (AP)
Trine Gravdahl Strande (AP)
Paula Elvesveen (MDG) - nestleder
Frida Ropphaugen ( R)
Varamedlemmer:
Torhild K.R. Løkken (AP)
Lasse Rian (AP)
Veslemøy Linde (MDG)
Hanna Elise Hagebakken (SV)
May Brit Syversen Huuse (AP)
Jon Aaslund (AP)
Elin Synnøve Solberg (H) fremmet på vegne av H, SP og FRP følgende forslag.
Medlemmer:
Aage Midtbu (SP) - leder
Dorthe Ødegaard (SP)
Hans Kristian Thorsrud (SP)
Kjetil Sangnes (H)
Anne Karin Synstelien (FRP)
Varamedlemmer (nummerrekkefølge):
1. Stig Vestlie (FRP)
2. Håvard Johansen Lindgaard (SP)
3. Amanda Tandsether (H)
4. Jorunn Ballangrud (SP)
5. Lars Solheim (H)
6. Stein Rune Vinger (FRP)
7. Kjersti Diesen Løken (SP)
8. Tor Ole Karlsen (H)
Avstemning:
Forslagene til sammensetning av medlemmer og varamedlemmer til planutvalg ble
enstemmig vedtatt.

Valg av leder og nestleder:
Frode Engen (AP) ble valgt som leder med 16 stemmer, - 15 stemte for Aage Midtbu
(SP).
Paula Elvesveen (MDG) ble valgt som nestleder med 16 stemmer, - 15 stemte mot.
Valg av representanter til administrasjonsutvalg:
Stian Pettersbakken (AP) fremmet på vegne av AP, SV, R og MDG følgende forslag:
Medlemmer:
Ole Runar Helbostad (AP)
Reidi Ødegaard ( R)
Varamedlemmer:
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1. Henning Karlsen (AP)
2. Siv Anita Midtskogen (AP)
Arild Nikolai Ødegaard (SP) foreslo å utsette valget til neste møte.
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Valg av representanter til KS Fylkesmøte:
Stian Pettersbakken (AP) fremmet på vegne av AP, SV, R og MDG følgende forslag:
Medlemmer:
Tonje Bergum Jahr (AP)
Lasse Rian (AP)
Varamedlemmer:
May Brit Syversen Huuse (AP)
Torhild K.R.Løkken (AP)
Frode Engen (AP)
Rolf Erik Halle (AP)
Arild Nikolai Ødegaard (SP) fremmet på vegne av H, SP og FRP følgende forslag:
Medlem:
Håvard JohansenLindgaard (SP)
Varamedlemmer:
Asgeir Sveen (H)
Anders Vildåsen (uavh)
Avstemning:
Forslagene ble enstemmig vedtatt.
Valg av representanter til Interkommunalt politisk råd Gjøvikregionen
Stian Pettersbakken (AP) fremmet på vegne av AP, SV, R og MDG følgende forslag:
Medlemmer:
Ordfører Stian Olafsen
Varaordfører Tonje Bergum Jahr
Varamedlemmer:
Ann Marit Sandsengen (AP)
Stian Pettersbakken (AP)
Arild Nikolai Ødegaard (SP) fremmet på vegne av H, SP og FRP følgende forslag:
Medlemmer:
Elin Synnøve Solberg (H)
Arild Nikolai Ødegaard (SP)
Varamedlemmer:
Svein Erik Sørensen (FRP)

Side 8 av 11

Arve Sørbo (H)
Avstemning:
Forslagene ble enstemmig vedtatt.
Valg av representanter til Interkommunalt politisk råd Gjøvikregionen Regionstyre
Stian Pettersbakken (AP) fremmet på vegne av AP, SV, R og MDG følgende forslag:
Medlemmer:
Ordfører Stian Olafsen
Varamedlem:
Varaordfører Tonje Bergum Jahr
Elin Synnøve Solberg (H) fremmet på vegne av H, SP og FRP følgende forslag:
Medlem:
Arild Nikolai Ødegaard (SP)
Varamedlem:
Elin Synnøve Solberg (H)
Avstemning:
Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Følgende medlemmer og varamedlemmer velges til folkevalgte organer for perioden
2019 – 2023:
Kontrollutvalget:
Navn medlem
1.
Asgeir Sveen
2.
Bjørn Iversen
3.
Torill Hansen
4.
Kjell Borglund
5.
Hege Eriksen

Parti
H
SP
FRP
AP
AP

K

M Navn varamedlem (gruppevise)
x 1. Inger Lilleby Fløgum
x 2. Gina Marie Sveen
x
3. Odd Harry Haugen
x 1. Stein Knutsen
x
2. Lajla Tangen

Som leder av utvalget velges Asgeir Sveen (H).
Som nestleder av utvalget velges Kjell Borglund (SP).
Planutvalget:
Navn medlem
1.
Frode Engen
2.
Paula Elvesveen

Parti
AP
MDG

K
x

M Navn varamedlem
x 1. Torhild K.R.Løkken
2. Lasse Rian
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Frida Ropphaugen
Rolf Erik Halle
Lene Myhrvold
Trine Gravdahl Strande
Aage Midtbu
Dorthe Ødegaard
Hans Kristian Thorsrud
Kjetil Sangnes
Anne Karin Synstelien

R
AP
AP
AP
SP
SP
H
FRP

x
x
x
x
x

3. Veslemøy Linde
x 4. Hanna Elise Hagebakken
5. May Brit Syversen Huuse
6.Jon Aaslund
x 1. Stig Vestlie
2. Håvard Johansen Lindgaard
x 3. Amanda Maria Tandsether
x 4. Jorunn Ballangrud
5. Lars Solheim
6. Stein Rune Vinger
7. Kjersti Diesen Løken
8. Tor Ole Karlsen

Som leder av utvalget velges Frode Engen
Som nestleder av utvalget velges Paula Elvesveen

Administrasjonsutvalg:
Saken utsettes til neste møte.

Utsendinger KS:
Navn medlem
1.
Tonje Bergum Jahr

Parti
AP

2.

Lasse Rian

AP

3.

Håvard Lindgaard

SP

K
X

M Navn varamedlem
May Brit Syversen Huuse
Torhild K.R.Løkken
X Frode Engen
Rolf Erik Halle
x Asgeir Sveen
Anders Vildåsen

Interkommunalt politisk råd Gjøvikregionen
Navn medlem
Parti K M
1.
Stian Olafsen
AP
X
2.
Tonje Bergum Jahr
AP
X
3.
Elin S. Solberg
H
x
4.
Arild Nikolai Ødegaard
SP
x

Navn varamedlem
Ann Marit Sandsengen
Stian Pettersbakken
Svein Erik Sørensen
Arve Sørbo

Interkommunalt politisk råd Gjøvikregionen - Regionstyre
Navn medlem
Parti K M Navn varamedlem
1.
Stian Olafsen
AP
X Tonje Bergum Jahr
2.
Arild N. Ødegaard
SP
x Elin Synnøve Solberg
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95/19
19/1223
VALG AV RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2019 - 2023
Behandling:
Stian Pettersbakken (AP) foreslo å endre navn på rådet til:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Kommunestyret vedtok å utsette saken til neste møte.
Kommunestyret tar stilling til navnendring når saken fremmes på nytt i neste møte.

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

96/19
19/2189
VALG - VESTRE TOTEN ELDRERÅD 2019-2023
Behandling:
Kommunestyret vedtok å utsette saken til neste møte

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Møtet avsluttet med en presentasjon av kommunestyrerepresentantene.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
19/2718

REFERATER
Rådmannens forslag til vedtak:
Referatet tas til orientering.

Trykte vedlegg:
Møteprotokoll kontrollutvalget 09.10.2019.

Bjørn Fauchald
rådmann

Arkiv: 021

MØTEPROTOKOLL
KONTROLLUTVALGET I
VESTRE TOTEN KOMMUNE
Onsdag 9. oktober 2019 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 – 1430.
Som medlemmer møtte:
Asgeir Sveen (H), leder
Reidun Gravdahl (Ap)
Stein Knutsen (Ap)
Odd Harry Haugen, nestleder (Frp)
Kjersti Diesen Løken (Sp)
Følgende medlem hadde meldt forfall:
Ingen
Ellers møtte:
Fra administrasjon: Rådmann Bjørn Fauchald (sak 44).
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal (sak 45),
oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein (sakene 46 og 47) og forvaltningsrevisor Kari
Robbestad (sakene 46 og 47).
Sekretær: Kjetil Solbrækken.
Møteprotokollen er sendt til:
Kommunestyret, ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen,
Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad.
Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med leder Asgeir Sveen som møteleder.
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Til behandling:
SAK NR. 41/2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.08.2019

Vedtak, enstemmig:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 28.08.2019 godkjennes.

SAK NR. 42/2019

TERTIALRAPPORT 2/2019 FRA INNLANDET REVISJON
IKS

Vedtak, enstemmig:

Tertialrapport 2/2019 fra Innlandet Revisjon IKS tas til
orientering.
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SAK NR. 43/2019

REFERATSAKER
Følgende saker ble referert:
1. Kommunestyrets møte 29.08.2019:
➢ Saksliste
➢ Saksprotokoll – sak 77/19: Revisjonsrapport –
etterlevelse av habilitetsbestemmelser og etiske
retningslinjer
2. Kommunestyrets møte 04.09.2019: Saksliste
3. Kommunestyrets møte 26.09.2019: Saksliste
4. Diverse avisartikler
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedtak, enstemmig:

Referatsakene tas til orientering.

SAK NR. 44/2019

OPPFØLGING AV KOMMUNEBAROMETERET 2019 –
VESTRE TOTEN
Fra behandlingen:
Rådmann Bjørn Fauchald orienterte og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Rådmannens kommentarer til Kommunebarometeret 2019,
med vekt på barnevern og pleie- og omsorg, tas til
orientering.
2. Kontrollutvalget anbefaler nytt kontrollutvalg å følge
utviklingen innen barnevernet og pleie- og omsorg.

SAK NR. 45/2019

REGNSKAPSREVISJON: STRATEGI FOR REVISJON AV
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2019
Fra behandlingen:
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg
Dybdal orienterte.
Følgende dokumenter ble delt ut i møtet:
• Hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi – Vestre Toten
kommune for 2019.
• Hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi – Totenbadet
Vestre Toten KF for 2019.

Vedtak, enstemmig:

1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet
revisjonsstrategi for revisjon av kommuneregnskapet for
2018 tas til orientering.
2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet
tas til orientering.
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SAK NR. 46/2019

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL: HORISONT
MILJØPARK IKS
Fra behandlingen:
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein
og forvaltningsrevisor Kari Robbestad presenterte revisjonsrapporten
og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Kommunestyret har merket seg revisjonsrapportens
hovedkonklusjoner:
a) Vedr. selvkostfond:
Selvkostregnskapet er utarbeidet i henhold til
departementets retningslinjer. Dagens praksis med
selvkostfond for renovasjon, både i kommunene og i
selskapet, er ikke i tråd med retningslinjene eller
kommunenes eierstrategi.
b) Vedr. skille mellom nærings- og husholdningsavfall:
Selskapet har tilfredsstillende rutiner for regnskapsføring
og fordeling av kostnader mellom nærings- og
husholdningsavfall. Det skilles derimot ikke mellom de
to områdene i selskapets balanseregnskap, noe som ikke
er i henhold til avfallsforskriften.
c) Vedr. kostnadsfordeling mellom kommunene:
Gjeldende praksis, der kostnadene hovedsakelig fordeles
mellom kommunene etter eierandel, kan forsvares sett
opp mot retningslinjene.
d) Vedr. effektiv drift:
Horisont Miljøpark IKS viser til en rekke tiltak for å
forbedre effektiviteten, men de har ikke satt mål for
effektivitet eller forbedring i effektivitet.
e) Vedr. kvalitet og beredskapen for tjenestene:
Resultatet fra kundeundersøkelsen våren 2019 tilsier at
selskapet har noe å hente når det gjelder kundetilfredshet,
og da særlig knyttet til henting av avfallet.
f) Vedr. etterlevelse av arbeidsmiljølov i datterselskapet
Horisont Renovasjon AS mht. arbeidsavtaler og
lønnsforhold:
Gjennomgangen har ikke avdekket feil/mangler mht.
arbeidsavtaler og lønnsforhold.
g) Vedr. selskapets innføring av avgift på levering av
trevirke:
Det er anledning til å innføre gebyr for spesielle
avfallsfraksjoner, herunder trevirke. Det er
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kommunestyret som skal fastsette avfallsgebyrer i
henhold til avfallsforskriften.
h) Vedr. selskapets avtale om salg av trevirke til Eidsiva
Bioenergi AS:
Revisjonens undersøkelser gir ingen indikasjoner på at
selskapet ikke oppnår konkurransedyktige priser for
trevirke ved salg til Eidsiva Bioenergi AS.
i) Vedr. selskapet utbyttepolitikk:
Representantskapet må årlig ta stilling til utbetaling av
utbytte «etter forslag fra styret eller med styrets
samtykke», jf. lov om interkommunale selskap § 29.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant
(ordfører) og rådmannen følge opp at:
a) Horisont og eierkommunene tar konsekvensen av at
avgifter for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene
regnes som avfallsgebyr. Kommunestyret skal fastsette
gebyret.
b) Renovasjonsforskrift for Gjøvik-regionen bør klargjøres,
slik at det går fram at det er anledning til å pålegge avgift
for levering av definerte avfallsfraksjoner
c) Så lenge det er uttrykt fra eierne at selvkostfondet skal
ligge i kommunene, bør fondet i Horisont avvikles.
d) Det vurderes å skille på husholdning og næring i
balansen i regnskapet til Horisont Miljøpark IKS.
e) Selskapet følger opp kundeundersøkelsen 2019 med
tiltak for bedre å kunne oppfylle sine forpliktelser
overfor abonnentene.
3. Ved sluttføring av arbeidet med politisk sak om
eierstrategi i Horisont Miljøpark IKS, bes om at det tas
hensyn til revisjonsrapporten funn, jf. vedtakets pkt. 1 i)
om utbyttepolitikk.

SAK NR. 47/2019

ORIENTERING OM
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: FORSVARLIG
UTREDNING AV SAK OM EIERSTRATEGI - HORISONT
MILJØPARK IKS
Fra behandlingen:
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein
presenterte rapportens konklusjoner.

Vedtak, enstemmig:

1. Gjennomført kontroll i Søndre Land kommune rettet mot
likelydende saksfremlegg i fem kommuner (Gjøvikregionen)
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om eierstrategi i Horisont Miljøpark IKS, tas til orientering.
2. I Vestre Toten kommune ble sak om eierstrategi i Horisont
Miljøpark IKS behandlet i kommunestyrets møte den
21.06.2018, sak 67/2018.
3. Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsrapporten
konkluderer med at saken var forsvarlig utredet
før den ble fremlagt for kommunestyret. Det er gitt følgende
bemerkninger:
•

Saksfremlegget burde ha tatt inn en begrunnelse for
nivået på årlig utbytte, samt valget av utbytteplan
som uttrykk for forutsigbarhet i utbyttepolitikken.

•

Det burde gått frem av saksfremlegget hva dialogen
med Horisont Miljøpark IKS gikk ut på, jf.
saksfremleggets opplysning om at eierstrategien var
utarbeidet i dialog med selskapet.

SAK NR. 48/2019

EGENEVALUERING – KONTROLLUTVALGES
VIRKSOMHET VALGPERIODEN 2016-2019

Vedtak, enstemmig:

Med bakgrunn i gjennomført egenevaluering av valgperioden
2015-2019 har kontrollutvalget følgende innspill til drøfting i
nytt kontrollutvalg/neste valgperiode:
Kommunikasjon med ordfører og profilering overfor
kommunestyret:
• Holde kontakt med ordfører gjennom valgperioden.
• Ta initiativ til å presentasjon og informasjon til
kommunestyret om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og
ansvar. Følges opp i løpet av første året i ny valgperiode.
Legge vekt på forholdet mellom kommunestyret og
kontrollutvalget, kontrollutvalgets fullmakter og
kommunestyrets mulighet til å bruke kontrollutvalget.
• Videreføre praksis med aktiv oppfølging fra
kontrollutvalgets leder ved behandling av saker fra
kontrollutvalget i kommunestyret.
Virksomhetsbesøk:
• For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for
at ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalget,
bør det vurderes om utvalget skal besøke ulike
kommunale virksomheter. Dette kan også inkludere
kommunale foretak og selskap.
God kommunikasjon med rådmannen/administrasjonen:
• Kontrollutvalget har gjennom hele valgperioden opplevd
en god kommunikasjon med rådmannen og hans stab.
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Administrasjonen gis ros for alltid å møte godt forberedt
og gi grundige svar på de spørsmål kontrollutvalget
stiller.

SAK NR. 49/2019

PLANLEGGING AV FØRSTE MØTE I NY VALGPERIODE

Vedtak, enstemmig:

Med bakgrunn i erfaringer fra inneværende valgperiode vil
kontrollutvalget gi følgende innspill i forbindelse med
planlegging og gjennomføring av første møte i ny valgperiode:
•

Første møte tilrettelegges som et informasjons- og
opplæringsmøte der det overordnede målet er å etablere en
god rolleforståelse, få god innsikt i ansvar og oppgaver og å
stimulere til engasjement rundt oppgaven med kontroll av
kommunen.

•

Kontrollutvalgets sekretariat lager et opplegg for første møte
med vekt på:
➢ Rammevilkår (kommuneloven og forskrift om
kontrollutvalg og revisjon).
➢ Roller, ansvar og oppgaver.
➢ Samarbeid og kommunikasjon.
➢ Praktisk utvalgsarbeid og erfaringer fra forrige
valgperiode.
➢ Administrative rutiner, informasjon om
møtegodtgjørelse mv.
➢ Habilitet.

•

Ved skifte av utvalgsleder vurderes å invitere tidligere
utvalgsleder til å orientere om sine erfaringer.

•

Alle får utdelt Kontrollutvalgsboken (veileder utgitt av
departementet)

•

Varamedlemmer inviteres til første møte.

•

Møteplan for 2020 utarbeides i samråd med utvalgsleder og
fastsettes på første møte i ny valgperiode.

Raufoss, 9. oktober 2019.

RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 9. oktober 2019.

_________________________
Asgeir Sveen
Leder

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær
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NESTE MØTE
Dato:
Tidspunkt:
Aktuelle saker:

(avklares med nyvalgt kontrollutvalg)
•
•
•
•
•
•

Kontrollutvalgets oppgaver, ansvar og rolle
Kontrollutvalgets sekretariat (veileder, inngått avtale mv)
Saksbehandlingsregler i kontrollutvalget
Kommunens godtgjøringsreglement
Møteplan 2020
Abonnementer

Andre møte i ny valgperiode:
• Innlandet Revisjon IKS – presentasjon
• Oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS 2020
• Regnskapsrevisjon:
➢ Presentasjon av fagområdet
➢ Statusrapport for revisjon av 2019-regnskapet
• Forvaltningsrevisjon:
➢ Presentasjon av fagområdet
➢ Orientering om igangsatte og tidligere revisjonsprosjekter
• Igangsetting av arbeidet med overordnet analyse og ny plan for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Andre saker til oppfølging:
• Risikovurderinger innenfor området informasjonssikkerhet/personvern
(KU-sak 35/19)
• Digitalisering og gevinstrealisering (KU-sak 37/19)
• Barneverntjenesten: Orientering om status mv. (sak 30/19) – høsten
2019
• Status for gjennomgang av kommunens styringssystem (KU-sak 06/19)
• Misligheter og korrupsjon: Risikovurderinger (KU-sak 02/19)
• Oppfølging av råd om etablering av tipsmottak (KU-sak 04/19)
• Orientering om tilbudet til funksjonshemmede (KU-sak 05/18)
• Orientering om tilbudet til rusmisbrukere – oppfølging av
tilsynsrapport fra 2015 (KU-sak 51/17)
• Omstillingsprogrammet og videreføring (KU-sak 39/18)
• Vurdering av forundersøkelse: Bosetting og integrering av flyktninger
(KU-sak 07/18, KU-sak 42/17 og KU-sak 50/16)
• Tilstandsrapport grunnskolen 2018 + vurdering av undersøkelser
rettet mot mobbing i skolen (KU-sak 23/18, følges opp juni 2019).
• Årsrapport LEAN 2018 (KU-sak 38/18)
• TBU-rapport, analyse av Pleie og omsorg 33 % potensial (KU-sak
58/18)
• Sykefravær og sykefraværsoppfølging (KU-sak 16/19, oppf. 2020)
Aktuelle orienteringssaker:
• Ny kommunelov – orientering om endringer (utsatt sak 24/10-18)
• Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater
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Årlige saker:
• Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 22/17)
• Eksterne tilsynsrapporter – årlig sak (KU-sak 51/17, muntlig avtale)
• Prissammenligning (benchmarking) av revisjonskostnader
• Kommunebarometeret / kostra-analyse
Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS):
(ingen)

Møteplan for 2019 – kontrollutvalget:
•
•
•
•
•
•
•

Onsdag 13.02.2019 kl. 0830
Onsdag 20.03.2019 kl. 0830
Fredag 03.05.2019 kl. 0830
Mandag 17.06.2019 kl. 0830
Onsdag 28.08.2019 kl. 0830
Onsdag 09.10.2019 kl. 0830
Onsdag 11.12.2019 kl. 0830
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Vestre Toten kommune
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Utvalg:
Møtedato:
Sak:
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108/19

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

19/1107
SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT- OG AKTIVITETSOPPFØLGING
3. KVARTAL 2019

Behandling:
Ass.rådmann Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis om status pr. 3. kvartal
2019.

Vedtak:
1. Kommunestyret tar rådmannens budsjett- og aktivitetsrapport etter tredje
kvartal 2019 til etterretning.
2. Kommunestyret godkjenner framlagte forslag til endringer i
investeringsbudsjettet for 2019.

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Odd Arnvid Bollingmo
19/1107

Arkiv: 102

BUDSJETT- OG AKTIVITETSOPPFØLGING 3. KVARTAL 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar rådmannens budsjett- og aktivitetsrapport etter tredje
kvartal 2019 til etterretning.
2. Kommunestyret godkjenner framlagte forslag til endringer i
investeringsbudsjettet for 2019.

Trykte vedlegg:
Budsjett- og aktivitetsoppfølging for 3. kvartal 2019.
Fakta:
Etablert praksis er at rådmannen rapporterer status på budsjett og aktivitet hvert
kvartal. Forslag til budsjettendringer er innarbeidet i rapporten.
Sammendrag:
Rapporten for tredje kvartal 2019 viser at det fortsatt er krevende å nå resultatmålet i
driftsbudsjettet for 2019. som er et nullbudsjett. Det er imidlertid en vesentlig bedring
både på grunn av fortsatt økt skatteinngang på om lag 5 mill. kr utover tidligere
prognoser, merskattevekst på 4,2 mrd. kr på landsbasis utover anslag i revidert
nasjonalbudsjett i mai.
Med et samlet avvik på tjenesteområdene på 7,5 mill. mot 9 mill. ved første halvår
ligger det an til et negativt avvik på vel 5 mill. i forhold til revidert budsjett. Det er en
del forbedringer på flere tjenesteområder og det jobbes intensivt for å justere driften
slik at vi kommer ut med et nullresultat - som fortsatt er rådmannens målsetting.
Investeringsbudsjettet inneholder rebudsjetterte midler fra 2018 og enkelte prosjekter
som er nye siden budsjettet for 2019 ble vedtatt. Budsjettrammene til investering
2019 er hittil i år økt fra 219,2 millioner til 342,5 millioner. Justert for ubrukte
lånemidler fra 2018 på 46,725 millioner og økt momskompensasjon så innebærer
dette en økning i bruk av lånemidler på 85,881 millioner til 310,138 millioner inklusive
ubrukte lånemidler. Det foreslås noen mindre budsjettjusteringer denne perioden
som framgår av rapporten.

19/1107

Vurdering:
Rådmannens rapport og oppsummering har en prognose som tilsier at det fortsatt
krevende å komme ut med årets regnskap i balanse i forhold til det som er
budsjettert. Det er gjort betydelige kutt i budsjettet for 2018 og 2019 i
tjenesteområdenes rammer slik at det er strammere grunnlag enn hva som var tilfelle
i 2016 og 2017. Samtidig viser bedring både i inntektssiden og tjenesteområdenes
drift at vi fortsatt har håp om å komme nær budsjettmålet.
Bjørn Fauchald
rådmann

Odd Arnvid Bollingmo
assisterende rådmann
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Rådmannens samlede vurdering
Budsjett og aktivitetsoppfølging for 1. kvartal 2019 hadde en årsprognose med et
samlet negativt avvik (merforbruk) på omlag 8 mill. Det var et positivt avvik på
sentrale inntekts-og utgiftsanslag slik at det er 12 mill. mer til fordeling til drift.
Tjenesteområdene hadde et samlet avvik på 20 mill. Det ble på dette grunnlaget
budsjettjustert netto 12 mill. kr inn i tjenesteområdenes rammer mot økte inntekter på
sentrale inntekter på til sammen 12 mill. kr I tillegg ble 3,5 mill. av ufordelte kutt på
6,5 mill. kr fordelt ut på tjenesteområdene ut ifra relativ størrelse og skjønn. Følgende
områder fikk styrket rammene sine:
Område 11 Overordnede funksjoner

3,0 mill.

Område 13 Eiendom

2,0 mill.

Område 51 Helse

7,0 mill.

Område 71 Omsorg

-2,0 mill

Område 91 Teknisk drift, ansvar 91100 2,0 mill.

Rapporten for 1. halvår 2019 hadde en årsprognose med et samlet negativt avvik
(merforbruk) på omlag 11 mill. Tjenesteområdene hadde et samlet avvik på om lag
åtte mill. Prognosen for 3. kvartal erforbedret til 5 mill. med et samlet avvik på
tjenesteområdene på 7,5 mill.
Justeringen av budsjettet til tjenesteområdene etter første kvartal har gitt en bedre
balanse i driften. Det er et avvik på lønnsreserven på grunn av dyrere lønnsoppgjør
på fem mill. Dette kan oppveies noe av økt premieavvik på pensjon som er en inntekt
slik at samlet avvik blir 3 mill. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til den endelige
pensjonsberegningen.
Ordinært tilskudd til flyktninger ser ut til å bli noe lavere enn budsjettert. Her er det
budsjettert en netto effekt av særskilt øremerket tilskudd til flyktninger på 3 mill. som
inntektsføres på tjenesteområdene og styrker resultatet her.
Sentrale inntekter ser ut til å bli bedre enn anslått selv om det er beheftet med flere
usikkerhetsmomenter før skatteinngangen for november er klar.
Rådmannens rapport og oppsummering har en prognose som tilsierat det fortsatt er
krevende å komme ut med årets regnskap i balanse. Det ergjort betydelige kutt i
budsjettet for 2018 og 2019 i tjenesteområdenes rammer slik at det er strammere
grunnlag enn hva som var tilfelle i 2016 og 2017. Det viser hvor nødvendig det er å
jobbe langsiktig med omstilling i virksomheten for å få bærekraftig drift. Det er
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allikevel en klar bedring i tjenesteområdenes prognoser og det jobbes mot å klare et
nullresultat. Dette har stor betydning for hva en går inn i 2020 med.
Investeringsbudsjettet inneholder rebudsjetterte midler fra 2018 og enkelte prosjekter
som er nye siden budsjettet for 2019 ble vedtatt. Budsjettrammene til investering
2019 er hittil i år øktfra 219,2 millioner til 342,5 millioner. Justertfor ubrukte
lånemidler fra 2018 på 46,725 millioner og økt momskompensasjon så innebærer
dette en økning i bruk av lånemidler på 85,881 millionertil 310,138 millioner inklusive
ubrukte lånemidler. Det foreslås noen budsjettjusteringer denne perioden, se
investeringsdelen for detaljer.
Frie inntekter
De frie inntektene består av skatt og rammetilskudd fra staten samt eiendomsskatt.
Skatt og rammetilskudd forventes å få en merinntekt på 5 mill. kr i forhold til justert
budsjett. Skattetall til å med september viser en merinnntekt på 4 mill. i forhold til
justert budsjett. Samlet så er skatteinngangen på landsbasis som avgjør sum frie
inntekter for kommunen utenom eiendomsskatt. Så langt er veksten på landsbasis
med 3,8 % enda høyere enn i VTK med 2,9 og samlet 4,2 mrd høyere enn i revidert
nasjonalbudsjett. Eiendomsskatt ser samlet ut til å bli noe høyere enn justert budsjett
- 0,6 mill.
Andre sentrale inntekter
Lønnsreserve og pensjon
Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2019 er det som for de siste årene flere usikre
faktorer vedrørende pensjon og lønnsoppgjøret. Utfallet av lønnsoppgjøretog
avkastningen på pensjonsmidlene har de siste årene gitt store endringer i forhold til
beregningsforutsetningene.
Lønnsreserven fikk et overforbruk basert på prisvekstog forventninger i forkant av
lønnsoppgjøret på til sammen fem mill. Pensjon ser ut til å bli 2-3 mill. bedre enn
budsjett.
Finans
Langsiktige plasseringer
Det er budsjettert med lav avkastning på plasserte midler. Etter at det ble et svakt år
innenfor finans i 2018 er det muligheter for avkastning i samsvar med justert budsjett.
Helt siden finanskrisen i 2008 har det imidlertid vært stor usikkerhet i markedet og jo
flere år det har vært med høy avkastning er nedturen nærmere. Det er derfor stor
usikkerhet rundt det endelige resultatet her. 3. kvartal viser en avkastning 2,6 mill. så
langt i år av budsjettert avkastning på 2,5 mill. Det forventes en avkastning om lag
som budsjett.
Rente-og avdragsutgifter
Anslag over netto renteutgifter motjustertbudsjettfor 2019 ser samlet ut til å bli som
budsjett. På renteutgifter er anslaget beheftet med usikkerhet, spesielt siden
4
Versjon 2.1

spredningen mellom markedsrenter og tilbudte renter de siste årene har variert noe,
men langsiktige renter har falt drastisk. Norske forhold er avvikende fra resten av
Europa slik at det har blitt en kortvarig særnorsk renteoppgang før de faller til
negative renter som i resten av Europa. Avdrag på lån ser ut til å bli 1,5 til 2 mill.
lavere enn opprinnelig budsjett i tråd med justert budsjettert.

Foreslåtte budsjettjusteringer
Justeringer i driftsbudsjettet
Det foreslås ingen endringer i driftsbudsjettet.

Investeringer –status
Vedlagt følger investeringsstatus per 3. kvartal 2019.
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Det er tatt opp lån på 177,1 millioner til investeringer hittil. Finansieringsbehovet i
budsjettet er 310 millioner inklusiv udekket fra 2018, og det er 46,7 millioner i ubrukte
lånemidler fra 2018. Behovet for nye låneopptak vurderes løpende, men
erfaringsmessig blir det investert mindre enn det som er foreslått på grunn av
kapasitetsmangel både internt til prosjektstyring og eksternt til utføring.
Det foreslås å omdisponere noe midler fra rehabilitering øvrige bygg og
snøfreser/henger/gressklipper (disse er belastet drift) til forprosjektering av rivingen
av Reinsvoll ungdomsskole og gymsal. I henhold til vedtak i sak 58/19 er det lagt inn
midler for å ferdigstille arbeidet med Ihle flerbrukshus, Eiendomsavdelingen skulle
finne inndekning innenfor eksisterende portefølje og har valgt å ta det fra Vestre
Toten ungdomsskole hvor det ser ut til at en ender godt innenfor budsjett. På teknisk
er budsjettene noe nedjustert i forhold til regnskapet. På området for kirken så er det
helt nødvendig å gjøre noe med taket på Raufoss kirke så der er det også
omdisponert noe. Dette må rebudsjetteres til neste år da jobben ikke kan startes før
til våren.
Opprinnelig
budsjett 2019

Navn

Avsluttet før 2018
12314 NæringsarealRoksvolløst
16255 Trygghetsalarmer/velferdsteknologi
17251 OM -Nye moduler i Gerica
Avsluttet før 2018Totalt
Vann-avløp-renovasjon
11341 VannSørlien-Nyseth
11353 AvløpSørlien-Nyseth
16342 Utstyr til lekkasjesøk
16343 Rehabiliteringhøydebasseng
Eina
17352 AndeloppgraderingHunnselvvegen12
18341 Sanering-vannledninger
18342 VA-anleggPumpevegentil RaufossNæringspark
18343 VannSolbakkvegen
18350 AvløpSolbakkvegen
18351 Oppgr.Breiskallen
renseanlegg
18352 Sanering-avløp
18353 SaneringGimlevegen
19340 Oppgraderingvinduer prodhall SkjelbreiaVV
19341 Sanering-vannledninger
19342 Utskifiting vannmålere
19343 Komprimator/vals
19344 UtvidelseGeminiVA,Portal og PowelVarsling
19350 StrømpingspillvannElveparken
19351 ServicebilVA
19352 Sanering-avløp
19353 StrømpingKarlLøkken-Pumpevegen
19354 Tømmestasjon
Vann-avløp-renovasjon
Totalt
Plan
11311 TomteopparbeidelseSkogvegen,Reinsvoll
14312 TomteopparbeidelseVadliaEina
17311 UtbyggingSkundbergjordet/Heimlyfeltet
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Regulert
budsjett
2019

MerRegnskap /mindrehittil i år
forbruk

Endringsforslag

0
0
0
0

0
176
238
414

-1 054
7
0
-1 047

1 054
169
238
1 461

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
300
500
150
0
500
400
5 000
1 500
650
0
2 000
680
10 000
2 000
0
23 680

1 319
900
565
7 374
1 628
0
500
662
1 044
5 998
0
500
400
5 000
1 340
650
0
2 000
680
21 961
2 000
160
54 681

176
259
18
557
110
295
0
420
417
4 076
408
0
0
3 646
0
0
33
0
594
5 516
2 358
83
18 965

1 143
641
547
6 817
1 518
-295
500
242
627
1 922
-408
500
400
1 354
1 340
650
-33
2 000
86
16 445
-358
77
35 716

-1 000
-500
-300
-6 500
-1 518
0
-500
0
0
0
0
-500
-400
1 982
-1 340
0
300
-2 000
-86
-10 000
358
-77
-22 081

0
400
0

447
50
0

-101
158
-146

548
-108
146

0
0
0

Navn

Opprinnelig
budsjett 2019

17332 Elveparken
18320 BergsjøenIndustriområde
18321 StedsutviklingRaufoss
18332 SveinErik Strandliesvegregulering
18700 Tomtesalg
18301 ATP-Raufoss
18314 OpparbeidelseDragerlia
19310 SentrumsutviklingEBR
19311 Raufosskogen
Nord
19312 Prøvenindustriområde
19330 MiljøgateReinsvoll,ferdigstillelseuteanlegg
19800 Salgav næringsareal
PlanTotalt
Kultur
13381 Idrettshall Reinsvoll
Rehabiliteringav skateanleggpå Reinsvollog
15231 Raufoss
15383 Oppgraderingtak sportshyttapå Raufoss
It-utstyr på biblioteket - integreringVisma16371 bibliofil
16372 Ny serverpå biblioteket
17331 Sentrumsprosjektet- aktivitetsanleggnytorget
17371 Verkstedetvidereutvikling
18370 Meråpent Bibliotek
Toppsprøytingog remerkingfriidrettsbanen
18381 Raufoss
08362 Ås kirkestaller
19382 Lyskastereog lysstyringFyrverkerisalen
19383 Komplett flyttbart lydanlegg
19384 Rehabiliteringav lysløyper
19385 OmbyggingUngdomshus
Kultur Totalt
Eiendom
13131
13322
14321
14332
15221
16123
16124
16181
16242
16331
17121
17123
17124
17131
17222
17312
18124
18125
18130
18133
18229
18322

ENØKforberedelsetil felles driftsentral
ENØKTotenbadet
OppgraderingHunnselvvegen12
Brannstasjon
Ombyggingav varmesentralpå Reinsvollskole
ENØKtiltak øvrigebygg
OmbyggingunderetasjeSagatunet
Renholdsmaskiner
og -utstyr
Ombyggingi mottaket i henholdtil nye
sikkerhetskrav
Ny bru over Hunnselvasentrum sør
UtbedringVA Folkvang
ENØKtiltak omsorgsbygg
ENØKtiltak skolebygg
OmbyggingSagatunet
RivingRaufossskole
Rådhuskvartalet
NødstrømRådhuset
Omleggingskifertak- Raufossgård
UtbedringbrannsikkerhetRådhuset
Ombyggingkontorer Prøven
Rehabilitering/opprustingav skolebygg
Renseanlegg
"System2" Totenbadet
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Regulert
budsjett
2019

MerRegnskap /mindrehittil i år
forbruk

Endringsforslag

0
500
200
200
0
500
100
200
350
0
400
0
2 850

1 274
1 000
315
329
0
900
346
200
663
0
400
0
5 924

724
0
0
7
-438
4
667
0
0
2
0
34
912

550
1 000
315
322
438
896
-321
200
663
-2
400
-34
5 012

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

24 250

38 366

33 140

5 226

0

0
450

149
450

66
0

83
450

0
0

0
0
150
0
300

100
95
150
93
300

0
0
95
0
0

100
95
55
93
300

0
0
0
0
0

200
0
200
150
100
100
25 900

960
0
200
150
100
100
41 213

563
44
100
0
0
38
34 046

397
-44
100
150
100
62
7 167

0
0
0
0
0
0
0

300
500
0
20 000
0
200
0
0

1 446
601
73
20 000
253
200
0
81

394
0
68
566
0
134
72
0

1 052
601
5
19 434
253
66
-72
81

0
0
0
0
0
0
0
0

300
12 000
0
100
200
200
0
4 500
0
0
0
0
0
0

300
15 406
250
334
841
200
0
4 500
6 309
2 000
0
41
0
0

0
8 214
705
15
127
1
222
186
5 617
44
9
0
5
115

300
7 192
-455
319
714
199
-222
4 314
692
1 956
-9
41
-5
-115

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

Navn

Opprinnelig
budsjett 2019

Regulert
budsjett
2019

MerRegnskap /mindrehittil i år
forbruk

Endringsforslag

18383 Universellutforming
19131 Rehabilitering/opprustingav øvrigebygg
19132 Kildesortering
19133 Snøfreser/gressklipper
- hengerEiendom
19220 Utredninghjertesonerskoler
19221 GjerdeBøverbrubarnehage
19222 RivingReinsvollungdomsskoleog gymbygg
19229 Rehabilitering/opprustingav skolebygg
19240 Tilpassingav lokaler Sagvollvegen1
19320 Parkeringsplass
Ihle flerbrukshus
19321 Totenbadettrapp/gangveifra parkeringsplass
19380 OppgraderingRaufosssportshytte
19381 Ny Raufosshall
EiendomTotalt

200
300
200
200
150
165
0
200
200
150
250
280
30 000
50 595

376
300
200
200
150
165
0
637
200
150
250
280
30 000
65 743

307
0
0
0
40
0
86
87
109
0
24
0
28
16 612

69
300
200
200
110
165
-86
550
91
150
226
280
29 972
49 131

0
-300
0
-200
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0

Grunnskole
13221 VestreTotenungdomsskole
17224 Ihle skole/bhg,div tilpasninger
18226 TEOAH- Reklamasjonsperiode
Raufossskole
GrunnskoleTotalt

67 500
0
0
67 500

95 293
2 011
133
97 437

63 980
2 705
31
66 716

31 313
-694
102
30 721

-3 750
3 750
0
0

0
0
0
2 000
300
300
150
2 750

0
0
0
2 000
300
300
150
2 750

153
75
1
183
0
0
0
412

-153
-75
-1
1 817
300
300
150
2 338

0
0
0
0
0
0
0
0

0
3 600

400
17 988

109
21 142

291
-3 154

0
0

100
0
0
0
0
0
0
0
0

400
0
694
0
750
976
87
410
165

0
9
765
-1 255
0
0
107
0
0

400
-9
-71
1 255
750
976
-20
410
165

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

310
96

2
0

308
96

0
0

400
175
520
200
120
5 115

400
175
520
200
120
23 691

338
83
0
12
0
21 312

62
93
520
188
120
2 379

0
0
0
0
0
0

0
7 500

2 052
2 296

14
211

2 038
2 085

-1 400
-1 500

Stabog støtte
18121 IKT-investeringer
18127 IKT-investeringfelles økonomisystem
18128 Arbeidsmiljøinvesteringer
19121 IKT-investeringer
19127 IKT-investeringfelles økonomisystem
19128 Arbeidsmiljøinvesteringer
19129 IKT-investesteringer
- lisenser
Stabog støtte Totalt
Omsorg
15123 Gericae-rom
15233 Dag-og avlastningssenterLundersveg
Velferdsteknologi- nye løsningerinnen digitalt
17252 tilsyn
17253 Raufosstunpåbygg2017
17261 Raufosstun- tilpassingav bygg
17263 Fossegårdtilpasningpsykiskhelsetjeneste
17264 Boligerfor psykiskutviklingshemmede
17265 Gimle- utredningav fremtidige behov
18253 Velferdsteknologi
18254 Trygghetspakke,
øke antall digitale alarmer
18255 Ny legemoduli Gerica/PDA
Raufossomsorgsboligertrinn 1
18256 reklamasjonsperiode
18261 Gimle- omb/rehab/utskifting
OmbyggingAlmenvegentil dagsenter
19243 rusmisbrukere
19250 Gerica- helelektroniskarkiv m SvarUt
19251 Lifecareinfrastruktur
19261 Gimle- omb/rehab/utskifting
19262 Storhusholdningvaskemaskin
OmsorgTotalt
Teknisk(vegog park)
16336 MiljøgateReinsvoll
17334 FjordgataEina
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Opprinnelig
budsjett 2019

Navn

17338 Oppgraderingbru Elvesvingen
18326 OpprustingSveinErikStrandliesveg
18327 Opprustingveg Sørlien-Vildåsen
18334 Reinvesteringervegnettet
18335 Gatelys-rehabilitering/utskifting
18336 Trafikksikkerhetstiltak-kommunal andel
18401 Veltmanåadam forprosjekt
18402 AnleggsbidraggatelysPrøvenvegenVTU
18409 GatelysVestrumvegen
18410 GatelysPlogvegen
18411 GatelysLangåkervegen
19322 Snøfresertil traktor
19323 Nytt strøapparathjullaster
19324 Grensagtil apparatarmhjullaster
19325 OppgraderingGS-vegPrøvenvegen/Svinestien
19326 GatelysLøvåsvegen
19327 Skogheimstien
19328 OppgraderingSkjelbreiavegen
19331 Utstyr for trafikktelling
19332 Gang-sykkelveiGrimsrudvegen
19333 Beredskapspottvegnettet
19334 Reinvesteringervegnettet
19335 Gatelys-rehabilitering/utskifting
19336 Trafikksikkerhetstiltak-kommunal andel
19337 Skifteferist Fv114Trevannsvegen/Rudsveen
19338 Asfalteringvegeri Dragerlia
19339 OppgraderingSkolebrua
Nytt
ForprosjekthjertesoneBøverbruskole
Teknisk(vegog park) Totalt

Regulert
budsjett
2019

MerRegnskap /mindrehittil i år
forbruk

Endringsforslag

0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
150
150
500
280
2 000
0
150
500
500
3 000
1 500
750
300
300
500
0
18 680

307
1 000
750
0
345
0
843
636
300
700
100
0
150
150
500
280
1 250
6 600
150
500
500
3 000
1 500
1 224
300
300
500
0
26 233

335
0
473
110
65
17
76
0
0
188
0
0
0
0
618
275
1 489
6 309
257
0
459
3 051
1 291
14
345
271
2
0
15 870

-28
1 000
277
-110
280
-17
767
636
300
513
100
0
150
150
-118
5
-239
291
-107
500
41
-51
209
1 210
-45
29
498
0
10 363

0
-900
-277
110
0
0
-500
0
0
0
-100
0
0
-150
-160
0
-405
0
107
-500
0
370
300
-1 185
0
0
-300
300
-6 190

Voksenopplæringen
17211 UtomhusSagatunet
19210 Digitalt oppfølgingsprogram-lærlinger
19211 Ombygginglokaler Voksenopplæringen
Voksenopplæringen
Totalt

300
100
100
500

300
100
100
500

6
0
0
6

294
100
100
494

0
0
0
0

NAV
18340 Mobilitetsløsninger
NAVTotalt

150
150

400
400

0
0

400
400

0
0

500
500
0
500
0
0
1 500

500
2 000
750
0
250
0
3 500

0
0
0
0
0
0
0

500
2 000
750
0
250
0
3 500

-500
-2 000
0
0
2 500
0
0

219 220

342 486

174 369

168 117

-28 271

Kirken
18390 ENØKRaufosskirke
08391 Seremonibygg-Bakkerudgravlund
18392 Ny lastebil2018
19390 ENØKEinakirke
19391 NavnetminnelundBakkerud
Nytt
Nytt tak Raufosskirke
KirkenTotalt
Totalsum

Finanstransaksjoner i investeringsregnskapet:
Transaksjonstype
Morarente

Regulert
budsjett

Budsjett
0

9
Versjon 2.1

Regnskaphittil Gjeni år
stående
0
0

Endringsforslag
0

0

Byggelånsrenter/ rentetap form.lån
Avdragpå lån
Ekstraordinæreavdrag
Videreutlån
Kjøpav aksjer
Kjøpav andeler
Dekn.tidligereårs rm merforbruk
Avsetningertil bundnefond
Sumutgifter
Salgav tomter
Momskompensasjon
Bruk av lån
Mottatt avdragpå videreutlån
Mottatt avdragpå andre utlån (infrielse)
Bruk av bundneinvesteringsfond
Regnskapsmessig
merforbruk
Suminntekter
Totalt:

0
10 000
0
55 000
2 600
0
0
0
67 600
-2 600
-41 688
-232 532
-7 000
-3 000
0
0
-286 820
-219 220

0
10 000
0
55 000
2 600
0
27 793
0
95 393
-2 600
-60 141
-365 138
-7 000
-3 000
0
0
-437 879
-342 486

10
Versjon 2.1

0
6 327
0
36 711
2 551
0
0
0
45 589
-487
-30 983
-36 711
-6 145
-11 071
0
0
-85 397
-39 808

0
3 673
0
18 289
49
0
27 793
0
49 804
-2 113
-29 158
-328 427
-855
8 071
0
0
-352 482
-302 678

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 238
27 033
0
0
0
0
28271
28271

Tjenesteområdene
Tjenesteområde 12 –Sentral stab og støtte
Opprinnelig budsjett 2019
(1000 kr)

Avvik per 30.9 i 1000 kr

30 151

-

Årsprognose 2019 i 1000 kr

800

Balanse

Økonomi
Regnskapet viser et forbruk pr. 30.09.2019 på 63,5 %. På samme tid i 2018 var
forbruket 73,5 %. Den største driftsmessige utfordringen er omlegging av sak/arkiv
og kontorstøtteverktøyene. Dette er til dels gjennomført og til dels fortsatt under
planlegging.
Nærvær
Rapport per
30.09
Fraværsdager
Nærvær %
Nærvær % i fjor

Mål

98,0 %
98,0 %

Totalt
136,7
94,9 %
96,8 %

Egenmeldt
31,9
23,34%

Fordeling fravær
Sykemeldt
Sykemeldt
1-16 dager
>=17 dager
0
104,8
0,00%
76,66%

Måloppfølging
Fokusområde

Resultat2018

Mål 2019

Status 2019

Godsamhandling
og dialog.
Innbyggernehar
tilgjengelige
kanalertil
politikere og
tjeneste-område.

Økt andel digital
kommunikasjon.Andel via
«Svarut» (okt 17 –okt 18 =
+ 7500)
Kursgjennomførtfor og
med skjenkenæringen.

Økeandeldigital
kommunikasjon

Andel via «Svarut» (3.
kv 18 –1.kv 19 = +
5 200, totalt 17887
forsendelser)
Kursgjennomførti
januar.

Gode
nettløsningerog
lett tilgjengelig
informasjonmed
mulighet for
elektronisk
samhandling

Ny hjemmesidetatt i bruk.
Mål: 100 %digitale
skjemaer.Anslag40 %.
Antall besøkende,definert
med «klikk» på
kommunensnettside:
Anslag800000 stk.
2500følgere
Oppstartdigital strategi

Leggetil rette for
politisk arbeid
med gode
arbeidsvilkårog

Arbeidmed revidert
delegeringsreglement
i
gang.

Bedrekontakt med
skjenkenæringen.Kartlegge
muligheterog gjennomføre
kurs med næringen.
Endreleverandør–øke
andelen.
1 000000 «klikk»på
kommunensnettside.

3000 følgere

2 872følgere

Gjennomføringav fase1 av
digitalstrategi.Ny versjon
sak/arkiv-løsning
Økt profesjonalisering,
gjennomføringog godkjent
Kommunevalg.Revidertog
godkjent
delegeringsreglement.

Strategivedtatt.
Handlingsplanunder
arbeid.
Revidertog godkjent
delegeringsregle-ment.
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100 %digitale skjemaer.
269264 besøk(noesom
er om lag 17000 flere
enn sammeperiodei
2018).

Fokusområde

Resultat2018

Mål 2019

Status 2019

god
saksbehandling

Gi opplæringtil politikere,
ledereog andre.Økeandel
digital kommunikasjon.
Oppgraderefolkevalgtes
digitaleverktøy.

Folkevalgtopplæring
(etter
valget).Skoleringav ledereog
andre.

Opplæringetter
kommunevalget
planlagt.Kundigital
kommunikasjon.

Fornøydeog
engasjerte
medarbeidere
som trives,
involveresog
mestrer i et
aktivt miljø

Mål nærvær98 %,
resultat96,8 %

98 %

94,9 %, fordelt på 1,2
egenmeldtog 3,9
sykemeldt.
Ikke gjennomførtp.t.

Ny arbeidsgiverpolitikkstrategi
Seniorpolitikk:
Andel62 +
fortsatt i jobb

Avholdt
Følgeopp
medarbeiderundersøkelse, medarbeiderundersøkelsen
10-faktor,resultat 4,3
(gjennomføre
medarbeidersamtaler,faglig
utvikling/kurs, mm)
Vedtak.

Vedtatt.

1

1

Leaninnføresi
alle enheter

Ny enhet

Ny enhet. Alle enheter har
Leanpå plass

Ingenny Lean-enhetp.t.

Høykvalitet på
oppgaverog
tjenester.

Avleggeårsregnskapet
innen fristen 15.2

15.2

26.02.2019

eFakturaav inng
fakturaer (EHF)
eHandeli % av
rammeavtaleleverandører

78 %

90 %

88,5 %

48 %

80 %

49 %

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

Mål pr.år:

Resultat(pr.kvartalog Kommentar:
ved års slutt):

Planlagte
Det er ikke satt måltall for Stabog
forbedringspros støtte for hele året.
esser
Lønnskontoret:
Vi har et mål om å utarbeideto gode
rutiner hver månedfor å sikre «best
og lik praksis».

Pr 3. kvartal: 3 totalt.
5S:1
VSA:2
Lønnskontoret:har ikke Lønnskontoret:
gjennomførtnoen VSA Å kunneholde kurs
3. kvartal,men plan
bådefor ansatteog
om en VSA
ledere evt. eforeldrepermisjon.
læringskurs,da vi ser at
Det er gjennomført5S manglendeopplæring
f.eksgjør at vi ikke får
på arkivet
sykmeldingerpå alle
org.nr. Overføring
fravær GATweb. Vi vil
ha mere fokus på
vedlikeholdog
forbedring av
eksisterenderutiner.
Kontinuerligopplæring
av nye ledere. Vi har
ogsåetablert to nye
rutiner i august.Vi får
nå automatiskoverført
faste tillegg fra GAT.

- Identifisert gevinstpotensial(totalt for tjenesteområde)
- Realisertegevinster(totalt for tjenesteområde)
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Aktivitet:

Statuspr.kvartal

Statuspr.år

Identifisert
5S:30 min –i tillegg avdekketpotensiell
gevinstpotensial sikkerhetsrisiko.
VSA:Økt kvalitet og muligebesparelser/dreiningav
ressurser.
Lønnskontoret:
Det er i igangsattflere webmodulersamt annen
digitaliseringsom på sikt har en
gevinst/besparelse/kvalitetpå kortere og lengre
sikt.
SPAM:
Planlagteeller gjennomførteforbedringsprosesser
sistekvartal - så er det 0.
.
Realiserte
gevinster

5S:Tatt ut i økt kvalitet gjennomog «henge
oppgaven»på bestemtepersoner–ikke mange
skalgjøre litt.
Ryddinghar ogsåført til økt sikkerhet.
VSA:Ikke tatt fullt ut ennåpå alle områder.
Økt kvalitet: Gjør ikke sammefeil to ganger,
forbedret dokumentasjonfører til korrekt
informasjoni møte med bruker.
Besparelser:Frigjorteressurseri et team er
overførte til et annet team som igjen fører til økt
kvalitet der (ikke gjennomførtettermålingpå
denne).
Lønnskontoret:
Frigjort tid på jobb fravær er brukt til å avhjelpe
regnskap/økonomimed bl.a. remittering.
SPAM:
Sistegevinstrealiseringble gjennomført17/10-18.
Reellgevinstble da satt til ca 50 % stilling.

14
Versjon 2.1

Kommentar:

Tjenesteområde 13 –eiendomsavdelingen
Justert budsjett 2019 (1000
kr)
43 457

Avvik per 30/09 i 1000 kr

Årsprognose 2019 i 1000 kr

0

0

Økonomi
Strømprisene er fortsatt høye og over budsjett. Vi fikk tilført 2 mill. ekstra for å
kompensere for dette.
Måloppfølging
I rute
Status LEAN
Ikke startet med Lean
Nærvær
Mål
I fjor
I år

Resultat i fjor/hittil i år
89,1
90,5

Fokusområde

Resultat2018

Mål

Status

2019

2019

Prosjekter/Drift
Prosjekter:
Ny V.TotenUskole
Ny idrettshall
Reinsvoll
Dag-og
avlastningssenter
Lundersveg
OmbyggingIhle
skole til
barnehagelokaler

Byggeperiodegjennomhele 2018.
I rute

Overtagelsejuni

Byggetble tatt over
i juni

Oppstartoktober 2018

Overtagelseav
byggeti juli

Byggetble tatt
over 12. juli

Byggestartaugust2018

Overtakelseav
I rute
byggeti september

Ferdigstillelse1.
februar

Byggestartaugust2018

Ferdigstilt15.
februar, men det
gjenstårå flytte
lekeplass.Dette tas
til høsten.

Ferdigstillesnår
Ferdigstilti mai
bakkentørker opp
Utarbeide
tilstandsrapporter
Ferdigstillesi
Drift:
Er forsinket i dette arbeidet grunnet og
vedlikeholdsplaner løpet av 2019
Tilstandsrapporter vakanserog sykdom
for de største
byggene1. halvår

VA Folkvang

Oppstartsenhøstes/vinter
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Medarbeidere

Medarbeidere
med riktig
kompetansei alle
ledd

Levereen riktig
Innført INSTA800 som renholds
renholdskvalitet
I rute
standard
med riktig
ressursbruk
Fåpå plassnye
Vi har styrket Eiendomsavdelingen
rutiner for drift. Vi
sentralt ved å ansetteen ny
har ogsåplanlagt
Driftstekniker.
I rute.
kompetansehevende
Vi har ogsårekruttert en
tiltak for
driftsansvarligvaktmesterinternt.
vaktmestere.

Økonomi
ENØK

Energimerkede størstebyggene
Utskifting av energikrevendeog
gammeltutstyr
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Dette er satt på vent
i påventeav nye
forskrifter/krav
Fortsetteutskifting
av energikrevende Pågående
og gammeltutstyr

Tjenesteområde 21 –Barnehage
Opprinnelig budsjett
2019 (1000 kr)
88 952

Justert budsjett
2019 (1000 kr)
89 476

Avvik per 30.09
(1000 kr)
750

Årsprognose 2019
(1000 kr)
Merforbruk 750

Økonomi
Budsjettet er justert med kr 939 000 grunnet lønnsoppgjøret. Samtidig er budsjettet
saldert med kr 415 000 på grunn av vedtak i kommunestyret.
Styrket tilbud vil ende opp med en minus på en million. Dette skyldes bl.a. at vi vil få
krav fra en annen kommune om refusjon på over en hel stilling fra mars og ut året.
Refusjon for søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling til de private
barnehagene går 150 000 kroner i minus.
Alle de kommunale barnehagene er innenfor budsjett, men på grunn av salderingen
på kr 415 000, vil de ikke ha noe særlig overskudd. Salderingen må tas på budsjettet
til de kommunale barnehagene fordi alle andre poster i budsjettet er overføringer til
private barnehager som er lovpålagt.
Måloppfølging
Fokusområde

Hovedmål

Resultat
2018

Mål
2019

Status
30.09

Brukere
Rekruttere gode
medarbeideremed
godkjent kompetanse

Dispensasjoner
fra
Ingen
utdanningskravet: dispensasjonerfra
2 årsverki
august
kommunalebhg
3,9 årsverk
private bhg

Samarbeidmed
grunnskolen

Gi barna trygg og god
overgangfra barnehagetil
skole

Fortsatt
samarbeidetom
lokal
realfagstrategi

Videreføre
realfagsstrategieni
samarbeidmed
grunnskole

Tidlig innsats

Bedresamarbeidmed
helsestasjonen

Rutinermed
samarbeidpå 10
–måneders
kontroll og
drøftingsteam

Fasterutiner for å
få helsesøsterinn i
barnehagene.50%
stilling fordelt på
barnehagene.

Skalha nytt
samarbeidsmøte
i november

Alle barnehageneskal
bruke kontinuerlig
forbedring i planlegging

Bøverbru,Einaog
Veltmanåa
barnehager.
Vestrumengable
utsatt.

FåVestrumengainn
i Leanopplæring

Vestrumenga
barnehage
startet
opplæringi
september

Kompetent
pedagogisk
personale

Lean
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Det er gitt
dispensasjoner
for 2,4 årsverki
private
barnehager.
Ingeni
kommunale
barnehager.
Har arrangert
samlingmed
skolenog
industriparken

Godkvalitet i
barnehagene

Fornøydeforeldre –god
scorei
brukerundersøkelser

Beholdescorepå
4,6 eller høyere

Ikke
Ikke
brukerundersøkelse undersøkelse

Øke kompetansentil
pedagogiskpersonale

Firepedagoger
startet
videreutdanning,
30 studiepoeng
Flereansattemed
fagarbeiderutdanning

Firenye starter på
videreutdanning,
30 studiepoeng

Sammestatus

Økeandelenmed
utdanning,både
pedagogerog
fagarbeidere

Ingen
assistenter
under opplæring
gjennom
kommunen
Ingenny status

Medarbeidere

Leggetil rette for
kompetanseheving
Øke andelen ansatte med
relevant utdanning

Godt arbeidsmiljø,
fornøyde
medarbeidere

Godescorepå
Scorepå 4,4 av
medarbeiderundersøkelsen 5,0
i kommunalebarnehager

Ikke undersøkelse

Kompetente
ledere

Gjørestyrerne gode som
ledere

Har gjennomført
kommunens
lederopplæring

Arrangere
styrersamlingi
samarbeidmed
nabokommunene

Godseniorpolitikk

Øke andelen 62-66åringer
i jobb

Flestmulig i jobb
mellom 62 år og 66
år

Reduseresykefraværeti
samarbeidmed Nav

Fåsom har
pensjonertseg
ved 62 år
Nærvær
kommunale
barnehager87 %

Har hatt tre
samlingermed
HiNN.
(Høgskoleni
Innlandet)
Kontinuerlig
jobbing og
motivering

Økenærværet

Ikke nådd målet

Tilpassedrift til
økonomiskerammer

+130000

Balanse

Serut til å bli
negativt
resultat, se over

Høyt nærvær

Økonomi
Budsjett

Status LEAN
- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser
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Aktivitet:

Mål pr.år:

Resultat (pr. 3.
kvartal 2019):

Planlagte
forbedringsprosesser
Igangsatte
forbedringsprosesser

Planlagt kulturanalyse i
en barnehage

Vi har et arbeidsfellesskap preget
av:

Er i gang og måles
kontinuerlig gjennom
tavla.

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

Status pr. 3. kvartal 2019

Identifisert
2 (hele året)
gevinstpotensial
Realiserte
gevinster

2(hele året)

Nærvær
Totalt
I fjor
I år pr 31.09
I år pr 31.08

85,1
86,1
1268 d

Egen.
98,7
98,8
109 d

Sykemeldt
1-16 dager
98,4
99,3
73 d

Sykemeldt
>=17 dager
88,1
88,2
1081 d

Den nederste raden er antall fraværsdager totalt i de fire kommunale barnehagene i
perioden 01.01. –30.09.1 9.
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Tjenesteområde 31 –brannvern

Utenfor
gebyrområdet

Budsjett inkl. endring
2019
(1000 kr)
8 369

Gebyrområdet
(feiervesen)

Avvik per 30.9
(1000 kr)

Årsprognose 2019
(1000 kr)

Lønn: 70
Drift: -300
Sum: -230
Lønn: 0
Drift: -190
Sum: -190

Lønn: 70
Drift: 0
Sum: 70
Lønn: 0
Drift: -100
Sum: -100

-50

Økonomi
Utenfor gebyrområdet:
Et positivt avvik pr. d.d. Mindreforbruk, særlig på drift beredskap. Forventer et
negativt avvik på lønn ved årsslutt pga. ekstra vaktgodtgjørelser i høytider (nyttår,
påske) og på overtid for arbeid på vakt.
I forbindelse med virksomhetsoverdragelse av avdeling i Raufoss Beredskap AS,
Raufoss Brann og Redning, fom. 1.1.2020, kan det komme på ekstra
engangskostnader i 2019 til bl.a. omprofilering av brannvesenet (emblemer/merking
av kjøretøy og (nye) uniformer) og IKT-kostnader (ca. kr. 25 000) for tilknytning av
kommunalt ansatte i dagens brannstasjon (i påvente av ny brannstasjon). Det er
foreløpig usikkert hvor store kostnader det vil bli i 2019 og disse er derfor ikke tatt
med i prognosene over i denne omgang.
Gebyrområdet:
Et positivt avvik pr. d.d. Forventer et positivt avvik ved årets slutt.
Nærvær
I fjor
I år

Mål
-

Resultat i fjor/hittil i år
98,0 %
97,7 % (foreløpig)

Egenmeldt
98,8 %
98,1 %

Legemeldt
99,3 %
99,6 %

Status LEAN
LEAN er ikke innført ved noen del av avdelingen enda. Innfases fram mot innflytting i
ny brannstasjon i 2021.
Investeringer status (Teknisk og Eiendom)
Ny brannstasjon
Kommunestyret vedtok budsjett for bygging av brannstasjon i september med en
netto ramme på kr. 52 mill. eks. mva. Planlagt kontraktsinngåelse medio oktober.
Planlagt ferdigstillelse1. halvår 2021.
Se ellers rapporter fra eiendomsavdelingen.
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Tjenesteområde 41 – grunnskole
Opprinnelig budsjett
2019 (1000 kr)
161 234

Justert budsjett
2019 (1000 kr)
164 411

Avvik per 30.09.19

Årsprognose 2019

(1000 kr)

(1000 kr)

minus 1 000

Merforbruk 1 000

Økonomi
Rapportering er gjort ut fra justert budsjett: 161 234 + 3 930 (lønnskomp) – 753
(KST-vedtak i juni) = 164 411.
Budsjettgjennomgang pr. 3. kvartal viser en tilnærmet lik rapportering som etter
august.
Fastlønn er i balanse, men vi har et merforbruk på variabel lønn og
sykepengerefusjon under forventet nivå.
Økningen i SFO-inntektene har stagnert, og første faktura for skoleskyss etter ny
skolestruktur viser noe høyere kostnader en budsjettert.
Samlet ligger vi ved utgangen av 3. kvartal an til en underdekning på om lag 1
million.

Måloppfølging
Fokusområde

Resultat
2018

Mål
2019

Status1. halvår
2019

Brukere
Læringsmiljø(elevundersøkelsen
UDIR)

Foreldreundersøkelsen
skole(UDIR)

Brukerundersøkelse
SFO(egenVTk)

7. trinn: Gode
resultater.Scorerbedre
på trivsel og
læringskulturenn vi har
gjort de sisteårene.
Andelenmobbinger
gledeliglav med 0,0 på
4 av fem skoler.
10. trinn: Bedreenn kgr
7 på alle indikatorer
unntatt på mobbing.
Her er andelenfor høy.

Resultaterminimum på
nivå med
kommunegruppe07.

Gjennomføres
høsten2019

Mål nådd på 7. trinn,
bare delvispå 10. trinn.
Svarprosent19 %.
Mål ikke nådd.
Resultatenebrukesinternt
på den enkelte skoleog
presenteresfor KFU.

Økesvarprosenten

Ingenundersøkelse

Undersøkelsehvert 5.
år, nestegangi 2021

Læringsutbytte
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Kontinuerligbedringi
målinger.

Gjennomføres
høsten2019

Fokusområde
-

Nasjonaleprøver 5., 8. og 9. trinn på
nivå med kommunegruppe7
Avgangskarakterer
10. trinn på nivå
med kommunegruppe7

Overgangbarnehage-skole
Økesamarbeidetmed barnehagen

Resultat
2018

Mål
2019

Status1. halvår
2019

Mål nådd i alle fag på 5.
trinn. Resultaterfor kgr
7 på u-trinnet er ikke
framstilt i 2017.Vi har
bedre snitt i alle fag enn
fylket

Godeavgangsresultater
Resultaterpå nasjonale
våren 2019.Mål nådd.
prøverog
avgangskarakterer
Nasjonaleprøver
minimum på nivå med
gjennomføreshøsten
kommunegruppe7
2019.

Opprettholdt og
utvidet samarbeid

Videreutviklefelles mål
og satsings-områder

Samarbeidetfortsetter

Økesamarbeidet

Igangsatthelhetlig
arbeid i kommunen.

Økesamarbeidetmed andre kommunale Samarbeidmed VOom
velkomstgruppepå utjenester
trinnet.
Folkehelse

Medarbeidere
Medarbeidere
Medarbeiderundersøkelsen
Lærerundersøkelsen
(UDIR)
Rekruttering
Andellæreremed godkjent
utdanningpå nivå med Oppland

Videreutdanning

Snitt for grunnskolenpå
4,3
Svarprosent59,6 %.
Mål ikke nådd
VTk:97,4 %
Oppland:97,3 %
Landet:95,4 %
Mål nådd.

Gjennomføresikke
Svarprosentnær
100 %

Gjennomføreshøsten
2019

Opprettholdenivå,
minimum på nivå med
Oppland

Telledato1.10.19.

18/19:
Nærmereosssentrale
3 lærerepå kompetanse kompetansekrav.
for kvalitet i tillegg til de
som tar utdanningpå
egenhånd.14
assistentertar fagbrevi
barne-og ungdarb.
Gjentaregional
videreutdi engelsk

14lærere på
videreutdanning
(kompetansefor
kvalitet)
Nytt tilbud om fagbrevi
barne-og ungdarb.

Iverksatt.
Økonomi
Rammeforutsetninger
Handlingsromfor kvalitetssikringog
utvikling av skoleni tråd med lokale
mål

-

Regnskapsmessig
lite
overskuddi 2018.
Mål nådd

Status LEAN
- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser
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Sikreat balanse
Vanskeligå kommeinn i
opprettholdesuten å bli tildelt ramme for 2019.
avhengigav IMDImidler.

Aktivitet:

Mål pr.år:

Resultat (pr. 3.
kvartal 2019):

Planlagte
forbedringsprosesser

Det er ikke satt måltall for
Grunnskolen for hele året.

Kulturanalyse på
ungdomstrinnet ferdig
vår 19

Igangsatte
forbedringsprosesser

Det er ikke fastsatt måltall for
Grunnskolen for hele året.

5S = 11

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

Status pr. 3. kvartal 2019

Identifisert
4
gevinstpotensial
Realiserte
gevinster

3

LEAN-verktøyet i bruk på ungdomstrinnet og ved Korta skole.

Nærværsrapportering
Nærvær
Rapport per
30.09
Fraværsdager
Nærvær %
Nærvær % i fjor

Mål

94 %
94 %

Totalt
2937
93,7 %
93,2 %

Egenmeldt
735
25 %
22,3 %
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Fordeling
Sykemeldt
1-16 dager
388
13,2 %
15,9 %

Sykemeldt
>=17 dager
1814
61,8 %
61,7 %

Tjenesteområde 51 –helse
Opprinnelig budsjett 2019
(1000 kr)

Avvik per 30.09 i 1000 kr

Årsprognose 2019 i 1000 kr

76 992
(Justert budsjett 84 819)

+/- 0

Balanse

Økonomi
Utvikling pr september viser noe bedring, prognose justert til +/- 0. Mindreforbruk
andre tjenester kan veie opp for merforbruk fastlegetjenesten / GIL (legevakt).
Legetjenesten, merutgifter fastleger pga rekrutteringssvikt
- Har pr. 30.06.2019 fått innvilget statlig tilskudd på 1,9 mill kroner til
rekrutteringstiltak. Har likevel ikke greidd å rekruttere og tilskuddsmidler står
dermed ubrukt pr 3. kvartal. Tilskuddet er pr dato ført som netto inntekt og må
trekkes ut / overføres til bundet fond ifm regnskapsavslutning.
- Merutgifter til innleie av vikarer i vakante fastlegestillinger er ikke budsjettert.
Det er pr dato inngått vikaravtaler i 3 fastlegehjemler. Ledige hjemler
annonseres med ekstra tilskuddsmidler med mål om fast rekruttering –ny
utlysning med frist 19. august. Status: 2 kvalifiserte søkere som begge trakk
seg.
- Merkostnad fastlegetjenesten vanskelig å anslå, avhengig om lykkes med
rekruttering finansiert av tilskuddsmidler. Merutgift kan bli +/- 1 mill kroner.
- Vakanser medfører mindreforbruk på noen tjenesteområder.
- GIL varsler overskridelse på ca 1 mill kroner. Vestre Toten sin andel
……kr?
Barnevern, underbudsjettert ved inngangen til 2019
- I balanse etter budsjettjustering.
Prosjekter + søkte prosjektmidler
- Helsestasjon, tilskudd for 2019 til styrking av helsestasjon- og
skolehelsetjenesten er redusert med kr.627.000,-. Differanse i 2019 dekkes
gjennom vakanser og fravær uten vikarinnleie og redusert prosjektaktivitet.
- Fysio-ergo, tilskudd for 2019 til styrking av kommunal habilitering og
rehabilitering er redusert med kr.100.000,-. Differanse i 2019 dekkes opp via
overførte tilskuddsmidler fra 2018. Tilskuddet er fom 2020 innlemmet i
kommunens frie inntekter.
- Både på helsestasjon og fysio-ergo er det lagt inn store utgifter og inntekter
ifm statlig styrking av tjenestene. Det må søkes prosjektmidler fra år til år i
satsingsperioden. Det er ikke automatikk i at tilskuddene videreføres med
samme beløp fra år til år.
Varsletmerutgifter og merarbeid / nytt ansvar som opplæringsbedrift ifm nytt
spesialiseringsforløp for leger LIS3.

24
Versjon 2.1

-

Det er innført nytt spesialiseringsforløp for allmennleger fom 1. mars 2019. Det
er fra staten varslet både økte utgifter og nye oppgaver for kommunene i
2019, men hverken beløp eller omfang av nye oppgaver er definert enda.

•
Nærvær
Rapport per
30.09
Fraværsdager
Nærvær % i år
Nærvær % i fjor
3.kv i år

Mål

95%
95%
95%

Totalt
1139 d
89,2%
89,4%
92,4%

Egen.
126 d
98,8%
98,7%
99,6%

Sykemeldt
1-16 dager
76 d
99,3%
99,4%
98,9%

Sykemeldt
>=17 dager
937 d
91,1%
91,3%
93,9%

Måloppfølging
Fokus-område

Resultat 2018

Mål 2019

Opprettholdegod kvalitet på
tjenestenemed høy
brukertilfredshet.

Vedutløp av 2018
manglerfast avtalei 3
fastlegehjemler.

Alle stillinger
besatt med
ønsketkompetanse.

Status3.kv 2019
Nasjonalevalueringav
fastlegeordningerstartet i
2019 med planlagt
konklusjontidligst i 2021.

Vurdere
Rekrutteringtil
organiseringav
fastlegestillingerhar blitt
fastlegeordningen vesentligvanskeligeresiste
året. Er lyst ut gjentatte
gangeruten rekruttering.
Pr 3.kv er det uendret 3
fastlegehjemlersom
ivaretasmed vikarer.

Barnevern

0,72%/ 2 av 276
meldingermed
fristoverskridelse.
13,87%/ 19 av 137
undersøkelsermed
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Rekrutteringav
helsesykepleiereogsåblitt
vesentligvanskeligere.Er
ikke søkeretil utlyste
stillinger.Pr 3.kv er 3 x
100%stillingervakant.
Ytterligere1 x 100%blir
vakantfra november.Har
vikarresursersykepleieri
1,5 stilling vakant
helsesykepleier.
Maks5%
1,3%/ 3 av 232 meldinger.
fristoverskridelse (ingenoverskridelseri 3.kv)
meldinger.
Maks5%
17,8%/ 16 av 90
fristoverskridelse fristoverskridelse
undersøkelser.
undersøkelser–herav 12

Fokus-område

Resultat 2018

Mål 2019

fristoverskridelse.unde
rsøkelser.
Barnog ungdomder det er
grunnlagfor bekymringfølges
opp koordinert og tverrfagligav
alle tjenester.

Handlingsveilederfor
alders-gruppa0-6 år
er innført.
Innføringav
handlingsveilederen
for aldersgruppe7-13
år har startet opp.

Kontinuerligforbedre og
videreutvikletverrfaglig
samarbeiduavhengigav
administrativorganisering

Oppfølgingøremerketstyrking
av helsestasjonog
skolehelsetjenesten

Hverdags-rehabilitering
og
hverdagsmestring
FraHjelpetjenestertil
Mestringstjenester

Styringsgruppefor
utvikling og
koordineringav helse
og omsorgstjenesterer
opprettet.
Avklarearbeidsform
og avdekke
fokusområderfor
forbedring
Oppfyllerveileder.

mellom 3-6 mnd og 4 over
6 mnd.
(3 fristbrud i 3.kv)
Er under vurdering.

Fullføreinnføring
av
handlingsveileder Vakanser/ jobbskifte
en for aldersmedførerforsinkelserog
gruppe7-13 år.
omdisponeringav
gjenværenderessurser.
Vurdereinnføring
avhandlingsveiled
er for aldergrupp
15-18år
Gjennomføre
Løpendeprosess.
reelle endringer
Sesi sammenhengmed
bygd på LEAN.
rådmannens«Økonomisk
omstilling 2019-2022»
vedtatt politisk i 1. kvartal
2019.

Vektleggehjelp til
selvhjelp.
Fokuserepå
mestring.
Styrkingav
foreldrerollen.

Er iverksattfom 2019.Egen
rapport levert
Alle tilsettinger
Helsedirektoratet
gjennomførtpr 1.
Vakanser/ jobbskifteri
halvår2018.
2019 ny utfordring.
For tidlig å vurdere
resultat.
Har ansatt
Reduserebehovet Hverdagsrehabilitering
og
fysioterapeutog
for
hverdagsmestringer
ergoterapeuti samsvar kompenserende innført.
med forutsetningi
omsorgstjenester
tilskudd.
Etablert og
Organiseringer under
Mestringsteamer
organisertfysiovurdering,jfr rådmannens
etablert.
og ergoterapi«Økonomiskomstilling
OmbyggingSagatunet tjeneste som
2019-2022»vedtatt politisk
ferdig våren2018.
følger bruker fra
i 1. kvartal 2019.
institusjon til eget
hjem ved
utskrivelse.
Innføre
egenandelfor
kommunal
fysioterapiiht
takstplakat.
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Status3.kv 2019

Egenandelunder vurdering
–ny programvarevarslet

Fokus-område

Ledelseutøvespå en effektiv og
profesjonellmåte med godt
innarbeidetmedarbeiderskap
Løpendearbeidsmiljøtiltaksamt
tett oppfølgingav sykemeldte.

Resultat 2018

Mål 2019

Ny
medarbeiderundersøk
elseårsskiftet
2017/2018
88%

Barnevern.
Reduserevolum på kjøpte
tjenester fra private
barnevernsaktørerog heller
byggeopp egentiltaks- og
veiledningstjeneste

Totalkostnadredusert
på KOSTRA-tjeneste
2017-hjelpetiltaki
hjemmet er redusert.

Alle tjenester.
Balanseredrift opp mot hva
som er forsvarligjuridisk, faglig
og økonomisk.

Sterkøkningi
utgiftene til barnevern
i løpet av 2018

tilgjengeligfom
01.01.2020.
Følgesopp i hver tjeneste.

Liggeover
landsgjennomsnit
t for tilsvarende
tjenester
95 %
89,2%
Fraværsærligi
barnevernetvært svært
høyt sistehalvår.Fravær
følgesopp iht kommunens
rutiner.
I 3.kv er fraværet redusert
og er nå på 7,6%.
Det er samsvar
For liten kapasitet–
mellom kapasitet forbereder styrkingav
i egentiltaks- og
tiltaks- og
veiledningstjenest veiledertjenesten.Stillinger
e og behov for
opprettet og er besatt pr.
hjelpetiltak i
3.kv.
hjemmet.
Planfor avviklingav kjpte
tjenester fra private
aktører er utarbeidet.
Ikke ha vesentlige I sum økt avviki
avvikjuridisk,
barnevernet,men trend i 3.
fagligeller
kv er redusertavvik.
økonomisk.
Vektleggetype
tiltak i
barnevernetsom
reduserer
utgiftsvekst.

Status LEAN
- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser)
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Status3.kv 2019

Aktivitet:

Mål pr.år:

Resultat
(pr.kvartalog
ved årsslutt):

Kommentar:

Planlagte
Barnevernrestarter
forbedringsprosesser
lean i 2020 pga ny
ledelsefom 2. halvår
- VSA barneteammed Oppstartaugust-19 Mål mer sømløse
helsestasjonog
tjenesterfor bruker. 2019.
skolehelsestasjonstje
Tverrfaglig
nesten.
samarbeid
Fra august/
Mer forebyggendeog
- Konkretiseringav
måletallpå leantavla september-19
helsefremmende
Oppstarti -18
arbeidfor å redusere
- Helhetlige
pasientforløpi
/ utsettehjelpebehov.
samarbeidmed
Omsorg
Klargjøring av
- Forventningsavklari Riktig bruk av
helsesykepleiers
ng mellom skoleog fagressurs/ følge
veileder
fra
oppgaverinn mot
helsestasjonpå
samarbeidspartnere
oppgaverutført av Helsedirektoratet
helsesykepleier.
Etablerekontaktog
- Jordmorinnkaller Tidlig innsats/
helsefremmende
og gjørehelsestasjon
gravidetil
forebyggendeinnsats kjent for den gravide.
helsestasjon.
før fødsel.
Økt tverrfaglig
Tryggerei
- Utarbeideog
iverksetterutine for samarbeidmellom foreldrerollen
tjenestenebarnethar
samarbeid
de førsteleveårene.
helsestasjonog
barnehage.
•
Godt organisert
Prosedyrerferdig
- Utvikling av
tilbud som både
utarbeidet
familieteamets
foreldre
og
rutiner for
samarbeidspartnere
henvisningerog
brukerevaluering. nyttiggjør seg.
•
Økt tilgjengelighet Digital
- Digitalisert
kommunikasjon
tilgjengelighetfor
direktemed
helsesykepleiere
helsesykepleiere
•
istedenfor«gule
•
lapper»og meldinger
•
via mellomledd
•
Økt mestringstroog Fiskebensanalyse
har
- Oppfølgingav
godt
mestringsklima
vist
tiltak
det
må
Faktor10
jobbersmed
medarbeiderundersø
kelse
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- Identifisert gevinstpotensial (totalt for tjenesteområde)
- Realiserte gevinster (totalt for tjenesteområde)
Aktivitet:

Statuspr. 3.kv

Identifisert
gevinstpotensial
-

Frigjøretid til
direkte
pasientarbeid

-

Mer målrettet
faglig
organisering

-

Har revidertog
oppdatertalle
rutiner og EPLer for fysioergoterapitjene
steni Compilo.

-

Har opprettet
funksjonfor
fagansvarlig
barneteamog
voksenteam.

•
-

Helhetlige
pasientforløp–
har gått
gjennomalle
nåsituasjonerpå
alle
arbeidsområder
for fysio- og
ergotrapitjeneste
n.

-

Etablere
helhetligeog
tverrfaglige
tjenesterrundt
barn,gravide,
foreldreog
familier
Realisertegevinster
-

Økt helhetligog
tverrfaglig
kvalitet for
bruker

Kommentar:
Barnevernrestarter
leani 2020pga ny
ledelsefom 2. halvår
2019.

Har utarbeidet
3 stk gevinstrealiseringlean
for fysio-ergo.

-

Prosesser
startetopp i 1.
halvår.

-

Er i prosess,
ikke
konkretisert
enda.
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Statuspr.år

Barnevernrestarter
leani 2020pga ny
ledelsefom 2. halvår
2019.

Tjenesteområde 61 –kultur
Opprinnelig budsjett 2019
(1000 kr)

Avvik per 31.3 i 1000 kr

Årsprognose 2019 i 1000 kr

19.802

-

-

Økonomi
Tjeneste 3602 friluftsområder vil få et underskudd på ca. kr. 100.000,-. Det ble mer
omfattende brøyting til Rørmyra i vinter, tatt over renovasjon og avtaler på
friluftsområder uten kompensasjon i ramma.
Stillingsressurs for idrett og friluftsliv (50 %) og støttekontakt (40 %) er ikke
tilstrekkelig med hensyn økende arbeidsmengde. Det samme gjelder Fyrverkeriet
ungdomshus, der bruken øker betraktelig, med for liten bemanning. I tillegg er bruken
av støttekontakt økende. Dette budsjettet vil måtte økes i årene som kommer, men
ser ut til å gå i balanse i år.
Omfattende feilføringer gjør rapportering på tjenestenivå vanskelig. Oppretting under
arbeid. På rammenivå er vi helt i rute.
Nærvær
I fjor

I år

Mål Resultat i fjor/hittil i år
<=4 Egenm: 1,1%
Sykm. 1-16 dager: 1,1%
Sykm.>16 dager: 3,6%
Sum: 5.7%, nærvær 94,3%
Egenm: 1,0%
Sykm.1-16 dager: 0,4%
Sykm.>16 dager: 4.3%
Sum:4,7%, nærvær 95,3%

Måloppfølging
Fokusområde
Hovedmål

2018

2019

Status

Anslag

Mål

Avviksbehand.

Brukere
Helhetlig utvikling
av Fyrverkeriet
kultur i Vestre
Toten–med
optimal
Fyrverkerietkultur
organisering
skal skapearenaerfor
•
Alle innbyggeres
mening,læring,
mulighet for
nyskapningog
deltagelsei
samfunnslokalsamfunnetog
engasjement
en meningsfull
fritid.
Fyrverkerietkultur
•
Et særligfokus på
skal utjevne sosial
barn og unge.
ulikhet ved tidlig
innsatsog inkludering Styrke
kommunikasjonenmed
Fyrverkerietkultur
skal yte riktige
tjenester til rett tid.

•

Gjennomført
samlendeaktivitet
for alle avdelinger.
EtablertAlle barn
og ungei aktivitet
som fast tjeneste
og FlereFarger
(folkehelsesatsing)
som femårig
interkommunalt
prosjekt.Vedtakom
idrettshaller.

Alle barn og
ungei aktivitet
•
FlereFarger
•
Samskapingsprosjekt
•
Idrettshaller
er hovedsatsinger.

Skalplanlegges

Alt i rute
Vedtakfattet.

•

Selvbetjeningsløsni Meråpent bibliotek
nger innføresog
er iverksatt
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Ledernehar fokus på
strategifor
Fyrverkerietkultur –i
samarbeidmed
innbyggerne.

Reinsvollhallen
åpnet

Selvbetjent
åpningstid

Fokusområde

2018
Hovedmål

med tanke på
mestring av eget liv.
Fyrverkerietkultur
skal tilrettelegge for
fysisk aktivitet

Fyrverkerietkultur
skal understøtte og
tilrettelegge tiltak
som skaper
meningsfulleliv

Anslag

2019

Status

Mål

Avviksbehand.

befolkningenpå digitale selvbetjent
plattformer
åpningstid
-Innbyggerstyrt
Sikregod og systematisk programmering»
innbyggermedvirkning

Digital deltagelsefor
innbyggere
-Etablere
innbyggerstyrte
arenaer

Forbedretjenestene
gjennomsamhandling
med frivilligheten

-Styrkesamarbeid
med Frivilligsentralen

-Frivilligdag
etablert.

Forbedretjenestene
gjennomsamhandling
med frivilligheten

-Syngende
kommuneetableres
og gjennomfører
prosjekteri
samarbeidmed
andreaktører
Alle barn/ungefår møte Alle eleveri
profesjonellkunst og
grunnskolenskal
kultur
utvikle sin kulturelle
forståelse

Skapearenaerfor
mening,læring,
nyskapningog
samfunns-engasjement

iverkssatt.
Meråpent utsatt
Brukerundersøkels
e kulturhuset
gjennomført.Skal
bearbeides..

-Syngendekommune I rute
videreføres

Elevenei
grunnskolenutvikler
sin kulturelle
forståelsei møte
med profesjonelle
kulturarbeidere

-Videreutvikle
Verkstedetsammen
med skolene.
-Økefritidsbruk av
Verkstedet
Festivalen«Friluftslivfor Vel gjennomført,
Styrkeregionalog
Fyverkerietkultur
alle» en nasjonalarena, innholdsmessiggod nasjonalforankring
skal utvikle kvalitativt
med utdeling av «Den
utvikling.6000
gode tjenester
Norske
deltagere
gjennom kontinuerlig
Friluftslivsprisen»
forbedring
God innføringav LEANi Innført i bibliotek
Innføresungdomshus
alle enheter
kulturskole,
og overordnetfor
allmenkultur
kulturavdelingens
ledergruppe

Pilotprosjektmed
skolegjennomføres
I rute med nyansatt

Utvikle og beholde
godt arbeidsmiljø
Lavt sykefravær

Medarbeiderunders.
2016:snitt 4.5
Ungdomshus:
Bedrede fysiske
arbeidsforholdenefor
de ansatte
Reduserelangtidsfravær
og holde korttidsfravær
på dagensnivå.

Verkstedettilbyr et
omfattende
programsammen
med Intek AS.

I rute

I rute

Resultat4.5

=>4.5

-

Forbedre
arbeidsforholdene

Etablerebedre
kontorløsninger
og møterom.

Forprosjekt
påbegynt,økt
møteaktivitet for
ansatte
Uhus:høyt fravær
over tid tema i
personalmøter,ser
reduksjon
Allmenkultur:økt
langtidsfravær

Fraværsamlet5.5%
< =4%
Egenmeld1.1%
Sykmeld1-16 dgr 0.8%
Sykmeld>=17dgr 3.7%
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I rute

Fokusområde
Hovedmål
Holde
budsjettramme,øke
aktivitet og inntekt på
mulige områder
MI= måleindikator

2018

2019

Status

Anslag

Mål

Avviksbehand.

Balanse

Status LEAN
- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser)
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Balanse

Balanse

Aktivitet:

Mål pr.år:

Resultat
(pr.kvartalog
ved årsslutt):

Kommentar:

Planlagteforbedringsprosesser
Leantavleledereigangsettes
I gangpr 1.3
Bibliotek:reboot av LEAN-tavlamed
hjelp fra utviklingsavd.

Nye mål settesi forbindelse
med reboot

Leanpå ungdomshus
Igangsatt1.3

Aktivitet:
Kulturskole:Identifisert
1.
gevinstpotensial2019
2.
1. rekruteringFlereFarger2.
3.
Identifiserebeste praksisom
hvordanfå elevertil å jobbe
med flere stilarter 3. Alle skal
bruke
arrangementsplanleggingssyste
4.
met i speedadmin.
4. Timeplaner,arrangementer
og nyheter skalalltid være
oppdatert i Speedadmin

Status
pr.kvartal

Statuspr.år

Igangsatt
Igangsattog delvis
Tasopp på fagmøte
gjennomført
Systemeter gjennomgått
i fellesskap.Det må
gjøresavsjekkutover i
årer i forbindelsemed
arrangementer
Sjekkesofte for at elever
og foresatte alltid skalha
riktig informasjon

Kulturskole:Realiserte
Gjennomført.Det er
gevinster2018/2019
gjennomføesavsjekkpå
Kulturskolen:
tiltakslista
1.Flereansattebruker sosiale
medier til å dele informasjon.
2. Nye trivselsmåler satt inn
3. Bedremålstyring.4. Vi har
oftere fokus på fagpedagogiske
temaer.
5. Trivselsballeleverlapp i
hodet til Monica.
6. Rutinerved elevermed
tilpassetbehov

Gjennomført.Det
gjennomføesavsjekkpå
tiltakslistaca 1-2 gangeri året
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Kommentar:

Tjenesteområde 65 –NAVkommune
Opprinnelig budsjett 2019
(1000 kr)
38558

Avvik per 30.09. i 1000 kr

Årsprognose 2019 i 1000 kr

-500

Balanse

Økonomi
Forbruk ca. 73% pr. 3. kvartal kan i utgangspunktet tyde på at regnskapet kan
komme ut i balanse, men som rapportert tidligere må det tas forbehold m.h.t. noen
usikkerhetsmomenter som vi har begrenset mulighet til å styre, bl.a.
sosialhjelpsutgifter:
•

•
•
•

•

Tjeneste 2750 –Introduksjonsordning for flyktninger: De forventede reduserte
utgifter kommer noe senere enn forutsatt, da avslutningene av programmet er
blitt noe forsinket for noen av deltakerne samt at stønad utbetales en måned
på etterskudd, men det vil «rette seg» i løpet av høsten.
Tjeneste 2814 –Øk- sos.hjelp, strøm/brensel: Strømutgiftene har «flatet ut»,
ser ut til balanse.
Tjeneste 2815 –Øk. sos.hjelp, husleie: Kan bli et overforbruk på ca. kr 300’.
Tjeneste 2818 –Øk. Sosialhjelp, sysselsetting: Ser ut til et «overforbruk» på
ca. kr 300’. Samtidig er dette utgifter som finansierer arbeidsrettede tiltak, og
som i stor grad resulterer i at den enkelte deltaker kommer raskere ut i jobb.
Tjeneste 2819 –Øk. sos.hjelp, div. forhold: Mindre avvik, vanskelig å se
helårsvirkning.

Nærvær første halvår pr. 30.09.:
Nærvær
Rapport per
30.09.19
Fraværsdager
Nærvær %
Nærvær % i fjor

Mål

Totalt
704 d

93,1 %
93,7 %

Egenmeldt
60 d
8,5%
16,5%

Fordeling
Sykemeldt
1-16 dager
34 d
4,8%
13,3%

Sykemeldt
>=17 dager
610 d
86,6%
70,2%

Nærværet ved utgangen av 3. kvartal ligger langt unna målsetningen. Det er
imidlertid en positiv utvikling de senere måneder. I all hovedsak er fraværet knyttet
til langtids sykmeldinger (9,9%). 1,5% av fraværet er korttidsfravær under 16 dager.
Nærværsarbeid har hatt kontinuerlig høy prioritet.
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Måloppfølging
Fokusområde

Resultat
2018

Mål
2019

Brukermedvirkning: Regionalt
brukerråd

Status pr. 30.09.2019
Gjennomført 3 møter regionalt.

Sosialhjelp/Sosialtjeneste
• Andel langtidsmottakere av
sosialhjelp (% som mottar
øk.sos.hjelp mer enn 6 mndr. av
alle mottakere)

14%

Max 15%

6%

73%

Min 69%

70%

36%

Min 48%

48%

52%

Min 75%

61% (60/98)

100%

Min 70 %

100% (3/3)

60%

Min 50 %

64% (9/14)

2,2%

Max 1,8%

1,3%

Arbeid
• Andel arbeidssøkere med
overgang til arbeid (% av alle
arbeidssøkere) B15
• Andel personer med nedsatt
arbeidsevne med overgang til
arbeid (%) B16
• Andel deltakere ved ISIFLO
som går ut i arbeid, utdanning eller
tiltak (% av alle som avsluttes)
Kvalifiseringsprogram (KVP)
• Andel i arbeid eller utdanning
etter endt program (% av alle som
avslutter per år)
Flyktninger
• Andel i arbeid eller utdanning
etter endt intro-program (% av alle
som avslutter per år)
Ungdom
• Andel unge 18-25 år som
mottar øk. sos.hjelp per mnd. (% av
antall i aldersgr. bosatt i
kommunen) B103
• Tverrsektorielt samarbeid med
NAV, psyk/rus rundt
enkeltpersoner
• Antall akutthenvendelser fra
ungdom under 18 år

4 unge

-

0

0

35

20 (57%)

Boligtjenester
• Antall startlån per år
Årlig medarbeiderundersøkelse(avholdes
i
oktober hvert år)
•
•

40

Deltakelse (% av alle ansatte)

-

100 %

Ikke gjennomført (NAV sentralt)

Resultat (gjennom-snitt score)

-

Min 25,0%

Se over

103 %

100 %

73%

Regnskapsresultat (% av budsjett)
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Status LEAN
- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser
Aktivitet:

Planlagte
forbedringsprosesser

Mål pr.år:

Det er ikke satt måltall for NAV for
hele året.

Igangsatte
forbedringsprosesser

Aktivitet:

Status pr. 3. kvartal 2019

Identifisert
1
gevinstpotensial
1
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Planlagt kulturanalyse i
oppfølgingsavdelingen
(gj.føres okt. 2019)
5S = 1

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

Realiserte
gevinster

Resultat (pr. 3.
kvartal 2019):

Tjenesteområde 71 –omsorg
Opprinnelig budsjett 2019
(1000 kr)

Avvik per .30.9 i 1000 kr

Årsprognose 2019 i 1000 kr

232455

0

Balanse

Økonomi
Det er økning i kostnader på grunn av økt tjenestebehov hos eksisterende
ressurskrevende brukere innenfor miljøarbeid. Det er også økning i avlastningsbehov
for barn med utviklingshemming. Dette medfører et overforbruk. Opphør av
ressurskrevende tjeneste fra 1. juli 2019 gir en reduksjon i kostnader.
Vedtakstid i hjemmetjenesten har økt og ligger ca 14% høyere enn 2018, noe som
medfører overforbruk.
Fra 2019 er det innført endringer i lør –og søndagstillegg som er beregnet til å
utgjøre ca. kr. 900000 pr år i økte utgifter for Omsorg. Denne økningen er det ikke
budsjettert med.
Stillinger i tjenesten som ikke har vært besatt har medført en del høye
innleiekostnader. Dette er nå i bedring da det er rekruttert inn i ledige stillinger.
Et lavt nærvær de første månedene av 2019 har også utløst mye ekstra innleie og
overtidsbruk. Dette ser ut til å være i bedring. Alle enheter har økt nærvær som et
forbedringsområde. IA skole for Omsorg i regi arbeidslivssentret startet i oktober.
Bruk av overtid har ligget høyt, men har bedret seg noe utover høsten. Flere av
enhetene ligger nå an til et bedre resultat enn ved sist rapportering. Det er høy
bevissthet på å ha god økonomistyring i enhetene. Fokus på å omdisponere
ressurser og prioritere for å møte økt ressursbehov både kompetansemessig og
økonomisk.
Omsorg fikk til sammen et krav om kutt på 3,1 mill etter første kvartal 2019. 2,3 mill
er lagt til økte inntekter for ressurskrevende tjenester og noe er spart inn ved vakante
stillinger.
Refusjoner for ressurskrevende tjenester er vanskelig å forutsi da det er flere faktorer
som påvirker beregningen. Endringer i vedtak kan gi store utslag. For å ha en
antagelse om hvordan det ligger an så er det gjort en beregning pr sept/okt. I
beregningen er det lagt til grunn samme gjennomsnittlige timepris som i 2018 og
vedtakstimer registret pr sept 2019. Det anslås en økning i refusjon på ca 5,5 mill.
Dette er et anslag med stor grad av usikkerhet.
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Nærvær
Nærvær
Rapport per
30.09.19.
Fraværsdager
Nærvær %
Nærvær % i fjor

Mål

90,5 %
90,0 %

Totalt

Egenmeldt

674
89,3 %
89,6%

100 d
1,6%

Fordeling
Sykemeldt
1-16 dager
70 d
1,1%

Sykemeldt
>=17 dager
504 d
8,0%

Måloppfølging
Fokusområde

Resultat
2017

Anslag
2018

Mål
2019

Status2019

Gjennomføres
annethvertår

Følgesopp i
enhetene

Helhetlig
pasientforløp;fag,
samhandlingog
pasientsikkerhet
Utskrivningsklare
pas.somatikkog
psykiskhelsevern
Overliggerdøgn:20
Hverdagsrehabilitering:
10 % av vedtaki
hjemmetjenesten
Økeog ta i bruk ny
velferdsteknologi;
-Digitale
trygghetsalarmer
-Medisindispenser

Pågår

-Digitale tilsyn

Oppstart
senhøsten

Brukere
Pasient/bruker
opplevertjenester av
god kvalitet

Rett tjeneste,på rett
sted, til rett tid

Brukerundersøke 2,0
lse Resultat2,0
(skala0-2)
Utvikle helhetlige Utvikle Helhetlig
pasientforløp
pasientforløp

Utskrivningsklare Utskrivningsklare
pas.somatikk
pas.somatikk
overliggerdøgn:5 Overliggerdøgn:20
Team
HverdagsHverdagsmestrin rehabilitering
g er etablert
Prosjekt
Strategiog
Velferdsteknologi handlingsplan
over i drift
vedtatt,
anskaffelseav
digitale
trygghetsalarmer

0

Følgesopp

85 av 330 alarmer
er byttet ut,
GPSog
medisindispensere
i bruk

Medarbeidere
Medarbeideredeltar
aktivt i forbedringog
endringsarbeid.
Nærvær

Oppfølgingav
medarbeiderundersøkelse
Gjennomsnitt
88,5%

Medarbeiderundersøkelse:
Svarprosent56 %
Gjennomsnitt
89,5 %

Oppfølgingav
medarbeiderundersøkelse
Gjennomsnitt
90,5%

Kompetanse:
rekruttere, utvikle og
beholde

Andelhelsefaglig
kompetanse76% 77%

79%

Heltidskulturi
samsvarmed
kompetent
arbeidskraft24/7/365

65%

70%

65%

89,5

Følgesopp

Følgesopp
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Følgesopp

Fokusområde

Resultat
Anslag
2017
2018
Tjenesteproduksjonog fremtidsrettet utvikling
«Levehele livet»:
FrivilligVidereutvikle
Frivilligei
koordinator i
samarbeidog øke
omsorgstjenesten
30% stilling
frivilligaktivitet i
omsorgstjenesten
Institusjonsplasser
Andel
Andel
tilpassetfremtidens
korttidsplasser
korttidsplasser
tjenestebehov
52%
52%

Mål
2019

Hjemmetjenester
tilpassetfremtidens
tjenestebehovfor
eldre og yngre
Opptrappingpsykiatri
og rustjenester,
forebygge,behandling
og oppfølging
Botilbud i takt med
befolkningsutvikling

Utvikle hjemmetjenesteneog flere
kan bo hjemme
lengre
Økt henvisninger Utvikle
kommunale
ambulerende
psykiatriog
tjenester
rustjenester
Utrede og
planlegge
heldøgnsomsorg

Utvikle
hjemmetjenestene
og flere kan bo
hjemmelengre
Utvikle
ambulerende
tjenester
Utrede og
planlegge
heldøgnsomsorg

Følgesopp

+ 4 mill

Balanse

Balanse

Utvikle hjemmetjenestene

Utvikle samarbeid
og øke
frivilligaktivitet i
omsorgstjenesten
Andel
korttidsplasser
57%

Status2019

Pågår

54%

Økningi
hjemmetjenester
Forsinket,
Hovedprosjekt
FACTteam januar
2020

Økonomi
Tilpassedrift til
økonomiskerammer

Status LEAN
Aktivitet:

Planlagte
forbedringsprosesser

Aktivitet:

Mål pr.år:

9 VSA
3 forbedringspros.
2 kulturanalyser

Status
pr.kvartal

Identifisert
gevinstpotensial

16 timer pr dag

Realisertegevinster

50 min pr dag

Kommentar:

7 VSA
1 5xhvorfor

Statuspr.år
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Resultat
(pr.kvartalog
ved årsslutt):

Kommentar:

Tjenesteområde 75 –plan
Opprinnelig budsjett 2019
(1000 kr)
9.134 (justert for
lønnsoppgjør)

Avvik per 30.6i 1000 kr
-590

Årsprognose 2019 i 1000
kr
-500 / Balanse

Økonomi -drift
Godt i rute i hhttotalbudsjettet(brukt 81,5%).
Regnskapet viserp.t. et negativt resultat på kr. 590’. Vi ligger langt etter budsjett mht
gebyrinntekter. Samtidig har vi mottatt en del tilskudd/inntekter som periodiseres ut
som utgifter utover i året. Det er budsjettert med et halvt års vakans i en stilling.
Denne vakansen kommer til å gå hele året. Generelt sett er det større økonomisk
aktivitet i 2.halvår enn i 1.halvår. Det blir tøft, men vi styrer mot balanse. Samtidig
utelukker vi ikke et lite overforbruk på inntil 500’.
Resultat pr. dato i grove trekk:
+ 430’ Kommuneplanlegging –vakans og prosess ikke startet
÷ 310’ Finansiering Europan –Mangler overføringer fra eksterne
÷ 1.195’ Manglende gebyrinntekter
÷ 30’ Miljøvern –føring lønn
+ 400’ Finansiering Gjøvikregionen Utvikling –ikke trukket
+ 140’ Veterinærvaktordningen –grunnet periodisering
+ 340’ Vilt-og fiskeforvaltningen –lønn ikke utbetalt, delvis vakans
÷ 85’ Skogdrift ikke gjennomført, kostnader påløpt
Nærvær
Mål

Resultat i fjor/hittil i år

I fjor
I år

97,9
Beholde nærværet stabilt høyt

Pr. 30.9.2019: 96,7

Måloppfølging
I rute.

Status LEAN
Oppstart avholdt. Kursserie skal være gjennomført innen nyttår.

40
Versjon 2.1

Investeringer status
Planavdelingens investeringsprosjekter er i stor grad knyttet opp mot øvrig kommunal
og privat utbygging i kommunen. Bruk av midler vil derfor til en viss grad avhenge av
utbyggingstakt på øvrige private og kommunale prosjekt i kommunen.
14312 Vadlia Eina: midler for 2019 er brukt til gjerding/ferist i forbindelse med
pågående privat utbygging i Vadlia og kommunal istandsetting av Skjelbreiavegen.
18314 Opparbeidelse Dragerskogen: midler brukt i forbindelse med ferdigstillelse
av veganlegg i området, herunder kommunens forpliktelser som tomteselger.
19330 Miljøgate Reinsvoll –her er privat utbyggingsprosjekt forsinka, og det kan
derfor være aktuelt å rebudsjettere midler til 2020. Midlene planlegges brukt til
istandsetting av off. parkeringsplass i Reinsvoll sentrum.
19311 Raufosskogen nord er det gjort noe arbeid i forbindelse med utbygging i
2018. Det har foreløpig ikke vært kapasitet til videreføring i 2019, og planlagte
vegtiltak gjennomføres i 2020. Gjelder mindre veganlegg m.v. rundt privat
utbyggingsområde i Raufosskogen.
18320 Bergsjøen –her vil kommunal bruk av investeringsmidler henge sammen
med private investeringer i området. Dette er foreløpig ikke avklart. Prosjektet flyttes
til næringsutvikling.
18321 Sentrumsutvikling Raufoss –midlene brukes i forbindelse med planlagt
aktivitetsområde i Rådhuskvartalet. Foreløpig ikke fakturert?
19310 Sentrumsutvikling Eina, Bøverbru, Reinsvoll –her er det igangsatt arbeid
på Eina (friområde i sentrum). Her vil det påløpe utgifter senere i 2019.
18332 S. E. Strandlis veg –regulering påbegynt i 2019, men foreløpig ikke generert
vesentlige utgifter. Dette kan komme senere i 2019, samt i 2020. Kostnader til bl.a
klarlegging av grenser vil komme i 2019.

ATP og Europan –stor aktivitet i 2019. Går på drift.
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Tjenesteområde 91 –teknisk drift
Budsjett
inkludert
endringer
(1000 kr)
Utenfor
gebyrområdet
Vann

Avløp

Avvik per 30.09.19(1000
kr)

15 469 -

Balanse

-6 940 Mindreforbruk

-6 940 Driftsutgifter:

mindreforbruk

Renovasjon

-2 778 Driftsutgifter:

mindreforbruk

Septikk

Årsprognose 2019(1000 kr)

-213 Driftsutgifter: normal

utvikling i forhold til
erfaringstall. Innkreving
av gebyr i 4. kvartal.

Drift: Mindreforbruk 300’
Selvkostprognose: Avvik
-2,5 mill. kr
Drift: mindreforbruk 2,5
mill
Selvkostprognose: Avvik
-0,2 mill.kr
Drift: Mindreforbruk ca
0,5 mill
Selvkostprognose: Avvik
+ 0,8 mill
Drift: Balanse
Selvkostprognose: +0,2
mill. kr

Økonomi
Horisont har redusert tjenestetilbudet i sommerhalvåret etter at budsjettet er lagt –
matavfall tømmes hver 14. dag –det forventes reduserte kostnader i
sommerhalvåret. Dette er ikke lagt inn i budsjett, prognosertmindreforbruk ca 0,5
mill.
Selvkostområdet vann har utbetalt 1.3 mill i forbindelse med Skjelbreiaskjønnet. Det
var ikke avsatt penger til dette i budsjettet. Samtidig har vannforbruket i RNP gått
vesentlig ned, det var budsjettert med høyere inntekt på forbruksgebyr enn det som
faktisk kommer inn i forbruksgebyr.
Nærvær
Rapport per
30.09
Fraværsdager
Nærvær %
Nærvær % i fjor

Mål

92,5%
92,5%

Totalt
413 d
90,4 %
95,5 %

Egen.
37 d
99,0 %
99,3 %

Sykemeldt
1-16 dager
29,8 d
99,3 %
96,8 %

Sykemeldt
>=17 dager
346,2 d
91,9 %
95,5 %

Avdelingen har langtidssykemeldte. Fraværet er ikke jobbrelatert.

Måloppfølging
Mål
2019
Et vegnett som fungerer Standard for vintervedlikehold
under alle værforhold,
overholdes. Sommervedlikehold
og som skaper minst
Fokusområde
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Status
2019
Standard for vintervedlikehold overholdt.
Renhold og feiing av veger og gater, høvling
og støvdemping av grusveger er utført.

Fokusområde
mulig ulemper både for
de som ferdes på
vegen og de som bor
langs den.

Trafikksikkerhet

Nok vann av hygienisk
betryggende kvalitet til
alle abonnenter.

Mål
Status
2019
2019
gjøres i den grad det er mulig innenfor Lapping av faste dekker gjøres fortløpende.
økonomisk ramme.
Kantslått utført på bygdeveger og gangsykkelveger. Standard for sommervedlikehold
overholdes så langt resursene tillater. Det
bygges stadig opp driftsetterslep og
vedlikeholdsetterslep grunnet
underbudsjettering over mange år.
Prosjektlederstilling for veg opprettes. Prosjektleder veg ansatt og starter 1.
Kommunedelplan for veg utarbeides
november. Planprosess stoppet opp grunnet
og behandles politisk.
langvarig sykemelding i stab. Nyansatt
prosjektleder veg får ansvar for planarbeidet.
Kost/nytte-vurderinger for overgang
Mengder og tilstandsvurderinger er gjort i
til LED-teknologi og driftsovervåking
2018. Planverk utsettes til prosjektleder veg
er foretatt og arbeid med planverk er
er på plass
igangsatt.
Trafikksikkerhetsplan er styrende for
Regodkjent som Trafikksikker kommune
trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen 2019-2021. Teknisk har utarbeidet
–og følges opp i tjenesteområdene.
målskjema for alle TOL som følges opp
jevnlig i RLG.
Tilfredsstillende prøvesvar.
Har hatt forhøyede verdier på
indikatorbakterier, men ingen funn av E.coli.
Lekkasjeprosent redusert.
VTKs mål er lekkasjeprosent på
mindre enn 35 % i 2021.
Nasjonalt mål er mindre enn 25 %
innen 2020.

Sanering av ca 3 km vannledning.

Saneringsplan politisk vedtatt og er
styrende for prioriteringer

Systematisk lekkasjesøk sommer
2019.

Kommunedelplan for vannforsyning
og avløp 2015-2023 brukes som
styringsverktøy. Revisjon av ROSanalyser og internkontrollsystem for
rullering 2024-2031
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59 % i 2016.
37 % i 2017.
47 % i 2018
Det har vært 4 store lekkasjer i 2018;
Fiskevoll 25000 m3, Reinsvoll 5000 m3,
Prøven 4000 m3, Karl Løkken-Pumpevegen
8000 m3.
Vi har også tatt med Nammo stadion, snø
produksjon i Lønnberga og brann øvelser.
Det blir satt inn vannmålere i Lønnberga og
ved Nammo stadion i høst.
Ved utgangen av September er det sanert ca.
1980 meter vannledning. I veg mellom
Framstadvegen-Severin Olsens veg, Sigurd
Østliens veg, VL mellom Karl Løkken og
Pumpevegen og ved ny bru til
ungdomsskolen, Ringvegen og del av
Humlevegen. Lønnbergvn tom 1B og
Plogvegen til Vestrumvegen. Raufosshallen
til ungdomsskole nordside.
Handlingsplan sanering vann og
avløpsledninger 2019-2025. Vedtatt i KST
21.02.19. Planen følges. Handlingsplanen
rulleres desember 2019.
En ansatt på vann-avløp er dedikert til
oppgaven, og er under opplæring. Vi har
hospitert i Gjøvik kommune. Systematisk
lekkasjesøk er i gang.
KDP VA er styrende for drifts-og
vedlikeholdstiltak for tjenesten vann. ROSanalyse for vannverket med tilhørende
installasjoner er utarbeidet. Arbeid med
revisjon av IK-system startet.

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

Mål
2019
Prosessmessige tiltak i forbindelse
med oppgradering av BRRA.

Status
2019
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. Fylkesmannen er varslet.

Systematiserte innlekksøk

Innlekksøk er gjennomført i store deler av
Bøverbru. Det er utbedret flere strekk der det
kom inn mye overvann. Og vi ser betydelig
reduksjon på pumpetider på pumper i flere
pumpestasjoner.
Ved utgangen september er det sanert ca.
1610 meter avløpsledninger, avløp felles og
betong. I veg mellom Framstadvegen-Severin
Olsens veg, Sigurd Østliens veg, Ringvegen
og del av Humlevegen. Lønnbergvn tom 1B
og Plogvegen til Vestrumvegen.
Raufosshallen til ungdomsskole nordside.
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.
Forskrift nesten ferdig utarbeidet. Ikke politisk
behandlet.

Sanering av ca 3 km avløpsledning

Kommunedelplan for vannforsyning
og avløp 2015-2023 brukes som
styringsverktøy. Revisjon av ROSanalyser og internkontrollsystem før
rullering 2024-2031

Folkehelse –legge til
rette for at det skal
være attraktivt å bruke
sykkel som
transportmiddel på
korte reiser

Industripåslipp: Lokal forskrift er
politisk vedtatt og påslippsavtaler
reguleres av denne.
Plan for hovednett sykkel i Raufoss
utarbeides og behandles politisk. Tas
med i areal og
transportplanleggingsarbeidet for
Raufoss.
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Planarbeidet er planlagt videreført når
prosjektleder veg er på plass. Sykkelplanen
er nevnt i kunnskapsgrunnlag Areal-og
transportplan Raufoss 2040.

Status LEAN
- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser
Aktivitet:

Planlagte
forbedringsprosesser

Mål pr.år:

Det er ikke satt måltall for teknisk
for hele året.

Igangsatte
forbedringsprosesser

Aktivitet:

Status pr. 3. kvartal 2019

Identifisert
3
gevinstpotensial
2
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3

3

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

Realiserte
gevinster

Resultat (pr. 3.
kvartal 2019):

18343

Vann Solbakkvegen

18350

19340

19342

Avløp Solbakkvegen
Vinduer i
produksjonhall
Skjelbreia

Utskifting vannmålere

Mer-/mindreforbruk

18342

Nytt høydebasseng
Eina
VA-anlegg
Pumpevegen til
Raufoss Næringspark

16343

Regnskap
hittil i år

Oppgr.Breiskallen
renseanlegg

Regulert
budsjett 2019

18351

Opprinnelig
budsjett 2019

Navn
Vann-avløp-renovasjon

150

5998

4076

1992

0

7374

557

6817

0

500

0

500

300

662

420

242

Budsjettjustering
Status

0

Idriftsatt. Test/innkjøringsperiode
Budsjettjusteres ned -6500 i Prosjektering ferdig. Oversendt FE
2019. Rebudsjetteres +6500 i for konkurranseutsetting. Ligger
-6500 2020, samt evt. rest 31/12.
etter opprinnelig gjennomføring.
Budsjettjusteres ned -500 i
Nedsetting av kum grensesnitt
2019. Rebudsjetteres +500 i RNP. Tas i forb. med bygging av ny
-500 2020.
brannstasjon.
0

Under gjennomføring.
Est. ferdig uke 47

0

Under gjennomføring.
Est. ferdig uke 47

500

1044

417

627

400

400

0

400

Budsjettjusteres ned -400 i
-400 2019.

1340

Omdisponere 1340 i 2019.
358’ til objekt 19353 og 982’
-1340 til objekt 19341.

1500

1340

0

Utsettes inntil videre.
Det er ønskelig å gå over til smarte
vannmålere. Arbeidsgruppe smarte
vannmålere er opprettet med
nabokommuner. Det er mulig
utredningsfasen tar så lang tid at
midlene ikke benyttes i 2019.
Vals Blir levert VTK i uke 45.

19343

Vals

650

650

0

650

0

46

Budsjettjusteres ned -2000 i
2019. Rebudsjetteres +2000
og omdisponeres til Sanering
-2000 avløp i 2020.

19350

Strømping spillvann
Elveparken

2000

2000

0

2000

19351

Servicebil andel vann

340

340

297

43

Budsjettjusteres ned -43 i
-43 2019
Budsjettjusteres ned -43 i
-43 2019

19351

Servicebil andel avløp

340

340

297

43

18341

Sanering vannledninger

0

0

295

-295

19341

Sanering vannledninger

5000

5000

3646

1354

18352

Sanering - avløp

0

0

408

-408

19352

Sanering - avløp

19353

Strømping Karl LøkkenPumpevegen

17352

Andel oppgradering
Hunnselvvegen 12

18353

Sanering Gimlevegen

10000

21961

5516

16445

2000

2000

2358

-358

0

1628

110

1518

500

500

0

500

Ført på feil objektnr. Flyttes
0 til 19341
+982 omdisponeres fra
objekt 19342
+1000 omdisponeres fra
objekt 11341.
Rest 31/12 rebudsjetteres
+1982 2020
Ført på feil objektnr. Flyttes
0 til 19352
Lagt inn 10 mill. for mye ved
rebudsjetteering 2019.
Rest 31/12 rebudsjetteres
-10000 2020

SP-ledning kan strømpes uten å
grave i nyetablerte Elveparken, og
kan gjøres på senere tidspunkt.
Ikke prekært renoveringsbehov pr.
i dag.

Servicebil er levert VTK i 35.
Avsluttes

Arbeidene går hele året. Pr. 30.
september -19 er det sanert ca.
1980 meter vannledning og ca.
1610 meter avløpsledning

+358 omdisponeres fra
+358 objekt 19342

Ferdigstilt. Avsluttes.
Elektriske porter installert.
Budsjettjusteres ned -1518 i Parkeringsplan under utarbeidelse
2019. Rebudsjetteres +1518 i før slukrenner skal settes ned.
-1518 2020
(Eiendomsavdelingen.)
Budsjettjusteres ned -500 i
-500 2019.

Ferdigstilt. Avsluttes.
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11341

Vann Sørlien- Nyseth

0

1319

176

1143

Omdisponere 1000 til objekt
19341. Rest 31/12
-1000 rebudsjetteres 2020

11353

Avløp Sørlien-Nyseth

0

900

259

641

Rest 31/12 rebudsjetteres
-500 2020

547

Omdisponere 300’ til objekt
-300 19344.

565

18

0

0

33

-33

+300 Omdisponert 300’ fra 16342

19354

Tømmestasjon

0

160

83

77

Budsjettjusteres ned 2019 i
-77 2019

Navn

Opprinnelig
budsjett 2019

19344

Utvidelse Gemini VA,
Portal og Powel
Varsling

Mer-/mindreforbruk

0

Regnskap
hittil i år

Utstyr til lekkasjesøk

Regulert
budsjett 2019

16342

Budsjettjustering

Ferdigstille skogsareal m/planting
og div 2020
Ferdigstille skogsareal m/planting
og div 2020

Effektivisering av innmålingsdata
med tjeneste innmåling i felt.
Forenklet befolkningsvarsling i
Powel Varsling.
Satt opp ny tømmestasjon på
Reinsvoll. Ferdigstilt. Avsluttes.

Status

Teknisk (veg og park)

16336

Miljøgate Reinsvoll

0

2 052

14

2 038

Behov for 600’ i 2019 til VTK’s
andel av forlik mellom SVV og
Ahsco entreprenør. 800’
rebudsjetteres og
omdisponeres til prosjekt
17334 Fjordgata Eina i 2020,
grunnet økte kostnader for
Prosjektet avsluttes etter
-1 400 OV-håndtering.
utbetaling av forlikssum.
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17332

Elveparken asfalt og
gatelys

17334

Fjordgata Eina

17338

Oppgradering bru
Elvesvingen

18326

Opprusting Svein Erik
Strandlies veg

18327

Opprusting veg SørlienVildåsen

0

0

0

0

7 500

2 296

211

2 085

0

307

335

-28

500

1000

0

1000

0

750

473

277

Budsjettjusteres -1 500 i
2019. Prosjektet videreføres i
2020. Videre omdisponeres
midler fra 16336 Miljøgata
Reinsvoll 800 og 950’ fra
19327 Skogheimstien for å
finansiere nytt OV-system i
+1750 prosjektet. 3250
-3250 rebudsjetteres i 2020.

Anleggsfase mai- august. Ferdig
asfaltert, ryddet og tilsådd med
korrekt frøblanding. Venter på
gatelys – bestilt, men leveringstid.
Monterer Italo som midlertidig
løsning så fort lyktestolper
kommer. Budsjett- og
økonomiansvar er lagt til
Planavdelingen
Anleggsfase vedtatt i 2020, KST
21.02.19. Reg.pl vedtatt okt 2018.
Rambøll utarbeider
innkjøpsgrunnlag og alt
tegningsgrunnlag med
prosjektering for utlysning på
DOFFIN. Utførelses Enterprise.
Prosjektet et noe forsinket
grunnet manglende kompetanse
på grunnerverv, og at
prosjektering må hensynta
pumping av OV-vann. Kostnadene
for ny OV-håndteringer ikke med i
opprinnelig budsjett

Forprosjekt avsluttet. Anleggsfase
utsatt.
Budsjettjustert -500 i 2018.
Prosjektet forskyves for 2. år på
Rebudsjettert i 2019.
rad. Avhenger av reguleringsplan,
Budsjettjusteres på nytt -900 i og planavdelingen har ikke
-900 2019. Rebudsjetteres i 2020. nødvendige ressurser.
Restbeløp omdisponeres
med 107’ til 19331 (Utstyr til
trafikktelling), og 170’ til
-277 19334 (Reinvestering veg)
Prosjekt avsluttet
0
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18401

Veltmanåa dam
forprosjekt

0

843

76

767

18402

Anleggsbidrag gatelys
Prøvenvegen VTU

0

636

0

636

18409

Gatelys Vestrumvegen

0

300

0

300

18410

Gatelys Plogvegen

0

700

188

513

18411

Gatelys Langåkervegen

0

100

0

100

19322
19323

Snøfreser til traktor
Strøapparat hjullaster

100
150

0
150

0
0

0
150

0
0

19324

Grensag til
redskapsarm hjullaster

150

150

0

150

-150

19325
19326

19327

GS veg Prøvenvegensvinestien
Gatelys Løvåsvegen
Nord

Skogheimstien

-500 Noen fakturaer gjenstår
Avregning anleggsbidrag til
prosjekt ny ungdomsskole er
0 ventet i 2019.

0 Evt rest rebudsjetteres 2020.
Budsjettjusteres -100.
Rebudsjetteres i 2020.
-100

500

500

618

-118

280

280

275

5

0

1250

1489

-239

Prosjekt avsluttet

0 Evt rest rebudsjetteres i 2020 Prosjekt igangsettes i uke 43

-500
+340
=-160

2000

Prosjektet avsluttes i 2019

I anleggsfase, ferdigstilles 2020.
Anleggsfase avhenger av
saneringsfremdrift VA, er derfor
utsatt til 2020.
Ble anskaffet med driftsmidler i
2018
Innkjøpsprosess i gang
Innkjøp utsettes til 2020, da det
er foreslått fornyelse av
kantslåttaggregat til hjullaster på
investeringsbudsjett 2020.
Innkjøp av grensag må ses i
Budsjettjusteres -150.
sammenheng med evt fornyelse
Rebudsjetteres 2020.
av aggregat.
Omdisponeres med 200’ til
TS-prosjekt med tilskudd fra OFTU
19334 (Reinvestering veg) og som dekker 50% av kostnad. =
300’ til 19335 (Modernisering 356’ Kostnader dekkes av tilskudd
gatelys)
og TS-tiltak kommunal andel. 340’

Omdisponeres med 300’ til
-1250 nytt prosjekt forprosjekt
+845 hjertesone Bøverbru skole i
=-405 tråd med vedtatt TS-plan.

Avsluttet.
TS-prosjekt med tildelt midler fra
OFTU som dekker 50 % av
kostnad. Kostnader dekkes av

50

19328

Skjelbreiavegen

0

6600

6309

291

0

19331

Utstyr for trafikktelling

150

150

257

-107

+107

19332

G/S Grimsrudvegen

500

500

0

500

-500

19333

Beredskapspott
vegnettet

500

500

459

41

0

19334

Reinvesteringer
vegnettet

3 000

3 000

3051

-51

+370

Resterende 950’
tilskudd (645’) og TS-tiltak
rebudsjutteres og
kommunal andel. (845’)
omdisponeres til prosjekt
17334 Fjordgata Eina grunnet
økte kostnader til OVhåndtering
Prosjektet videreføres i 2020 med
Evt restbeløp rebudsjetteres i foreslått legging av slitelag,
2020
vegmerking og oppussing
Anskaffet i juni. To sett for
kjøretøyer (tohjulinger, biler og
store kjøretøy), og to sett for
+107 omdisponeres til 19331 gående og syklister.
fra 18327 (Opprusting veg
Utstyr er i bruk siden medio
Sørlien- Vildåsen)
august.
Budsjettjusteres ned -500’.
500’ rebudsjetteres i 2020 og
brukes til beredskapspott
vegnett i 2020. Denne posten Prosjektet er tatt ut av
står i 0 i budsjettforslag 2020. økonomiplanen
Sikringstiltak rekkverk
Bakkevegen-Bakkesvingen.
Flytting kabler ferdig.
Utbedring av overvann- og
bæreevne i Gamlevegen. Ferdig.
Oppgradering Øvre Karlsborgveg
aug-okt. Ferdig
G/S-veg Gjestrumvegen –
Kluftvegen jun-sep
Omdisponering fra prosjekt
18327( Opprusting veg Sørlien Ferdig
– Nyseth) og 19325
30-soner. Skiltplaner feb-apr.
(Oppgradering av G/S-veg
Skiltplaner til høring. Anleggsfase
Prøvenvegen/Svinestien.)
mai-okt. Fundamenter i stor grad

51

19335

Gatelys utskifting / små
prosjekter

1 500

1 500

1291

209

19336

Trafikksikkerhetstiltak kommunal andel

750

1224

14

1210

ferdige og innkjøp materielle
utført. Under utførelse.
G/S-veg Dragerlia – Mårvegen
mai.
Skifte stikkrenner for prosjekter
planlagt i 2020 okt – nov.
Selvlukkende bilsperrer mai-okt
Under utførelse
Asfalt Vestrumvegen? Ikke
bestemt utførelse 2019.
Gjennomføres ikke i 2019.
Asfalt Skogvegen? Ikke bestemt
utførelse 2019. Gjennomføres
ikke.
Ca 80 punktbytter armatur
februar- .
Innkjøp av 225 LED-armaturer i
April. Skiftet armaturer og
påbegynt gatelys i Rustadvegen
Øvre Karlsborgveg aug-okt. G/Sveg Gjestrumvegen-Kluftvegen og
Rustadvegen jun-sept.
Omdisponerer +300 fra
Trogstadvegen?
prosjekt 19325 (Oppgradering Bestilt 150 LED armaturer i
G/S-veg
August.
+300 Prøvenvegen/Svinestien)
I rute.
Søkt OFTU om tilskudd for
prosjekt 19327 Skogheimstien og
19325 G/S-veg PrøvenvegenOmdisponerer 845’til 19327
Svinestien.
(Skogheimstien) og 340’ til
TS-tilskudd 650` tildelt prosjekt
-1185 19325 (G/S-veg Prøventunet). Skogheimstien.
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19337
19338

Ferist Trevannsvegen
Asfaltering Dragerlia

19339

Forprosjekt Skolebrua

19345

Forprosjekt hjertesone
Bøverbru skole

300
300

300
300

345
271

-45
29

500

500

2

498

0

0

0

0

0
0

Begge tiltakene er ferdig og har
åpnet.
Ferdigstilt.
Ferdigstilt.
Apr-nov. Kartlegge hva som må til
for å tilfredsstille brurapport.
SafeControll utarbeider alt som
trengs for utlysning av jobb på
DOFFIN. Mangler
tegningsgrunnlag (ikke noe i SVV –
Bruseksjonen). Befaring i uke 43.

Behov for 200’ i 2019.
Budsjettjusteres ned 300’ i
2019. Rebudsjetteres i 2020
-300 med evt rest 2019.
Omdisponerer 300’ fra
prosjekt 19327 Skogheimstien Norconsult er i gang med
+300 i tråd med vedtatt TS-plan
situasjonsplan.
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Tjenesteområde 97 – voksenopplæringen
Opprinnelig budsjett 2019
(1000 kr)
7750

Avvik per i 1000 kr

Årsprognose 2019
(1000 kr)
Merforbruk 500

Økonomi
Ansvar 1807: ca. 150,000- minus (3 måneder lønn lærlingkoordinator). Fortsatt om
lag 500.000, - minus på lærlinglønn. Er i dialog med økonomi om saken, det må
sørges for at økningen av antall lærlinger også kompenseres i budsjettet. Vi har
tidligere mottatt tilskudd for lærlinglønn fra KS. Dette er noe som søkes om hvert år,
inneværende år ser det ut til at vi ikke vil mottatt dette tilskuddet.
Ansvar 2130: Mangler fortsatt litt over en million i IMDI øremerket tilskudd. Vi hadde
for inneværende år budsjettert med 4,5 mill. øremerket tilskudd, det ser nå ut til at
dette tilskuddet inneværende år kun blir ca. 3,3 mill. Dette skyldes manglende
bosetting av flyktninger ut ifra plan. Videre har vi ikke solgt kurs som planlagt i løpet
av året.

Måloppfølging

Fokusområde

Resultat

Mål

2018

2019

Status 1. halvår
2019

Brukere
Læringsmiljø
Deltakerne skal føle seg inkludert i
Vestre Toten kommune

Undersøkelse ikke
Ny undersøkelse
videreført.
utarbeides av KS.
Pilotering av undersøkelse
i VTk.

Læringsutbytte
Digital norsk-prøve for innvandrere

Gjennomføringsgrad og
resultat på nivå med
landet

Gjennomføringsgrad og
resultat på nivå med
landet

Øke samarbeidet med andre
kommunale tjenester

Tilsatt IKT-konsulent i
samarbeid med
grunnskolen.

Videreutvikle samarbeidet
med grunnskolen, spesielt
for minoritetsspråklige.
Tettere samarbeid med
helse- og
omsorgstjenestene i
arbeidet med
rehabilitering.
Videreutvikle samarbeidet
med helsesøstertjenesten.
Sak til politisk behandling

Opprette kommunalt
lærlingekontor, ansette lærlinger
etter planlagt økning

Undersøkelse ikke
videreført.
Oppstart av nasjonalt
forsøk med
modulstrukturerte
læreplaner høsten -19.
Prøver gjennomført våren
-19. Resultater ihht mål.

Gode
samarbeidspartnere
innenfor disse områdene.
Kombinasjonsklasse i
samarbeid med vidg. med
oppstart august -19.

Ansettelse gjennomført.
Oppstart nyansatt uke 41
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Fokusområde

Resultat

Mål

2018

2019

Status 1. halvår
2019

Nærvær 97 %

Nærvær ca 95 %

Nærvær ca 95 %

Gjennomføres ikke
Egen kompetanse- plan
for VO

På nivå med landet
Nærme oss nye sentrale
kompetansekrav for
undervisningspers

Holde budsjett

Holde budsjett

Se rapport

Økt salg av kurs til lokalt
næringsliv

Kurs gjennomført kun i
beskjeden grad

Sykefravær/nærvær

Medarbeidere
Medarbeidere
Medarbeiderundersøkelsen
Videreutdanning

Ikke gjennomført
Kompetanseplan vedtatt.
Dessverre ingen på
kompetansegivende
utdanning fom høsten
2019. Intern og ekstern
kursing etter plan.

Økonomi
Årsresultat

Økte inntekter

Status LEAN
Nye mål er utarbeidet ihht nasjonalt forsøk med modulstrukturerte læreplaner.
Ukentlige tavlemøter flyttes til tirsdag morgen fom august -19.
- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser)
Aktivitet:

Mål pr.år:

Resultat (pr.3. kvartal 2019

Mappestruktur, lærerserver

Mål om gjennomført

Foreløpig ikke igangsatt

Mappestruktur, adm server

Mål om gjennomført

Foreløpig ikke igangsatt

Rydde på egne kontorplasser

Gjennomført

Compilo – opprydding innenfor Starte med 5S
eget område

Foreløpig ikke igangsatt

Føring av fravær for deltakerne

Igangsatt 5 x hvorfor
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- Identifisert gevinstpotensial (totalt for tjenesteområde)
- Realiserte gevinster (totalt for tjenesteområde)
Aktivitet:

Status pr.3. kvartal

Status pr.år

Kommentar:

Identifisert
gevinstpotensial
Realiserte gevinster
Investeringer status
Kompetanseboka. Digitalt oppfølgingsprogram for lærlinger. Oppstart høsten 2019.

Nærvær
Mål Totalt Egen. Sykemeldt Sykemeldt
1-16 dager >=17 dager
I fjor
94
98,3
99,3
96,3
I år(hittil)
95
98
99
97.7
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Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
06.11.2019
109/19

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

19/1099
SAKSPROTOKOLL - FINANSRAPPORT FOR 2019 ANDRE
TERTIAL

Behandling:
Ass.rådmann Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis.

Vedtak:
Kommunestyret tar finansrapport for 2. tertial 2019 til etterretning.

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Odd Arnvid Bollingmo
19/1099

Arkiv: 100

FINANSRAPPORT FOR 2019 ANDRE TERTIAL
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar finansrapport for 2. tertial 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 31.8.19 på til sammen 39 millioner kroner og er
en reduksjon på 203 mill. siden sist rapportering 30.4.19 og en reduksjon på 51 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. Låneopptak som gir økning i
netto ubrukte lånemidler til investeringer og videreutlån har bedret likviditeten siden
årsskiftet. En bedring av likviditeten medfører lavere netto finansutgifter ved at det blir
økte renteinntekter. Kassekreditt er ikke benyttet. Driftslikviditeten var positiv på 130 mill.
på rapporteringstidspunktet. Det er en økning/forbedring på 61 mill. gjennom året.
Sum ubrukte lånemidler er på 272 mill. som er en økning på 202 mill. gjennom året. Det
innebærer at sum driftsmidler ekskl. bokførte ubrukte lånemidler er negativ på 232 mill.
Den er redusert med 212 mill. gjennom året. 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 som da vil fremgå kun på slutten av året. Driftslikviditeten på et gitt
tidspunkt gir det beste bildet. Det er ikke lånt opp siste rest av vedtatte
investeringsbudsjett på 58,1 mill. Erfaringsmessig er det en forskyvning i prosjekter når
aktiviteten er så høy og i tillegg til en løpende vurdering blir det ved rebudsjettering etter
nyttår evaluert behov på nytt.
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 232,1 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
Lånegjeld pr 1.1.19
+ Nye låneopptak i 2019
- Betalte avdrag
= Lånegjeld pr 31.08.19
Formidlingslån *)
Lånegjeld pr 1.1.19
+ Nye låneopptak i 2019
- Betalte avdrag
= Lånegjeld pr 31.08.19

Beløp
-1 269 955
-177 100
15 366
-1 431 689
Beløp
-338 494
-55 000
5 772
-387 722

*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. Kommunen har rentebetingelser på
flytende rente varierende rundt 1,6-2,2 %. Dagens NIBOR-rente er ved
rapporteringstidspunktet 1,64 %. Den har steget på grunn to renteøkninger på tross
av kraftig fall i langsiktige renter. Kommunen har en andel fastrente på omlag 53 %
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inkl. formidlingslån og 60 % ekskl. formidlingslån. Løpetiden for porteføljen er rett
under finansreglementets minimum på 1,77 år selv om fastrenteandelen er høy. Det
er gjort rentebinding på 5 år på 288 mill. på gunstig rente som har økt
fastrenteandelen. Gjennomsnittlig rente er på 2,17 % økt fra 2,0 % inkl.
formidlingslån og økt med 0,1% på 2,2 % ekskl. formidlingslån. Gjennomsnittlig rente
på fastrenteavtalene er på ca. 2,5 %. Fastrenteavtalene er gjort som
rentebytteavtaler (SWAP) og fastrenteobligasjoner på Oslo børs. Vi er godt sikret mot
endringer i rentenivået i de nærmeste årene. Lenger ut enn fem år har vi ikke sikret
og dette må vurderes opp mot gjeldende prognoser som tilsier renter ned på ukjent
lave nivåer i uoverskuelig tid.
Rapportering - Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva
Plassering

Pengemarked / bank*
Norske obligasjoner**
Nordiske aksjer
Utenlandske aksjer
Hedgefond**
Eiendom**
Sum

Markedsverdi
(i 1000 kr)
31.08.19
18 986
31 615
3 870
8 170
13 488
9 287
85 416

Markedsverdi Aktiva (i 1000 kr)
fordeling
31.12.18
17 473
30 614
3 877
7 718
12 636
10 474
82 792

22,9 %
38,2 %
4,7 %
9,9 %
16,3 %
11,2 %
103 %

Strategisk
aktivaford.

Tidsvektet
avkastning i %

Tidsvektet
avkastn benchmark i %

Rammer

30,0 %
30,0 %
5,0 %
10,0 %
15,0 %
10,0 %
100,0 %

1,2 %
3,3 %
10,2 %
12,6 %
6,7 %
-11,3 %
3,2 %

0,7 %
2,5 %
12,4 %
19,8 %
5,7 %

20-85%
10-75%
0-15%
0-15%
0-15%
0-20%

3,7 %

Verdens aksjemarkeder steg gjennom starten av året som en rekyl etter kraftige fall
på slutten av året i fjor. Det har vært store svingninger som følge av usikkerhet i
markedet grunnet handelskrig mellom USA og Kina/EU samt stagnasjon i
verdenshandelen generelt. Verdifallet på eiendom er på grunn av differansen fra salg
av Raufoss Holding AS (kommunens eierandel i næringsparken på Raufoss på 2 %)
og bokført verdi. Det er som tidligere rapportert vært utbetalinger på flere millioner i
forkant som allerede er inntektsført slik at samlet har avkastningen vært svært god.
Kommunen er fortsatt med på eiersiden i det nye eierselskapet Raufoss Industripark
Holding AS med om lag samme eierandel og verdi.
Samlet avkastning for hele porteføljen i løpet året så langt er på 2,6 mill. mot
kommunens reviderte budsjett på 2,5 mill. Det viser at vi er på god vei mot
budsjettmålet selv om det er stor usikkerhet rundt hva det endelige resultatet vil bli.

19/1099

Stresstest Vestre Toten kommune 31.8.19
Aktiva

Balanse
%
Gjeld med p.t./flytende rente
47 %
Gjeld med fast rente
53 %
Samlet bruttogjeld
100 %
Lån m. renteoverveltn./ansvarlig utlån
Bankinnskudd og pm.
pm. og obligasjonsfond
Ledig likv. og andre midler b. for driftsform.
0%
Kort pengemarked
20 %
Anleggsobligasjoner
Norske omløpsobligasjoner
20 %
Hedge fond
20 %
Fast eiendom
15 %
Nordiske aksjer
10 %
Utenl. aksjer
15 %
Netto valutaposisjon*
0%
Langsiktige finansielle aktiva
100 %
Samlede finansielle aktiva
Mulig tap vil utgjøre :

Balanse
Endrings
MNOK
parameter
847
2%
972
1 819
807
2%
0
2%
2%
130
2%
19
2%
2%
32
2%
13
-10 %
8
-10 %
4
-30 %
9
-20 %
0
-10 %
85
216

Durasjon
tap
-16,9
-16,9
16,1
0,0
0,0
2,6
0,4
0,0
-3,2
-1,3
-0,8
-1,2
-1,9
0,0
-8,0

5,0

-6,2

*Utenlandske fond er valutasikret

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 omlag -6,2 mill. kr mot -8,7 mill.
ved årets start. Dette er redusert på grunn av økt andel fastrente. 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 og bedre likviditeten som er
fortsatt altfor svak.

Bjørn Fauchald
rådmann

Odd Arnvid Bollingmo
assisterende rådmann
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Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Fauchald
17/3774

Arkiv: 422

UTREDNING AV FREMTIDIG LØSNING FOR STORKJØKKEN OG VASKERI
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at fremtidig løsning for storkjøkken er drift i egenregi.
Dette innebærer at rådmannen gis følgende oppdrag:
a. Planlegging / prosjektering av nytt bygg til formålet på kommunalt eid tomt
på Gjestrumfeltet på Bøverbru
b. Parallelt igangsettes et internt arbeid med fokus på optimalisering av
produksjonsprosesser og at det vurderes investering i utstyr som kan bidra
til effektiv produksjon, automatisering av oppgaver og mer effektive
arbeidsprosesser.
c. Når planer / prosjekter foreligger, legges disse fram til behandling i
kommunestyret
2. Kommunestyret vedtar at det arbeides videre med å utrede følgende ulike
alternativer for vaskeritjenester:
a. Egenregi med samlokalisering av nytt storkjøkken, dvs at det utredes et
alternativt prosjekt som også inkluderer vaskeri
b. Når dette prosjektet foreligger, foretas en vurdering av egenregialternativet
opp mot følgende:
 interkommunalt samarbeid med Gjøvik kommune, eventuelt andre
nabokommuner
 eksternt kjøp
Utrykte vedlegg:
Rådmannen viser til sak 16/19 i formannskapets møte 6. februar 2019: Sak hvor
rapport om fremtidig drift av storkjøkken og vaskeri ble presentert.
Trykte vedlegg:



Saksprotokoll fra behandling av sak 56/19 i kommunestyret
sak 56/19 i kommunestyrets møte 20. juni 2019; «Utredning av fremtidig løsning
for storkjøkken og vaskeritjenester».

Fakta:
Saken om fremtidig løsning for storkjøkken og vaskeri har vært oppe til behandling
flere ganger det siste året. Bakgrunnen for saken er at videre planlegging av
utbygging av omsorgsboliger / sykehjemsplasser på Gimle er avhengig av hvordan
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fremtidig løsning blir for storkjøkken og vaskeri. For å sikre en optimal anvendelse og
utnytelse av tomtearealene på Gimletomta og en minst mulig krevende drift i
perioden med riving / nybygg, er det nødvendig å rive lokalene som huser disse
tjenestene før slik utbygging skjer.
Saken ble sist behandlet i kommunestyrets møte 20. juni 2019. Etter en lengre debatt
hvor det ikke framkom flertall for en av flere skisserte løsninger, fattet kommunestyret
vedtak om å utsette saken.
Rådmannen drøftet spørsmålet om når saken skulle tas opp igjen med
formannskapet i første møte etter ferien. Formannskapet ba da om at saken ble
fremmet på nytt i kommunestyrets novembermøte.
Saken kunne vært lagt fram for kommunestyret uten ytterligere utredninger fra
rådmannen. Etter drøftinger med ordfører og «lufting av saken» i formannskapet,
framkom det imidlertid ønske om at rådmannen skulle utdype saken ytterligere slik at
det ble enda bedre grunnlag for å fatte vedtak i saken.
Videre har det i budsjettprosessen kommet relativt klare signaler om at det neppe er
flertall for en løsning med interkommunalt samarbeid med Gjøvik kommune og at det
er et flertall som ønsker med storkjøkken og vaskeri i egenregi i Vestre Toten
kommune.
Vurdering:
Rådmannen viser til saken som ble fremmet til junimøtet og ikke minst utredningen
av 28. januar 2019 som grundig belyser de ulike alternativene for fremtidig drift av
storkjøkken og vaskeri.
I saken som ble fremmet før ferien, innstilte rådmannen på å inngå et interkommunalt
samarbeid med Gjøvik kommune om både storkjøkken- og vaskeritjenester. Dette
var basert på både faglige og økonomiske argumenter. Innsparingspotensialet ved
en slik samarbeidsløsning er relativt stort og i en krevende økonomisk situasjon er
dette åpenbart en av de mest lønnsomme strukturgrep kommunen kan gjennomføre.
Rådmannen mener fortsatt at dette er den samlet sett beste løsningen.
Samtidig er rådmannen veldig opptatt av å få en avklaring i saken slik at de ansatte
slipper å leve i usikkerhet og ikke minst at det blir et grunnlag for videre planlegging
av framtidig utbygging på Gimletomta. Når det også synes å være politisk flertall for
fortsatt kommunal drift i egenregi, velger rådmannen å fremme ny innstilling i saken.
--Under følger innspill fra rådmannen som supplerer saksutredningen fra juni:
Kort sammenfatning av hovedalternativer
På oppfordring fra rådmannen har omsorgssjefen og lederen for storkjøkken og
vaskeri sammenfattet noen økonomiske og utviklingsmessige vurderinger av de to
hovedalternativene for storkjøkkenvirksomheten; Interkommunalt samarbeid med
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Gjøvik kommune eller bygging av nytt bygg på egen tomt på Bøverbru. Rådmannen
velger å ta inn dette i saken da det på en oversiktlig måte dokumenterer hva
alternativene innebærer:
Forslag 1: Interkommunalt samarbeid mellom Gjøvik og Vestre Toten
Økonomisk: Volum er avgjørende for produksjonskostnadene. Felles produksjon gir
høyere volum og dermed bedre ressursutnyttelse. Årlig innsparing i
produksjonskostnader er på 1,5 mill pr år. I tillegg har Vestre Toten besparelser på
strømutgifter med kr 400 000. Til sammen 1,9 mill innsparing i driftskostnader pr år.
Ved å unngå utbygging i egen kommune er det en ytterligere besparelse på 1,9 mill i
kapitalkostnader. Til sammen 3,8 mill i sparte kostnader pr. år
Utvikling: Ved å gå sammen om produksjon vil kommunen står sterkere i møte med
utviklingen og svingninger i produksjonsbehovene fremover. Det kan dreie seg om
teknologisk utvikling, nye produksjonsmåter og investeringsbehov samt endringer i
behovet for mat til hjemmeboende.
Det er forutsatt et likeverdig samarbeid mellom kommunene. Begge kommuner har
like stor påvirkningskraft på hvordan tjenestetilbudet skal driftes og utvikles.
Det vil fortsatt være behov for kjøkkenpersonell ved våre institusjoner i Vestre Toten.
Både for Helsehuset og Gimle sykehjem skal maten tilberedes og serveres.
Ernæringskompetanse i tjenesten sammen med helsefaglig kompetanse er viktig.
Forslag 2: Bygge et nytt storkjøkken i Vestre Toten på egen tomt på Bøverbru.
Økonomisk: Ved å investere i nytt storkjøkken i egen kommune vil det medføre økte
kapitalkostnader, anslått til 1,9 mill pr år. Volum har betydning for
produksjonskostnaden og ved å produseres kun til Vestre Toten så blir volumet
relativt begrenset. Det blir derfor vesentlig å sikre at vi opprettholder volumet vi har i
dag. Det innebærer at vi fortsatt må produserer etter kok – kjøl metoden som i dag til
institusjoner og omsorgsboligene i tillegg til hjemmeboende rundt i kommunen.
Vestre Toten produserer også til hjemmeboende i Østre Toten. Ny avtale er inngått
for 2 år fra 1.12.19 og med 1 års opsjon. (En invitasjon til Østre Toten om å gå
sammen om utbygging og produksjon bør vurderes. Det vil gi et grunnlag for å
opprettholde et noe større volum fremover samt en forutsigbarhet for begge
kommuner).
Utvikling: Ved planlegging og utbygging må det gjøres gode vurderinger for
lokalisering, dimensjonering og optimalisering av produksjonsprosesser og transport.
Det må investeres i utstyr som kan bidra til effektiv produksjon, automatisering av
oppgaver og raskere arbeidsprosesser.
Det vil være bemannet med kjøkkenpersonell ved Helsehuset og Gimle sykehjem for
å tilberede og servere mat samt bidra med ernæringskunnskap.
---God kvalitet på råvarer og produksjon, valgfrihet og innbydende servering samt
hygge og sosialt fellesskap ved måltidene, vil være det samme, og tillegges like stor
betydning, enten vi inngår i et interkommunalt samarbeid med Gjøvik eller bygger ut i
egen kommune.
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Tilskuddsordning for lokale produksjonskjøkken:
Som en del av regjeringens reform «Leve hele livet», er det innført en ny
tilskuddsordning for bygging av lokale produksjonskjøkken.
Dette gjelder kun for etablering eller reetablering av rene produksjonskjøkken.
Tilskuddet gis ikke til nybygg da generelt investeringstilskudd er ment å bidra til å
dekke slike kostnader. Dersom kommunen velger å bygge nytt produksjonskjøkken,
vil det dermed ikke være mulig å søke slikt særskilt tilskudd til en slik utbygging.
Tilskuddet utgjør for tiden 91.000 kroner per institusjonsplass som kjøkkenet
betjener.
Her er link til Husbankens hjemmeside hvor tilskuddsordningen beskrives nærmere:
http://www.mynewsdesk.com/no/husbanken/news/nytt-tilskudd-til-matglede-isykehjem-og-omsorgsboliger-374077
Rådmannen viser for øvrig til vedlagte saksutredning til junimøtet hvor innspill til
nærkjøkken og mat til hjemmeboende ble kommentert med utgangspunkt i et innspill
fra Vestre Toten Senterparti. For ordens skyld gjengir rådmannen under den del av
utredningen som handler om nærkjøkken:
«Nærkjøkken:
Gjøvik kommune har etablert nærkjøkken på Nordbyen omsorgssenter og det er
hentet inn informasjon om deres beregninger og vurderinger knyttet til etablering.
Ved en produksjon av ca. 70 middagsporsjoner daglig har de beregnet at det vil bli
omtrent samme kostnad som for re-oppvarmet mat (kok/kjøl). Det ble vurdert
nærkjøkken også ved Bjørkelia bofelleskap som har 24 plasser, men dette ble ansett
som for kostbart og ble ikke gjennomført. Det må minimum produsere opp mot 70
porsjoner om dagen for å komme ut likt i kostnader for Nærkjøkken og re–oppvarmet
(kok/kjøl). Dette vil også avhenge av bemanningsbehovet, som igjen påvirkes av
hvordan den øvrige tjenesten og driften er innrettet med tanke på muligheter for
samarbeid. Nærkjøkken krever også volum.
Nærkjøkken både for Gimle sykehjem og Raufosstun helsehus vil begge steder føre
til økte driftskostnader. Et nærkjøkken i et fremtidig nytt omsorgsbygg på Gimle kan
eventuelt produsere middag også til de andre omsorgsboligene på området, for å
komme opp i volum og kunne forsvares økonomisk, men samtidig vil det å frakte
varm mat mellom byggene på Gimle være en løsning som krever ekstra ressurser og
utstyr. I dag kjøres mat dit en gang i uken. Etableres nærkjøkken må man kjøre mat
hver dag og utstyr som kan holde maten varm under frakten.
Bygger vi nye produksjonslokaler i Vestre Toten vil vi være svært avhengig av å ha et
høyt volum for å kunne forsvare investering og driftskostnader. Det er også viktig å
merke seg at det skjer en utvikling innenfor denne tjenesteleveransen, jfr OA 23. mai
2019, og det gjelder å sette seg i stand til å møte utviklingen. En utbygging etter
dagens standard kan fort bli utdatert. Å etablere nærkjøkken er dyrere enn å ha
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postkjøkken og samtidig vil det redusere volumet vi er avhengig av for produksjon til
re-oppvarming. Kostnadene øker på begge områdene. Rådmannen kan derfor ikke
anbefale en slik løsning.
I et samarbeid mellom Gjøvik og Vestre Toten om produksjon av mat til re–
oppvarming, vil også volumet gå ned ved etablering av nærkjøkken, men ikke like
sårbart da totalvolumet er større. For Vestre Toten vil det likevel øke
driftskostnadene på grunn av bemanningsbehovet i nærkjøkkenet».

Tomtevalg for nybygg:
I saksutredningen fra juni argumenterte rådmannen relativt grundig for hvorfor det
frarådes å bygge et nytt lokale for storkjøkken og vaskeri på Gimle-tomta.
Rådmannen velger å ta inn igjen dette i denne saken i sin helhet:
«Utredning og planlegging for et nytt omsorgsbygg på Gimletomten startet i 2017.
Det ble laget en skisse av et nytt bygg og med en plassering på tomten slik at
dagens sykehjemsplasser kan opprettholdes på Gimle i byggeperioden. Dette er et
vesentlig punkt i utredningen, fordi vi har ingen alternative plasser i egen virksomhet
hvor beboerne på sykehjemmet kan være mens utbygging pågår. I skissen er det tatt
høyde for at det skal være plass til videre utbygging av et omsorgsbygg på tomten i
fremtiden. Det er lagt til grunn en forutsetning om at storkjøkken og vaskeri plasseres
utenfor Gimletomten.
For å kunne beholde sykehjemsplasser på Gimle samtidig med utbygging, så må
deler av dagens bygg rives. Det innebærer blant annet riving av lokalene for
storkjøkken og vaskeri. Skal dette bygges opp igjen på Gimletomten vil det legge
beslag på arealer og redusere mulighetene for utbygging av ytterligere omsorgsbygg
i fremtiden. Det må også etableres en annen løsning for driften av storkjøkken og
vaskeri i tidsrommet fra riving av gammelt bygg til nytt bygg står ferdig, anslagsvis to
år. Felles produksjon og vaskeri med Gjøvik vil da være et alternativ.
Når vi skal jobbe videre med et prosjekt på Gimle, er det naturlig å starte helt fra
bunnen av med enten en arkitektkonkurranse eller å utarbeide en beskrivelse /
kravspesifikasjon der tilbydere stilles fritt til å komme med løsningsforslag.
Ett alternativ er å utrede et frittstående produksjonsbygg på Gimle, men da vil man
likevel ikke vite om det er et reelt alternativ med tanke på om det er nok arealer til et
frittstående bygg, og det er da en risiko for at en slik løsning kan hindre en fremtidig
utvikling av Gimleområdet som et omsorgssenter. Når vi ikke vet hvordan et nytt
omsorgsbygg vil se ut, så vil en separat utredning av storkjøkken og vaskeri ha liten
reell verdi. Det må i så fall utredes storkjøkken og vaskeri der man samtidig
utarbeider planer for nytt omsorgsbygg. Dette vil være en omfattende og kostbar
prosess og dersom det viser seg å være en uhensiktsmessig løsning for
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Gimleområdet og beboerne, må det settes i gang ny utredning og planlegging. Dette
vil i så fall innebære ytterligere kostnader og forsinkelser.
Gimletomten har et uteområde som er godt egnet for å kunne skape et trivelig og
trygt bomiljø for beboerne i de ulike omsorgsbyggene. Ved å plassere storkjøkken og
vaskeri sammen med omsorgsbyggene vil det forringe muligheten som uteområdet
gir. Årsaken er at mer arealer vil gå med til bygg, mye transport, behov for vei som
tåler tung transport og snuplass for store biler. Det må forventes støy fra
produksjonsbygg og store biler som kjører til og fra området.
Når vi har valgt å satse på Gimleområdet for utbygging av kommunens framtidige
omsorgstilbud, er det viktig at det legges til rette for at også de som bor og ferdes i
nærmiljøet kan benytte uteområdet. Det er barnehage og skole i umiddelbar nærhet
som vil være aktuelle for dette sammen med andre som bor i nærområdet på
Bøverbru.
I kvalitetsreformen for eldre (2019) er aldersvennlig samfunn overbyggende og et
hovedsatsingsområde. Ved utbygging av omsorgsbygg på Gimle må også
prinsippene om alders- og demensvennlige lokalsamfunn gjelde. Det er viktig at
tomten med omsorgsbygg og tilhørende uteområder blir utformet og lagt til rette for at
det blir en del av lokalsamfunnet. Det må være mulig for beboerne med demens å
oppholde seg fritt ute og ha mulighet for å være i fysisk aktivitet, herunder tilrettelagt
område med gangveier og muligheter for sitteplasser og legge til rette for
demensvennlige omgivelser med et hjemlig miljø både ute og inne».
Rådmannen mener disse vurderingen taler imot å gå inn i en lengre og
kostnadskrevende prosess med å vurdere bygg for storkjøkken og vaskeri på Gimletomta – og med stor usikkerhet knyttet til om dette lar seg realisere uten at det
skaper ulemper og / eller binder opp for mye utbyggingsarealer.
Videre er det ikke driftsmessige begrunnelser som tilser at disse funksjonene bør
ligge på Gimle-tomta.
Rådmannen vil i sin innstilling tilrå at nybygg etableres på kommunal tomt på
Gjestrumfeltet på Bøverbru. Begrunnelsen er at kommunen har ledig selveid tomt på
dette næringsomrdået og at det uttrykkes sterkt politisk ønske om etablering på
Bøverbru.
Spesifikt om vaskeri:
Utredningen fra 28. januar 2019 dokumenterer at dagens vaskeritjenester drives
relativt gunstig økonomisk. Dette skyldes tilpasset drift i selveide lokaler uten
vesentlig husleie- og byggkostnader.
Rapporten dokumenterer også tydelig at volum har stor betydning for kostnadene.
Vestre Toten kommunes vaskeritjenester har et begrenset omfang knyttet til egen
virksomhet og noe salg til eksterne kunder.
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Dersom kommunen skal investere i et nytt bygg med nye tekniske anlegg og
maskiner / utstyr, vil kostnadene per kg vasket tøy øke vesentlig da finansiering av
investeringen må regnes inn i kostnadene (renter og avdrag). Dette gjør at
rådmannen mener at kommunen i det videre utredningsarbeidet bør se på ulike
alternativer for vaskeridelen. I tillegg til å prosjektere og kalkulere kostnader til
nybygg, mener rådmannen at interkommunalt samarbeid og kjøp av vaskeritjenester
fortsatt bør vurderes.

Rådmannens oppsummering
Som nevnt tidligere i utredningen, er fortsatt rådmannens anbefaling ut fra faglige og
økonomiske begrunnelser å velge interkommunale løsninger med Gjøvik kommune.
Dette synes det ikke å være politisk flertall for. Rådmannen fremmer derfor forslag
konkret forslag om å starte planleggingen av et nytt bygg for storkjøkken og eventuelt
vaskeri på Gjestrumfeltet.
I og med at kommunen velger en løsning som er dyrere enn det opprinnelig anbefalte
alternativet og med bakgrunn i det generelle behovet for å holde stort fokus på
omstilling og økonomi, vil rådmannen tilrå at det parallelt med prosjektering av bygg
settes fokus på dimensjonering og optimalisering av produksjonsprosesser og at det
vurderes investering i utstyr som kan bidra til effektiv produksjon, automatisering av
oppgaver og mer effektive arbeidsprosesser. Målsettingen er med andre ord å finne
fram til en mest mulig effektiv drift av matproduksjonen samtidig som kvalitetskrav mv
naturligvis skal ivaretas.
Rådmannen vil også anbefale at fremtidig løsning for vaskeritjenester utredes
nærmere og at alternativet med å investere i nye lokaler vurderes opp mot andre
løsninger, herunder interkommunalt samarbeid med Gjøvik (og eventuelt andre
nabokommuner) og eksternt kjøp

Bjørn Fauchald
rådmann
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SAKSPROTOKOLL - UTREDNING AV FREMTIDIG LØSNING FOR
STORKJØKKEN OG VASKERITJENESTER

Behandling:
Saksordfører Gunnar Jan Eines orienterte innledningsvis og redegjorde for
behandlingen i utvalg for velferd og opplæring og formannskapet.
Hans Petter Olsen (SV) fremmet rådmannens forslag på nytt:
1. Kommunestyret tar rådmannens utredninger og framlagte rapport om drift av
storkjøkken og vaskeri i Vestre Toten kommune til etterretning.
2. Kommunestyret ønsker å inngå et interkommunalt samarbeid med Gjøvik
kommune om drift av storkjøkken og vaskeri.
3. Rådmannen bes om å arbeide videre med å avklare mer detaljert praktiske,
økonomiske, personalmessige og juridiske / avtalemessige forhold. Når dette
er ferdig utredet fremmes saken på nytt til kommunestyret for endelig vedtak.
4. Rådmannen bes om å ta med prinsipper og innhold i
«demenslandsbymodellen» inn i videre planlegging for utbygging av
omsorgstjenestene på Gimleområdet».
Venstre v/ Martha Kristin Ringerud fremmet følgende forslag:
Pkt. 1 som rådmannens forslag.
Pkt. 2 Kommunestyret vedtar å bygge nytt storkjøkken i V. Toten, fortrinnsvis på
Bøverbru.
Pkt. 3 Rådmannens forslag strykes.
Nytt forslag: Rådmannen bes å utrede alternativer ift vaskeritjenester: (kommunal
løsning, interkommunal løsning eller å kjøpe vaskeritjenester).
Pkt. 4 Som rådmannens forslag.
Arild N. Ødegaard (SP) forslo å utsette saken.
Avstemning:
Utsettelsesforslaget fra Ødegaard fikk 17 stemmer og ble vedtatt.

Vestre Toten kommune

Vedtak:
Saken utsettes.

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Trine Kløvrud
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Arkiv: 422

UTREDNING AV FREMTIDIG LØSNING FOR STORKJØKKEN OG
VAKSERITJENESTER
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar rådmannens utredninger og framlagte rapport om drift av
storkjøkken og vaskeri i Vestre Toten kommune til etterretning.
2. Kommunestyret ønsker å inngå et interkommunalt samarbeid med Gjøvik
kommune om drift av storkjøkken og vaskeri
3. Rådmannen bes om å arbeide videre med å avklare mer detaljert praktiske,
økonomiske, personalmessige og juridiske / avtalemessige forhold. Når dette er
ferdig utredet fremmes saken på nytt til kommunestyret for endelig vedtak.
4. Rådmannen bes om å ta med prinsipper og innhold i «demenslandsbymodellen»
inn i videre planlegging for utbygging av omsorgstjenestene på Gimleområdet.

Trykte vedlegg:
1.
Saksframlegg sak 16/19, utredning av fremtidig løsning for storkjøkken og
vaskeritjenester (med vedlegg)
2.
Rapport om fremtidig drift av storkjøkken og vaskeri i Vestre Toten kommune
3.
Innspill fra Vestre Toten Senterparti
Fakta:
Behandling av saken om fremtidig løsning for storkjøkken og vaskeri i Vestre Toten
har pågått i lengre tid. Saken har vært til politisk behandling flere ganger, men blitt
utsatt med ønske om ytterligere utredninger / avklaringer. Rådmannen viser til
vedlagte saksdokumenter og fagrapport som sist ble behandlet i formannskapet 6
februar.2019, sak 16/19.
Etter at saken var til behandling i formannskapet 6. februar 2019 og hvor det ble
fattet vedtak om nærmere utredning av kommunal løsning, så har saken blitt drøftet
videre i formannskapet. I den forbindelse anmodet rådmannen omsorgssjef og
eiendomssjef om å utarbeide innspill og kommentarer knyttet til en eventuell
utbygging av nytt storkjøkken og vaskeri på Gimletomten. Notatet ble oversendt
formannskapets medlemmer og gruppelederne i kommunestyret 11. april 2019.
Disse kommentarene er innarbeidet i dette saksframlegget.
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I kommunestyrets møte 28. mars 2019 ble det behandlet en interpellasjon fra Hans
Petter Olsen (SV) om å bygge demenslandsby på Gimle. Kommunestyret fattet
vedtak om at det skal utredes mulighet for å bygge demenslandsby på Gimletomten
og i tillegg undersøke kjøp av nabotomt til Gimle (etter tilleggsforslag fra Stian
Pettersbakken i Arbeiderpartiet).
Vestre Toten Senterparti fremmet i formannskapets møte i mars et innspill om
utbygging av nærkjøkken og konkurranseutsetting av mat til hjemmeboende.
Under kommenteres disse innspillene nærmere:
Faglige tilleggsinnspill:
Utredning og planlegging for et nytt omsorgsbygg på Gimletomten startet i 2017. Det
ble laget en skisse av et nytt bygg og med en plassering på tomten slik at dagens
sykehjemsplasser kan opprettholdes på Gimle i byggeperioden. Dette er et vesentlig
punkt i utredningen, fordi vi har ingen alternative plasser i egen virksomhet hvor
beboerne på sykehjemmet kan være mens utbygging pågår. I skissen er det tatt
høyde for at det skal være plass til videre utbygging av et omsorgsbygg på tomten i
fremtiden. Det er lagt til grunn en forutsetning om at storkjøkken og vaskeri plasseres
utenfor Gimletomten.
For å kunne beholde sykehjemsplasser på Gimle samtidig med utbygging, så må
deler av dagens bygg rives. Det innebærer blant annet riving av lokalene for
storkjøkken og vaskeri. Skal dette bygges opp igjen på Gimletomten vil det legge
beslag på arealer og redusere mulighetene for utbygging av ytterligere omsorgsbygg
i fremtiden. Det må også etableres en annen løsning for driften av storkjøkken og
vaskeri i tidsrommet fra riving av gammelt bygg til nytt bygg står ferdig, anslagsvis to
år. Felles produksjon og vaskeri med Gjøvik vil da være et alternativ.
Når vi skal jobbe videre med et prosjekt på Gimle, er det naturlig å starte helt fra
bunnen av med enten en arkitektkonkurranse eller å utarbeide en beskrivelse /
kravspesifikasjon der tilbydere stilles fritt til å komme med løsningsforslag.
Ett alternativ er å utrede et frittstående produksjonsbygg på Gimle, men da vil man
likevel ikke vite om det er et reelt alternativ med tanke på om det er nok arealer til et
frittstående bygg, og det er da en risiko for at en slik løsning kan hindre en fremtidig
utvikling av Gimleområdet som et omsorgssenter. Når vi ikke vet hvordan et nytt
omsorgsbygg vil se ut, så vil en separat utredning av storkjøkken og vaskeri ha liten
reell verdi. Det må i så fall utredes storkjøkken og vaskeri der man samtidig
utarbeider planer for nytt omsorgsbygg. Dette vil være en omfattende og kostbar
prosess og dersom det viser seg å være en uhensiktsmessig løsning for
Gimleområdet og beboerne, må det settes i gang ny utredning og planlegging. Dette
vil i så fall innebære ytterligere kostnader.
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Gimletomten har et uteområde som er godt egnet for å kunne skape et trivelig og
trygt bomiljø for beboerne i de ulike omsorgsbyggene. Ved å plassere storkjøkken og
vaskeri sammen med omsorgsbyggene vil det forringe muligheten som uteområdet
gir. Årsaken er at mer arealer vil gå med til bygg, mye transport, behov for vei som
tåler tung transport og snuplass for store biler. Det må forventes støy fra
produksjonsbygg og store biler som kjører til og fra området.
Når vi har valgt å satse på Gimleområdet for utbygging av kommunens framtidige
omsorgstilbud, er det viktig at det legges til rette for at også de som bor og ferdes i
nærmiljøet kan benytte uteområdet. Det er barnehage og skole i umiddelbar nærhet
som vil være aktuelle for dette sammen med andre som bor i nærområdet på
Bøverbru.
I kvalitetsreformen for eldre (2019) er aldersvennlig samfunn overbyggende og et
hovedsatsingsområde. Ved utbygging av omsorgsbygg på Gimle må også
prinsippene om alders- og demensvennlige lokalsamfunn gjelde. Det er viktig at
tomten med omsorgsbygg og tilhørende uteområder blir utformet og lagt til rette for at
det blir en del av lokalsamfunnet. Det må være mulig for beboerne med demens å
oppholde seg fritt ute og ha mulighet for å være i fysisk aktivitet, herunder tilrettelagt
område med gangveier og muligheter for sitteplasser og legge til rette for
demensvennlige omgivelser med et hjemlig miljø både ute og inne.

Demenslandsby
Kommunestyret har vedtatt at det i forbindelse med planlegging av nytt omsorgsbygg
på Gimletomten skal utredes mulighet for demenslandsby.
Planene for Gimleområdet er at det skal videreutvikles med botilbud for mennesker
med demens. Vi har i dag 32 omsorgsboliger på Gimle for mennesker med demens,
tre boliger for kortere opphold og 25 sykehjemsplasser for de med store
omsorgsbehov og langtkommen demens.
Kristiansand kommune bygger ut landets første demenslandsby og den skal være
ferdigstilt i 2020. Erfaringen er at det er store kommuner som foreløpig planlegger
slike utbygginger. Demenslandsby inneholder, i tillegg til et ulikt antall boenheter,
blant annet torg, butikk, restauranter, frisør og teatersal for film og konserter. Å bygge
opp en egen «landsby» på Gimleområdet er ikke nødvendigvis den beste løsningen,
men det er mulig å ta inn deler av- eller prinsipper knyttet til et slikt konsept.
Hva som vil være hensiktsmessig for Gimleområdet og de som skal bo der, må vi se
nærmere på når planleggingen for et nytt omsorgsbygg settes i gang. Det som er
viktig er at området utvikles slik at det ikke avskjermes, men blir en del av nærmiljøet
på Bøverbru med gode bygningsmessige løsninger, planlegge for trygge omgivelser,
utearealer som bidrar til at beboerne kan bevege seg rundt samt legge til rette slik at
det skaper liv og aktiviteter for beboerne. Personer med demens er forskjellige på
samme måte som alle andre er det og det må derfor være rom for det individuelle. En
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driftsfilosofi om at beboerne skal oppleve at de bor i et normalt hjem er
grunnleggende.
Vi vet at de aller fleste ønsker å få bo lengst mulig i sitt eget hjem og motta tjenester
der. Vestre Toten er en kommune med en klar hjemmetjenesteprofil og skal fortsatt
ha det. I tråd med regjeringens demensplan 2020 «et mer demensvennlig samfunn»
inngikk Vestre Toten kommune i 2015 en avtale med Nasjonalforeningen for
folkehelse om at kommunen skal jobbe aktivt for å utvikle et demensvennlig
samfunn. Det handler blant annet om å øke kunnskapen om demens i
lokalsamfunnet og tilrettelegge for at de som er rammet av demens, skal ha mulighet
for å være deltakende og kunne fungere best mulig.
Mennesker med en demensdiagnose er den største gruppen som har behov for
spesielt tilrettelagt botilbud. Omfanget av demenssykdom i årene fremover vil derfor
ha stor betydning for tjenestetilbudet og behovet for omsorgsplasser.

Innspill om nærkjøkken og mat til hjemmeboende
Vestre Toten Senterparti har gitt et innspill om nærkjøkken på Gimle og Raufosstun
helsehus, og at mat til hjemmeboende anskaffes fra ferdigmatprodusenter som er i
markedet.
Gjøvik kommune er den eneste kommunen i Gjøvikregionen som har etablert
nærkjøkken. Administrasjonen har derfor vært i dialog med dem for å høre deres
erfaringer. Dette kommenteres i saken.
Senterpartiet fremhever følgende:
«Når det skal bygges nytt sykehjem på Gimle må det bli bygget med eget kjøkken.
Likeledes bør det bygges eget kjøkken på Raufoss Helsetun. Nærkjøkken må
prioriteres ved begge institusjonene».
«Nærkjøkkenet skal lage middagsmat hver dag, og levere varm mat ut til
postkjøkken/ anretnings-kjøkken på hvert foretak eller avdeling. Kjøkkenet skal lage
god og tradisjonell mat, med sunne lokale råvarer».
Rådmannen vil påpeke at Gimle sykehjem og Raufosstun helsehus er to ulike
virksomheter. Det er viktig å være klar over forskjellen mellom sykehjemmet og
helsehuset:
Gimle sykehjem:
På sykehjemmet bor beboere fast over lengre tid. Det er hovedsakelig eldre
mennesker fra 80 år og oppover og som har et stort omsorgsbehov. God og
næringsrik mat og tilrettelegging for hygge og trivsel under måltider blir vektlagt i
avdelingene i dag, og det skal fortsatt være slik, uavhengig av om det er nærkjøkken
eller mat til re-oppvarming. Når det planlegges for et nytt omsorgsbygg på Gimle så

17/3774

må det tas stilling til hva slags kjøkkenløsning det er ønskelig å ha i et nytt bygg.
Nærkjøkken er et alternativ som kan vurderes.
Regjeringen legger opp til tilskuddsordning for renovering, bygging eller etablering av
kjøkken ved eksisterende sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Selv om
tilskuddsordningen dekker halvparten av byggekostnadene, så er det
driftskostnadene som vil blir utfordringen over tid.
Raufosstun helsehus:
Dette er en korttidsavdeling med kort liggetid og aktiv behandling før pasientene skal
tilbake til eget hjem, eller at de er innlagt på helsehuset for lindrende behandling i
livets sluttfase. Noen kan ha god appetitt og setter pris på matlukt, mens andre på
grunn av sykdom kan ha nedsatt matlyst, kvalme og lignende. Da er ikke matlukt
positivt. (For øvrig må det nevnes at det blir matlukt også ved re-oppvarming av mat).
På helsehuset er det bygd nytt postkjøkken og med egen spisestue for pasientene.
Dette var ferdig så sent som i 2018. Å bygge ut et nærkjøkken, sett fra et faglig
ståsted, er ikke av stor betydning eller riktig ressursbruk for helsehuset. Et godt
eksempel på utvikling av middagstilbudet er det nye konseptet til Sykehuset
Innlandet hvor den enkelte kan velge blant mange ulike retter og spise når det passer
den enkelte, jfr omtale i OA 23. mai 2019. Helsehuset har de siste årene fått mange
likhetstrekk med en medisinsk avdeling på sykehuset og forventes å utvikle seg enda
tydeligere i denne retningen i årene som kommer. Dette er fordi en større del av
medisinsk behandlingen skal foregå i kommunen og ikke i sykehusene. Utskrivning
fra sykehus skjer raskere og oppbygging av kompetanse og samarbeidsformer for å
unngå innleggelser i sykehus.
Nærkjøkken:
Gjøvik kommune har etablert nærkjøkken på Nordbyen omsorgssenter og det er
hentet inn informasjon om deres beregninger og vurderinger knyttet til etablering.
Ved en produksjon av ca. 70 middagsporsjoner daglig har de beregnet at det vil bli
omtrent samme kostnad som for re-oppvarmet mat (kok/kjøl). Det ble vurdert
nærkjøkken også ved Bjørkelia bofelleskap som har 24 plasser, men dette ble ansett
som for kostbart og ble ikke gjennomført. Det må minimum produsere opp mot 70
porsjoner om dagen for å komme ut likt i kostnader for Nærkjøkken og re–oppvarmet
(kok/kjøl). Dette vil også avhenge av bemanningsbehovet, som igjen påvirkes av
hvordan den øvrige tjenesten og driften er innrettet med tanke på muligheter for
samarbeid. Nærkjøkken krever også volum.
Nærkjøkken både for Gimle sykehjem og Raufosstun helsehus vil begge steder føre
til økte driftskostnader. Et nærkjøkken i et fremtidig nytt omsorgsbygg på Gimle kan
eventuelt produsere middag også til de andre omsorgsboligene på området, for å
komme opp i volum og kunne forsvares økonomisk, men samtidig vil det å frakte
varm mat mellom byggene på Gimle være en løsning som krever ekstra ressurser og
utstyr. I dag kjøres mat dit en gang i uken. Etableres nærkjøkken må man kjøre mat
hver dag og utstyr som kan holde maten varm under frakten.
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Bygger vi nye produksjonslokaler i Vestre Toten vil vi være svært avhengig av å ha et
høyt volum for å kunne forsvare investering og driftskostnader. Det er også viktig å
merke seg at det skjer en utvikling innenfor denne tjenesteleveransen, jfr OA 23. mai
2019, og det gjelder å sette seg i stand til å møte utviklingen. En utbygging etter
dagens standard kan fort bli utdatert. Å etablere nærkjøkken er dyrere enn å ha
postkjøkken og samtidig vil det redusere volumet vi er avhengig av for produksjon til
re-oppvarming. Kostnadene øker på begge områdene. Rådmannen kan derfor ikke
anbefale en slik løsning.
I et samarbeid mellom Gjøvik og Vestre Toten om produksjon av mat til re–
oppvarming, vil også volumet gå ned ved etablering av nærkjøkken, men ikke like
sårbart da totalvolumet er større. For Vestre Toten vil det likevel øke
driftskostnadene på grunn av bemanningsbehovet i nærkjøkkenet.

Produsenter i markedet:
Når det gjelder mat til re–oppvarming så spilles det inn forslag om å benytte
ferdigmatprodusenter som i dag er i markedet. Det vil gjøre at kommunen kan unngå
å bygge ut nytt produksjonskjøkken for mat til re-oppvarming.
Det er flere leverandører i markedet pr i dag, men ikke alle leverer retter og
næringstett mat som er tilpasset kommunens brukergruppe. Antall hjemmeboende
som får middag levert hjem er pr. i dag ca.120 og vil bli enda flere i framtida, men i
tillegg til disse leveres også mat til re–oppvarming til alle omsorgsboligene. Flere av
disse får dette i store pakninger slik at de kan ha felles måltider.
Matvarehuset på Voss nevnes som et alternativ og de har spesialisert seg på mat til
sykehjem og hjemmeboende. Utfordringer som nevnes fra de som har vurderte
denne løsningen (i en annen kommune) er logistikk og brukertilpasning.
Responstiden ved endringer var ikke rask nok ut fra behovet for å kunne stoppe eller
øke matlevering. Dette gjelder spesielt ved innleggelser eller utskrivelser fra sykehus
eller institusjon i kommunen. Matvarehuset har ikke etablert seg her i distriktet.
TID fra Tine neves også som alternativ. Så langt leverer de kun i Oslo og til private.
De leverer næringstett mat. Dette er et nytt konsept som startet for ett år siden. Det
kan hende de har potensiale til å bli en reell konkurrent i kommunale anbudsrunder i
fremtiden, men legger pr. i dag ikke inn slike tilbud til kommunene.
Rådmannen vil også minne om at kommunen er underlagt lov om offentlig
anskaffelse. Det vil si at vi kan ikke selv velge aktører til å produsere mat til
hjemmeboende, men må legge tjenesten ut på anbud. Hva de ulike aktørene kan
levere i henhold til pris og kvalitet vet vi ikke før vi eventuelt har et tilbud.

Konklusjon nærkjøkken:
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Å produsere mat ved nærkjøkken krever volum for at det skal kunne forsvares
økonomisk. Hverken Gimle sykehjem eller Raufosstun helsehus er store nok til å
kunne forsvare driftskostnadene. Det som derimot er viktig er at kjøkkenet i et nytt
omsorgsbygg på Gimle har kvalifisert kjøkkenpersonale som kan bidra med sin
kompetanse til personalet og beboerne/pasientene. På Raufosstun helsehus er det
god erfaring med dette etter etablering av postkjøkken.

Samarbeid mellom Vestre Toten og Gjøvik
Et kommunesamarbeid mellom Vestre Toten og Gjøvik er foreslått som alternativ til å
bygge nytt storkjøkken i egen kommune. Å kjøpe tjenesten av private leverandører er
mulig, men trolig ikke billigere enn ved å samarbeide med Gjøvik. Et
kommunesamarbeid vil bedre ivareta nærhet til brukerne og lokale mattradisjoner. I
tillegg vil man slippe å si opp de ansatte som produserer denne maten pr. i dag.
I utredningen som er utarbeidet har man kommet frem til følgende enhetskostnader
når det gjelder mat til hjemmeboende og mat til institusjonene(bulk):
Vestre Toten:
Kostnad mat til Hjemmeboende pr. porsjon
kr 83
Kostnad mat til Institusjonene(bulk) pr. porsjon
kr 71
Ved å samarbeide med Gjøvik om denne produksjonen er de samme kostnadene
beregnet til:
Gjøvik :

Bulk
Hj. boende

Kostnad mat til Hjemmeboende pr. porsjon
Kostnad mat til Institusjonene(bulk) pr. porsjon

kr 66
kr 58

Gjøvik

Vestre Toten

Samdrift(stip.)

Besparelse pr.
porsjon
Gjøvik

Besparelse
pr. porsjon
Vestre Toten

Volum
pr. år
Gjøvik

Volum pr.
år
Vestre
Toten

61
72

71
83

58
66

3
6

13
17

109844
51952

59852
43368

Stipulert potensiell besparelse ved samdrift
Gjøvik Kommune. Differanse dagens kostnad bulk x volum + hj. Boende x volum pr. år.
Vestre Toten Kommune. Differanse dagens kostnad bulk x volum + hj. Boende x volum pr. år.
Vestre Toten Kommune. Sparte strømutgifter ved Gimle(Eiendomsavdelingen)
Stipulerte besparelser pr år Vestre Toten Kommune.

Totalt
630 000
1 500 000
400 000
1 900 000

Rådmannens oppsummering og konklusjon
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Rådmannen vil innledningsvis i sin oppsummering på nytt vise til vedlagte
saksutredning og fagrapport. Vurderingene som ligger i disse dokumentene står
fortsatt ved lag.
Videre håper rådmannen at de utredninger som er gjort i denne saken belyser saken
enda bredere og svarer opp innspillene som politisk har kommet om demenslandsby
og alternativ modell for kjøkkendrift (fra Senterpartiet).
For rådmannen er det i første rekke tre hensyn som er avgjørende viktige for en
vurdering og konklusjon:
 En framtidsrettet og optimal god utnyttelse av Gimleområdet til framtidig
utbygd omsorgssenter, herunder i tråd med nasjonale føringer for utvikling av
framtidige omsorgstilbud
 Ivaretakelse og utvikling av et godt matomsorgstilbud, herunder et faglig godt
miljø for de ansatte. I dette ligger også å velge løsninger som er framtidsrettet
både i forhold til fag og økonomi
 Økonomi i en tid da kommunens står foran vesentlige omstillingsutfordringer
og løsninger som velges må være bærekraftige økonomisk
Denne saken handler om å ta viktige valg for framtida og ikke minst gjøre noen
avklaringer slik at vi kommer videre i planleggingen av Gimleområdet og at
organisering og rammer for storkjøkken og vaskeri avklares. Det er uheldig for de
ansatte og arbeidsmiljø at forhold om framtidig drift, lokalisering mv er uavklart.
Det er en helhetlig vurdering knyttet til økonomi, faglighet og framtidige strategiske
valg som gjør at rådmannen opprettholder sin innstilling i saken. For rådmannen er
det viktig at det legges opp til valg og prosess som gjør at arealene på Gimleområdet
blir optimalt utnyttet. I og med at det ikke foreligger avgjørende faglige argumenter for
å lokalisere storkjøkkenet på området, er rådmannen tydelig på at det ikke bør
prioriteres. Dersom kommunestyret mot rådmannens anbefaling skulle velge å
opprettholde storkjøkken i egenregi i egen kommune, vil det derfor være riktig å
plassere et slikt bygg på en annen tomt i kommunen. Likeledes mener rådmannen at
løsningen for framtidige vaskeritjenester må utredes videre.
Vedlagte rapport konkluderer med at det er økonomiske og faglige gode argumenter
for å inngå et interkommunalt samarbeid med Gjøvik kommune om storkjøkkendrift.
Dette vil også sikre de ansatte inn i et stort fagmiljø med de effekter det har for faglig
utvikling, sårbarhet, kapasitet, utviklingsmuligheter mv.
Økonomien i saken er naturligvis også svært viktig når det skal gjøres valg som
binder opp ressurser i årtier framover. Her foreligger en mulighet for å kunne
produsere tjenester til en langt lavere kostnad i et samarbeid med nabokommunen.
Ved å ikke ta ut denne effekten, vil konsekvensen være at andre tjenester må
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reduseres og / eller at investeringer må utsettes i tid, eksempelvis videre utbygging
av omsorgstjenestene.

Bjørn Fauchald
rådmann

Trine Kløvrud
omsorgssjef
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Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Trine Kløvrud
17/3774

Arkiv: 422

UTREDNING AV FREMTIDIG LØSNING FOR STORKJØKKEN OG
VASKERITJENESTER
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar framlagte rapport om drift av storkjøkken og vaskeri i Vestre
Toten kommune til etterretning
2. Kommunestyret ønsker å inngå et interkommunalt samarbeid med Gjøvik
kommune om drift av storkjøkken og vaskeri.
3. Rådmannen bes om å arbeide videre med å avklare mer detaljert praktiske,
økonomiske, personalmessige og juridiske / avtalemessige forhold. Når dette er
ferdig utredet fremmes saken på nytt til kommunestyret for endelig vedtak.

Trykte vedlegg:
1. Rapport om fremtidig drift av storkjøkken og vaskeri i Vestre Toten kommune
2. Tilbakemelding fra de ansatte ved storkjøkkenet Gimle
3. Tilbakemelding fra de ansatte ved vaskeriet på Gimle
4. Vurdering innpass av vaskeri og storkjøkken i skisseprosjekt 2017 for Gimle
sykehjem
Fakta:
Det er gjennomført en utredning av fremtidig løsning for drift av storkjøkken og
vaskeritjenester i Vestre Toten kommune. Denne utredningen er gjort i samarbeid
med Gjøvik kommune. Rådmennene i Gjøvik og Vestre Toten ga i november 2017 i
oppdrag å utrede mulighetene for et samarbeid om storkjøkken og vaskeritjenester,
og i tillegg se på konkurranseutsetting av vaskeri.
Alle fem kommunen i Gjøvik regionen meldte sin interesse for en slik utredning, men
på grunn av ulikt ståsted og behov ble det besluttet at kun Gjøvik og Vestre Toten
kommune skulle gjennomføre utredningen.
Formålet med utredningen
Hensikten med utredingen er å få frem fakta som kan gi et beslutningsgrunnlag for
en fremtidig løsning for storkjøkken og vaskeri i Vestre Toten kommune. For å
komme videre i arbeidet med planer for omsorgsbygg på Gimleområdet så er det
nødvendig å få avklaring om planer og innretning for storkjøkken og vaskeritjenester.
Det ble gitt en orientering om rapporten i utvalg for velferd og opplæring 9.10.18 og
formannskapet 17.10.18. Formannskapet ba om at det ble sett på ytterligere 2
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alternativer. Det ene er samarbeid med Sykehuset Innlandet Reinsvoll om bruk av
lokaler ved SI Reinsvoll og det andre er fordeler og ulemper ved inkludering av
storkjøkken og vaskeri i et nytt omsorgsbygg på Gimle. Disse alternativene er
beskrevet i saksfremlegget.
Utviklingen i de kommunale tjenestene
Kommunene har ansvar for utbygging, utforming og organisering av et forsvarlig og
godt tjenestetilbud til den enkelte som har behov for tjenester. Helse og
omsorgstjenestene forventes å øke betydelig i årene fremover. Vi blir flere, lever
lengre, nye behandlingsmuligheter og økte forventninger. Kommunene skal ta ansvar
for stadig flere oppgaver og det øker i omfang og kompleksitet.
Samhandlingsreformen, som trådte i kraft fra 2012, er en sentral driver for denne
utviklingen.
Samfunnets evne til å finansiere den økte veksten er lavere enn veksten i behovene.
Selv om vi kan komme et stykke på vei med å forbedre dagens drift, så vil vi også stå
foran krevende veivalg.
Prioriteringer i kommunale helse – og omsorgstjenester
Den kommunale helse – og omsorgstjenesten skal ivareta et bredt sett av behov, og
ressurser må fordels til ulike formål som forebygging, sykehjemsplasser,
rehabilitering, osv. Det er en sammensatt virkelighet som utløser både ulike og
vanskelige prioriteringer.
For første gang ble det i 2017 nedsatt et utvalg, Blankholmutvalget, som fikk i
oppdrag å se på prioriteringer i den kommunale helse - og omsorgstjenesten. I
desember 2018 la utvalget frem sin utredning, NOU 2018:16, Det viktigste først.
Bakteppet for utredningen er økning og tiltakende press i den kommunale helse – og
omsorgstjenesten. Utvalget beskriver utfordringsbildet og belyser behovet for å
prioritere, foreslår prinsipper for prioritering på ulike beslutningsnivåer og foreslår
virkemidler for å understøtte prioriteringsbeslutninger både på faglig, administrativt
og politisk nivå.
Kriteriene nytte, ressurs og alvorlighet er lagt til grunn, og prinsipper for prioritering
må forstås som beskrivelse og anvendelse av disse.
På faglig nivå dreier prioriteringer seg om behovet for akutt hjelp, vurdering om
tildeling av tjenester og vurdering om behandling, oppfølging og tiltak rettet mot den
enkelte eller grupper.
På administrativt og politisk nivå dreier prioriteringer seg om fordeling av ressurser
innad i helse - og omsorgstjenesten og mellom helse og omsorgstjenesten og de
øvrige sektorene kommunen har ansvar for.
Det er ikke slik at nivåene er uavhengig av hverandre, men de må ses i
sammenheng. Spesielt for den kommunale helse - og omsorgstjenesten er
kommunens brede samfunnsoppdrag. Når beslutning om ressursfordeling skal tas
eller vurdering av hvilke tiltak som skal prioriteres, må det tas hensyn til flere
områder.

17/3774

Kvalitetsreformen for eldre; «Leve hele livet»
Meld.st. 15; «Leve hele livet, Kvalitetsreformen for eldre», trår i kraft fra 2019.
Reformen skal bidra til flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger,
opplever god livskvalitet, at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de skal få
helsehjelpen de trenger når de har behov for den. En av de 5 innsatsområdene i
reformen er mat og måltider. Større matglede enten du bor hjemme, i sykehjem eller i
sykehus. Det skal legges til rette for måltidsfellesskap og hyggelige rammer,
tilpassende måltidsrytmer, systematisk ernæringsarbeid og kjøkken og kompetanse
lokalt. I stortingsmeldingen fremholdes det at alle kommuner bør ha kjøkken og
matfaglig kompetanse i helse – og omsorgstjenesten, uavhengig av hvor maten
produseres.
Regjeringen vil utrede utformingen av et eget tilskudd til renovering, etablering eller
gjenetablering av lokalkjøkken i sykehjem.
Denne tilskuddsordningen vil være aktuell å se på i forbindelse med et nybygg eller
rehabilitering av Gimle sykehjem. Vi snakker da om tilskudd til nærkjøkken,
postkjøkken og lignede i tråd med reformen. Det er ikke tilskudd til
produksjonskjøkken slik som storkjøkkenet på Gimle. Et produksjonskjøkken
produserer mat for re-oppvarming.
Utredning av storkjøkken og vaskeritjenester
Utredningsarbeidet har pågått gjennom store deler av 2018 og det har vært nært
samarbeid mellom Vestre Toten og Gjøvik kommune. Det har blitt innhentet
opplysninger fra utvalgte kommuner og også vært på bedriftsbesøk.
Kostnadsberegninger for drift og investeringer er gjort i samarbeid med kommunens
økonomiavdeling.
Personalet ved storkjøkken og vaskeri har bidratt med sine faglige synspunkter og
vurdering til utredningen. I tillegg til det som er innarbeidet i rapporten, så er et eget
skriv fra personalet vedlagt saken.
Rapporten beskriver fem alternative løsninger:
1). VTK investerer i nytt Storkjøkken og Vaskeri.
2). Interkommunalt samarbeid ved å etablere felles storkjøkken og vaskeri for VTK
og Gjøvik i Gjøvik sitt anlegg på Kirkeby.
3). Interkommunalt samarbeid med Gjøvik om storkjøkkenproduksjon på
Gjøvik(Kirkeby). VTK konkurranseutsetter vaskeri.
4). VTK og Gjøvik Kommune investerer i et nytt samlet Storkjøkken og vaskeri, i en
av kommunene.
5). Interkommunalt samarbeid med Gjøvik om storkjøkkenproduksjon i lokaler på
Gjøvik(Kirkeby) og Interkommunalt samarbeid med Gjøvik om Vaskeri i lokaler i VTK.
Det er gitt en redegjørelse for hvert alternativ og med de fordeler og ulemper det
medfører samt politiske forhold. Det er bestrebet å få til en så objektiv og faktabasert
beskrivelse som mulig.
Det må først og fremst tas stilling til om Vestre Toten skal samarbeide med Gjøvik
kommune eller om Vestre Toten i årene fremover skal fortsette alene med drift og
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investeringer for matproduksjon og vaskeritjenester. Alternativ 1 innebærer at det
igangsettes arbeid med tomtevalg, prosjektering av nytt bygg og med tilhørende
investeringer. Med alternativ 2, interkommunalt samarbeid mellom Gjøvik og Vestre
Toten, vil en slik løsning kunne tre i kraft tidligst om et halvt år. Selve flytteprosessen
må planlegges og det må utarbeides samarbeidsavtale. Alternativ 3 med
konkurranseutsetting av vaskeritjenester, vil kreve en prosess med avvikling av
vaskeriet, endring i interne rutiner for tøy og transport og gjennomføring av
anbudsprosess. Eventuelt kjøp av vaskeritjenester kan gjøres uavhengig av om
matproduksjonen er felles for Vestre Toten og Gjøvik kommune eller om Vestre
Toten skal drifte det alene. Når det gjelder alternativ 4 og 5 så vil det innebære felles
investeringsprosjekter for kommunene som vil kreve en lagt mer omfattende prosess
enn det denne rapporten tar for seg.
I utredningsarbeidet har det vært viktig å være bevisst på hvordan produksjon av mat
til hjemmeboende i Østre Toten skal hensyn tas i tallmaterialet. Østre Toten
kommune kjøper i dag mat til hjemmeboende fra Vestre Toten kommune og avtalen
opphører 31.5.2019. Hvor vidt Vestre Toten får en ny avtale med Østre Toten er
uvisst. Tallene som er brukt i beregninger for Vestre Toten inneholder dagens
produksjon til Østre Toten. Det samme gjør tallene som er brukt for et
interkommunalt samarbeid. Østre Toten har ikke selv produksjon av mat til
hjemmeboende og ved avtalens utløp med Vestre Toten vil det være snakk om en ny
anskaffelse, eventuelt vil de også ha mulighet for å inngå i et samarbeid.
Ny teknologi
Digitalisering og nye teknologiske løsninger forventes i økende grad å gi endringer i
oppgaver og arbeidsform. Hvordan dette vil utvikle seg innenfor matproduksjon og
vaskeritjenester går ikke utredningen spesifikt inn på og det er også vanskelig å si
noe om. Det bør likevel tas med i betraktningen at utvikling innenfor teknologi kan i
løpet av ett tiår eller to endre hvordan matproduksjon og vaskeritjenester utføres. Det
som kommer frem i utredningen er at investering i moderne og automatisert utstyr
kan effektivisere driften. Samtidig er det nødvendig med et visst volum for at det skal
lønne seg.
Tilleggsalternativer
1. Alternativ løsning med felles storkjøkken og vaskeri i et samarbeid med SI
Reinsvoll
Det ble avholdt et møte 30.10.18 mellom Vestre Toten kommune og Sykehuset
Innlandet om mulig samarbeid. Ved SI Reinsvoll er det et kjøkken på 600 M2.
Kjøkkenet er gammelt og utdatert med behov for investeringer i fryserom, kjølerom
og utstyr. SI har storkjøkken på Lillehammer hvor det produseres mat til sykehusene.
SI Reinsvoll har kun et mottakskjøkken for re-oppvarming og det vil ikke være noen
fremtidig produksjon der.
Et samarbeid med SI ville for VTK sin del blitt et overordnet samarbeid med
Sykehuset innlandet og ikke med SI Reinsvoll isolert sett.
Hvis Vestre Toten Kommune skulle leie arealer til storkjøkkendrift ved SI Reinsvoll
måtte lokalene oppgraderes betydelig og dette anser SI som ikke lønnsomt. SI jobber
for å få ned kostnadene ved å kvitte seg med bygningsmasse.
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Samproduksjon med SI er ikke mulig, men de kan imidlertid selge mat til VTK hvis de
finner å ha kapasitet til dette.
SI Reinsvoll har ikke vaskeri, SI kjøper vaskeritjenester av Tekstilvask Innlandet.
Et samarbeid med SI Reinsvoll i lokalene på Reinsvoll er dermed ikke mulig.
2. Fordeler og ulemper ved investering i nytt storkjøkken og vaskeri på
Gimletomten
Det er laget en skisse for fremtidig omsorgsbygg på Gimleområdet. Et nytt bygg er
foreslått plassert slik at den delen av sykehjemmet som er i bruk til
sykehjemsbeboere i dag blir stående til et nytt bygg er på plass. Dette er vesentlig av
hensyn til beboere og med tanke på mulige alternativer og kostnader. I tillegg er det
tatt høyde for et eventuelt omsorgsbygg til på tomten.
Spørsmålet om å innlemme storkjøkken og vaskeri i denne skissen ble derfor forelagt
arkitekten.
Fordeler:
Ved å bygge vaskeri og/eller storkjøkken i en direkte forlengelse av bygningen vil
man kunne oppnå «stordriftsfordeler» mtp. tomteerverv, planlegging, rigg og drift. Det
er også generelt noe billigere å bygge etasjer i høyden enn alt på et plan.
Ulemper:
Det er ikke optimalt å legge produksjonslokaler (storkjøkkenkjøkken og vaskeri), i
umiddelbar nærhet til omsorgsbyggene på Gimle. Dette vil medføre støy og trafikk av
tunge kjøretøy som leverer/henter varer. Den planlagte nye adkomsten fra
Bøverbrugata vil heller ikke være optimal med tanke på trafikkbelastningen fra tyngre
kjøretøy.
Lokaler beregnet for prosess/produksjon har behov for store ventilasjonsmengder og
krav til stor kjølekapasitet
Ekstra støyreduserende tiltak må påregnes for å håndtere støy fra disse prosessene.
(Vifter, aggregater mm.) Dette gjelder både internt i bygget og til utvendige
omgivelser.
Ekstra brannforebyggende tiltak må også påregnes på bygningskropp for å forhindre
brannsmitte mellom produksjonslokalene og omsorgsbygget.
Et nytt vaskeri og storkjøkken bygd som et eget bygg på en egen egnet tomt vil
kunne gi mulighet for en rasjonell bygningskropp av type industribygg. Det vil også
kunne gi optimale muligheter for adkomst og logistikk for varelevering.
Investeringskostnadene vil også sannsynligvis være lavere.
Vurdering:
For å møte utfordringene med flere oppgaver og færre ressurser må vi jobbe
annerledes enn vi gjør i dag. Det vil handle om å gjøre strukturelle endringer,
organisere arbeidskraften annerledes, endringer i oppgavefordeling og å ta i bruk
teknologiske løsninger. Det vil handle om å prioritere og å ta valg.
I utredningen fremkommer det at volum har betydning for produksjonskostnadene
både for storkjøkken og vaskeri. Sett ut fra kostandene så vil et samarbeid utvilsomt
lønn seg. Om Vestre Toten kommune går inn i et samarbeid med Gjøvik kommune
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om produksjon av mat til re-oppvarming så vil vi ha behov for matfaglig kompetanse
ved våre kjøkken i institusjonene. Det er også spesielt denne kjøkken - og matfaglige
kompetansen som fremholdes i kvalitetsreformen «Leve hele livet».
Ved Raufosstun helsehus er det nylig ferdigstilt postkjøkken og hvor dette bidrar til
økt fleksibilitet for pasientene, tilrettelagt for fellesskap og gode måltider. Når planene
for Gimle sykehjem skal legges så vil en kjøkkenløsningen tilpasset beboergruppen
være en del av planleggingen.
Hvordan vi innretter våre kjøkken i institusjonene er uavhengig av hvor produksjon av
mat til re-oppvarming foregår. Hjemmeboende vil få mat levert på døren som i dag,
også uavhengig av produksjonssted. God bruk av den matfaglige kompetansen er
vesentlig.
Den faglige kompetansen og engasjementet for faget blant personalet er stor. Dette
kommer også frem av de to dokumentene som er vedlagt saken, henholdsvis fra
personalet ved storkjøkkenet og ved vaskeriet.
Personalet i storkjøkkenet har en kompetanse som er viktig for matkvalitet og god
matomsorg. Vi vil trenge kompetanse på dette området i årene fremover enten vi skal
samarbeide med Gjøvik kommune om produksjon, eller drifte og investere alene.
Involvering av personalet og deres fagkompetanse for å finne gode løsninger
innenfor våre rammebetingelser, vil være viktig i den videre prosessen, uavhengig av
utfallet av saken.
Omsorgstjenesten har vært gjennom mange krevende prosesser for å tilpasse driften
til rammene, og som kjent også for 2019. Veksten i behov og overføring av oppgaver
til kommunene vil fortsette. Økonomiske omstillinger er krevende i møte med en
tjeneste i sterk vekst. Det medfører vanskelige prioritering av hvor ressursene skal
settes inn.
Faglig oppsummering fra omsorgssjefen:
På grunnlag av de økonomiske fordelene et samarbeid har, så er omsorgssjefens
konklusjon at Vestre Toten bør inngå et samarbeide med Gjøvik kommune om
produksjon av mat og vaskeritjenester i lokalene på Kirkeby.
Omsorgssjefen ser at dette vil medføre store endringer og omstilling for personalet
ved vaskeriet og storkjøkkenet. Det må planlegges og gjennomføres en god prosess
for denne endringen. Som det fremkommer i vurderingen ovenfor, så skal det fortsatt
være kjøkken og matfagligkompetanse i tjenesteområdet omsorg. Det må jobbes
med å videreutvikle dette i tråd med kvalitetsreformen, Leve hele livet.
Omsorgssjefen forutsetter at matkvaliteten, fleksibilitet og servicegrad vil være like
god i et interkommunalt samarbeid som den er i dag i Vestre Toten.
Rådmannens konklusjon
Gjennom denne saken ønsker rådmannen å avklare om Vestre Toten kommune skal
inngå et interkommunalt samarbeid med Gjøvik kommune om drift av storkjøkken og
vaskeri.
Som det framgår av vedlagte utredning, vil Vestre Toten kommune spare om lag 3,8
millioner kroner årlig på storkjøkkendrift ved å inngå et samarbeid med Gjøvik
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kommune framfor å bygge nye lokaler og drifte i egenregi i framtida. Videre viser
kalkylene at kostnadene for vaskeri blir litt høyere ved å inngå et samarbeid med
Gjøvik sammenlignet med dagens virksomhet, men på det tidspunkt det må
investeres i nye lokaler for vaskeriet, vil effekten åpenbart bli motsatt.
Utredningen viser at det er store summer å spare på å inngå et interkommunalt
samarbeid med Gjøvik kommune. Rådmannens klare anbefaling er derfor at
kommunestyret vedtar å arbeide videre med å realisere et slikt samarbeid. 3,5 – 4,0
millioner kroner i årlige besparelser er vesentlige beløp. Som det framgår av
utredningen foran, vil det måtte prioriteres ytterligere innen omsorgstjenestene
framover og behovene øker. Konkret for Vestre Toten kommune handler det også
om å frigjøre midler til å kunne realisere utbyggingen på Gimle raskest mulig. Jfr
vedtatt budsjett og økonomiplan og nylig igangsatt arbeid med «økonomisk
omstilling», må kommunens virksomhet omstilles i betydelig grad. I en slik situasjon
må kommunen – etter rådmannens oppfatning – ta vare på de vesentlige
innsparingsmulighetene som avdekkes for å sikre nivå på tjenestetilbudet og
opparbeide handlefrihet til å gjøre store og viktige investeringer innen
omsorgsområdet som vil ha vesentlig vekst framover.
Foran i utredningen er det fokusert på forskjellen mellom produksjonskjøkken og
lokalkjøkken hvor beboerne bor og har sine matopplevelser. Denne forskjellen er det
vesentlig å ha forståelse for i denne saken.
Rådmannen har forståelse for at dette er en krevende sak for de ansatte ved kjøkken
og vaskeri. Ansatte vil imidlertid ikke miste arbeid selv om det blir et interkommunalt
samarbeid og vil kunne få interessante arbeidsoppgaver i et nytt fagmiljø som det
forutsettes at leverer like gode varer og tjenester som dagens storkjøkken på Gimle.
Nettopp å inngå interkommunale samarbeidsløsninger på ulike områder, vil være av
de omstillingstiltak kommunen må gjennom i årene som kommer for å makte å
opprettholde tjenestenivået. Noen ganger betyr det lokalisering i Vestre Toten
kommune (eksempelvis nylig etablert skatt- og innfordringssamarbeid med Søndre
Land) og noen ganger betyr det lokalisering i en av nabokommunene.
Avslutningsvis vil rådmannen poengtere at intensjonen med denne saken er å
avklare hvorvidt Vestre Toten kommune skal gå videre i et interkommunalt
samarbeid med Gjøvik kommune. Dersom kommunestyret støtter rådmannens klare
anbefaling, må det jobbes videre med både å kvalitetssikre alle sider ved et slikt
samarbeid iht økonomi, personell, praktiske forhold mv og utarbeide avtaler og
formelt grunnlag for øvrig før saken legges fram for endelig godkjenning i
kommunestyret.
Dersom kommunestyret mot formodning skulle avvise et slikt samarbeid, må saken
etter rådmannens oppfatning utredes videre. Saken slik den er presentert gjennom
utredning og saksutredning er ikke noe fullstendig grunnlag for valg av løsning om
lokalisering av storkjøkken og vaskeri for framtida.

Bjørn Fauchald
rådmann

Trine Kløvrud
omsorgssjef
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Sammendrag
Påoppdragfra Rådmennene
i Gjøvik kommuneog VestreTotenkommuneer det gjort en
utredningav mulighetenefor et interkommunaltsamarbeidom produksjonskjøkkenog
vaskeritjenester.Hensiktenmedutredningener å få frem fakta somkan gi et
beslutningsunderlag
for om VestreTotenskal stå aleneom driften av Storkjøkkenog Vaskeri
i egenkommune,eller om det kan væreaktuelt medet interkommunaltsamarbeid.
Rapportenbaserersegpå opplysningerhentetfra utvalgtekommuner,bedriftsbesøk,tidligere
utredningerog samarbeidsmøter
medGjøvik Kommune.Kostnadsberegninger
er gjort ut i fra
enhetensregnskapi samarbeidmedøkonomiavdelingeni kommunen.Det er i forbindelse
medutredningav vaskerigjort et bedriftsbesøktil SarpsborgKommunemedrepresentanter
fra bådeGjøvik og VestreToten.Vaskerieti Sarpsborgble valgt sidende har et relativt nytt
anleggder vi ogsåfikk anledningtil å hentetall og erfaringerderfra.
Utredningenviser at volum har stor betydningfor produksjonskostnadene.
Jo størrevolum
destolaverekostnaderpr produsertenhet.Dette gjelderbådefor matproduksjonog
vaskeritjenester.Fra et økonomiskperspektivkan manut i fra dettekonkluderemed at det vil
være lønnsomtfor kommuneneå gå sammenom produksjonav mat til hjemmeboende
og
vaskeri.
Det er i denneutredningensett på 5 alternativeløsninger,mendet kan godt finnesflere måter
å løsefremtidensproduksjonskjøkkenog vaskeridriftpå. Alle alternativer kreverpolitisk
behandlingog det er denneprosessensom blir styrendefor videreprosess.
Hvis man besluttersamarbeidmå manfinne løsningerfor å opprettholdedagenskvalitet,
servicegradog fleksibilitet ovenforvåre innbyggeresom benyttersegav tilbudet.
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Innledning
Rådmennene
i Gjøvik regionenhar bedt om en utredingav mulighetfor et interkommunalt
samarbeidom produksjonskjøkkenog vaskeritjenestersamtvurderekonkurranseutsetting
av
vaskeritjenester.
Det viste segtidlig at de 5 kommunenhar ulike ståstederog behovsomgjorde det svært
omfattendeog tidkrevendeå utredei fellesskap.Det ble derfor besluttetat VestreToten og
Gjøvik gjennomførerutredningenda de har mestsammenfallende
interesser
. Representantene
fra hver kommune svarerpå mandateti hver sin rapporttil egenkommunesidenmanogså
står ovenforalternativersomkun berøreregenkommune.Dennerapportenbesvarerdermed
mandatetut i fra det perspektivetVTK står ovenfor pr. i dag.
Det er bestrebetå få til en så objektiv og faktabasertbeskrivelseav alternativenesom mulig.
Da gjennomå beskrivede fordeler,ulemperog noenpolitiske forhold mankan sefor segi
hvert enkeltalternativ.
Det somdenneutredningenser på er et mulig samarbeidom produksjonav mat etter kok –
kjøl metoden,dvs leveringav kjølt mat somreoppvarmesfør servering.Dettegjelder både
mat til hjemmeboende
og mat til institusjonerog omsorgsboliger
. Storkjøkkenetpå Gimle
produsereri dag kun mat til reoppvarming.Alternativettil re-oppvarmetmat i institusjonene
er nærkjøkken,dvs kok/ servermetoden.M atentil institusjonenblir da lageti egetkjøkkenpå
institusjonen.Mat til hjemmeboende
må uansettproduseresetter kok kjøl prinsippetfor seg
selv. Nærkjøkkenhar vi ikke i VestreToten pr. i dag.
Om det for Gimle sykehjemer ønskeligmeden annenkjøkkenløsningenn densom er basert
på reoppvarming,såer det mulighetfor å planleggedet i forbindelsemedet eventueltnytt
omsorgsbyggpå Gimle. Dette vil væreuavhengigav hvor produksjonenav mat etter kok-kjøl
metodenforegår.
Storkjøkkenetved Gimle og felleskjøkkeneti Gjøvik kommuneprodusererbeggei dag etter
metodenkok – kjøl. Beggekjøkken følger kosthåndbokens
anbefalingerom porsjonog
næringsinnhold
, og har variertemenyer. Det er felles innkjøpsordningeri regionenså flere av
produktenesombenytteser sammenfallende.
Man leter kontinuerligetter metoderog løsningerfor å holdekostnadenenede,og i kjølvannet
av detteog denteknologiskeutviklingen så vet vi sannsynligvis ikke hvordanløsningenfor
matproduksjon
en vil se ut i årenefremover. De avgjørelsenemantar i dag må ta hensyntil
alle disseelementene.Skal manimøtekommefremtidenskrav innenmatomsorgenmå man
gjøresegi standtil kontinuerligomstilling, bådei forhold til mangfold,kvalitet og effektiv
produksjon.
Stortingsmeldingen«leve hele livet»(2017-2018) pekerpå behovetfor størremangfoldog
valgfrihet i måltidetfor de eldre.Andelenhjemmeboendeforventeså øke.Det er derfor viktig
å værei standtil å leveremer mat medriktig kvalitet ogsåi tiden som kommer.Det er viktig
å ha en følelsemedtid og trend for å få en fremtidsrettetløsningpå plassnår mannå går inn
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og skal besluttefremtidensløsningfor å kunneleveregod matomsorgtil kommunens
innbyggere.
Begreper:
Følgendebegreperkan det lønnesegå værekj ent med:
*Kok/ kjøl(sousvide)
Dagensproduksjonsmetode
på Storkjøkkenetved Gimle der matenblir produsertog raskt
pakketog kjølt ned for å oppnålang holdbarhet.
*Bulk
Kok/ kjøl mat pakkesi kasserog leverestil institusjonerog omsorgsboliger.Kan inneholde
bådemiddaglevert i posereller skålerfor reoppvarmingi tillegg til desserter,kaker,brødmat
og pålegg.
*Mat til hjemmeboende
Middag levert i porsjonsskålfor reoppvarming.Kan ogsåinkluderedesserter.Alt etterønske
fra de hjemmeboende.
* Mottakskjøkken
kjøkken i institusjoneneder kok/ kjøl matenblir reoppvarmet.
* Postkjøkken
Småkjøkkenute i avdelingeneder matenblir servert. Her kan beboereofte ogsåhenteseg
mat når de selv ønskerå spise.
*Kok/ Server(Nærkjøkken)
Kjøkken der alle varmretter blir produserti institusjonene.
Den politiske debattende senereåreneer om manønskermottakskjøkkeneller nærkjøkkeni
sine institusjoner.
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Beskrivelseav organisering og drift av Storkjøkken og Vaskeri VTK
Storkjøkken og vaskeri Gimle:
Storkjøkkenog vaskerii VestreTotenhar lokaler på Gimle, i sammebygg som Gimle
sykehjem.Storkjøkkenetprodusere
r mat til hjemmeboende
og til institusjonerog
omsorgsboliger.Vaskerietvaskertøy for hjemmeboende
og til institusjonersamt Unicare
Steffensrud,legetjenesten
og Raufossberedska
p.
Dagensarbeidsplasser
i enheten
.
Årsverk , Storkjøkken og V askeri, Vestre Toten Kommune
Adm.
2*

Storkj.
Gimle
5,45

Transp./ Mottakskj. Mottakskj. Kulturhuset Vaskeri
Vaktm. Gimle
Raufosstun
1,6
2
2
1
3

Totalt
17,05

*I tillegg benyttes0,5 årsverktil merkantileoppgaversomikke er medberegnetbemanningen ved Storkjøkken
og Vaskeri.

Storkjøkkenog vaskerihar pr. i dag 17.05årsverktil disposisjonfor driften. Sammenliknet
medkommunenerundt ossdrivesenhetengodt bådekvalitetsog kostnadsmessig.
Noen små
enhetersomtransporttjenesten
og vaskerieter sårbare,menmedpersonellsomkan løseflere
oppgaverhar manvært i standtil å drive dettepå en forsvarlig måte.
Storkjøkkenog vaskerihar felles administrasjon.Selv om dissetjenestenerent faglig sett ikke
har noe medhverandreå gjøre,såer det administrativeog bemanningsmessige
fordelermed
denneløsningen.

Storkjøkken:
Storkjøkkeneter et produksjonskjøkken
som produsertmat etterkok- kjøl metodensiden
1992.De leverermiddagsmati bulk(storeforpakninger)til mottakskjøkkenved institusjoner
og omsorgsboliger,og mat i porsjonspakninger
til hjemmeboende.
All mat i VTK produseres
etter kok – kjøl metoden.
Det blir i snitt produsert120 singleporsjonermiddagsmathver dag til hjemmeboende,
og ca.
165 porsjonerhver dag levert i bulk til institusjonene.Kokkeneprodusererogsåspesialkosti
forskjellige former. Noenskal ha spesialtilpasse
de dietter,vegetarkost,laktosefri,glutenfri,
diabetesk
ost eller mosemat
. Det produseresogsånæringstettesuppersomtilbud til de som
sliter medunderernæring
.
En kokk somlager mat etterkok/ kjøl prinsippetkan ogsålagemat etterKok/ server
prinsippet, menikke motsatt.Kok/ kjøl krever ytterligerekunnskapom hygienekrav,bruk av
produksjonsutstyr,nedkjølingsrutiner,lagring, prøvetakingog loggføring.
Rekrutteringav nødvendigkompetanseer en utfordring, menkompetansenved
produksjonskjøkken
et ved Gimle er godt ivaretattslik det fremståri dag.Man inneharikke
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barekokkekompetanse,
men manhar ogsåen megetgod ernæringskompetanse
blant kokkene.
De inneharogsået høyt engasjement
og stolthetfor faget.
Samarbeidetmedressurssykepleier:
Det er etablertet samarbeidder helsepersonell
samarbeidermedkokk i forhold til ernæringog kostholdfor alvorlig syke.Dårlig kostholdgir
flere liggedøgni institusjon,lengresårheling,og lavereenerginivåfor pasienten.Man gir
rådgivningtil cellegiftpasientermeddårlig matlyst,personermedorgansviktsomda har
behovfor spesialkost.Man har i dettesamarbeidetgitt underernæringog feilernæringekstra
oppmerksomhet.Man har gjennomdettesamarbeidetsattfokus på mat som medisin/
virkemiddel,i rehabiliteringog livskvalitet for pasienten.
Matkvalitet og matsikkerheter godt etablertog ivaretatt.HACCP matsikkerhetsystem
er
implementert.Detteer viktig når manhar en sårbarbrukergruppesomofte er både
underernært,feilernærtog mednedsatti mmunforsvar.Man har god kompetansehoskokker
og nøkkelpersonelli produksjonen.Det er innarbeidetgoderutiner somsørgerfor minimalt
matsvinn.LEAN er innført for å sikre kvalitet og kontinuerligforbedringsarbeid.
Matomsorgog ernæring:Feilernæringer et genereltsamfunnsproblem
og nyereforskning
viser at manhar mye å hentepå systematiskmatomsorg.Underernæringblir antydetå gjelde
for halvpartenav de eldre og en betydelig høyereandelav de dementsyke
. Nyereforskning
viser at underernæringfører til tap av bådefysisk helseog kognitive funksjoner.Riktig
ernæringer et megetviktig elementi medisinensomdel av rehabiliteringog livskvalitet for
de det gjelder.Forebyggingav kostholdsrelaterte
sykdommerer ogsået viktig
satsningsområde
i dagenssamfunn.Et usuntkostholder blant de viktigste risikofaktorenefor
sykdomog tidlig død bådei Norge og restenav verden.Forebygginger derfor viktig.

Vaskeri:
Vaskerietved Gimle er et Barrierevaskeri.Det vil si at det er et fysisk skille mellom urenog
ren sonei vaskeriet.Dette på grunnav smittefarefra urenttøy. For å sikreat bakterierikke får
kultivere seg, blir urent tøy ved inntak sattinn på kjølerom.Barrierevaskemaskiner
fungerer
på den måtenat urenttøy leggesinn fra den ene sidenav maskinenog tas ut på denandre.Det
er altsåbyggeten vegg midt over maskinender enesidenstår på urensone,og der mantar ut
rent tøy står i ren. Påden måtenfår ikke rent tøy kontakt medurent.
Vaskeriog transporttjenesten
innebefatterogsåufaglærtarbeidskraftog muligheterfor å tilby
arbeidstreningsplasser.
Det er viktig medtilbud til de somstår utenforarbeidslivet,og skal
byggesopp til å kommeut igjen. Man har her ogsåen mulig arenafor omplasseringog
tilrettelegginginternt i forhold til kommunensIA -Arbeid. Kommunenehar et særligansvari
samfunnetfor å kunnetilby slike plasser.
Vaskeriethar noe salgog dermedinntjening i form av vasktil private institusjoner,legesenter
og privatpersonersomer medå holdekostnadene nede.
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Storkjøkken og Vaskeri, Gjøvik Kommune:
Gjøvik kommunehar siden1999hatt et felleskjøkkenog vaskerifor produksjonav mat og
vaskav tekstiler til omsorgssentrene
i kommunen. Felleskjøkkenetlevererca. 450 porsjoner
mat pr. dagog vaskerietvaskeri overkantav 180 tonn tekstiler pr år. Tjenestenhar utviklet et
tilbud som møterinnbyggerneskrav, samtidigsom kostnadenikke er høy sammenlignetmed
andrekommunermedtilsvarendedrift.
Gjøvik har lokalisertsin drift i leide lokaler på Kirkeby. De disponererca. 1400 M 2 der antall
kvadrater jevnt fordelt mellom kjøkken og vaskeri.Bådekjøkkenog vaskeridrives relativt
likt somVestreToten.Kjøkkenetprodusererkok kjøl mat og levererbulk til sine institusjoner
og omsorgsboliger,og mat ti l hjemmeboende
i porsjonsskål.
Storkjøkkenetpå Gjøvik har god kapasitet,mensvaskeriethar mer begrensetmedplasstil sin
drift. For å økekapasitetenved vaskerietmå manutvide arbeidstiden.
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Alternativene:
Det er utredet5 alternativeløsningsforslag.
1). VTK investereri nytt Storkjøkkenog Vaskeri.
2). Interkommunaltsamarbeidom Storkjøkkenog Vaskerived Gjøviks anleggpå Kirkeby.
3). InterkommunaltsamarbeidmedGjøvik om storkjøkkenproduksjon
på Gjøvik(Kirkeby).
V TK konkurranseutsetter
vaskeri.
4). VTK og Gjøvik Kommuneinvestereri et nytt samletStorkjøkkenog vaskeri,i en av
kommunene.
5). InterkommunaltsamarbeidmedGjøvik om storkjøkkenproduksjon
på Gjøvik(Kirkeby) og
InterkommunaltsamarbeidmedGjøvik om Vaskerii VTK.

1). VTK investerer i nytt Storkjøkken og Vaskeri.
Det er behovfor andrelokaler til storkjøkkenog vaskerida dagenslokaler er forventetrevet
og ikke rehabilitert. Ved å byggenytt storkjøkkenog vaskerivil VestreTotenfå et
hensiktsmessig,
moderneog kostnadseffektivtanleggmed lokaler til passetdriften. De ansatte
får lokaler og ventilasjonsomsikrer forsvarlig arbeidsmiljø, noe som ikke er tilfredsstillende
hverkenpå storkjøkkeneteller vaskerietpr. i dag. Et nytt og moderneanlegggir en
fremtidsrettetog langsiktigløsning.Man bevarerarbeidsplassene
i kommunensom i dag.
Man kan leverelik matkvalitetog beholderdagenskompetanseog struktur.Man kan også
antaat produksjonskostnadene
blir omtrentde sammesom i dag. Det kan hendemankan
effektiviserenoe,mendette er vanskeligå si noe sikkert om.
En samlokasjonav Storkjøkkenog Vaskerier en fordel selv om de ikke faglig sett har noe
med hverandreå gjøre.Man kan godt ha sammeadministrasjon,transportog
vaktmestertjeneste.
I tillegg kan man vekslepå noe personell.Dette er fordelermannyter godt
av pr. i dag.
Produksjonskostnader:
Beregningerviser at volum har betydningfor kostnadene.Høyereproduksjonsvolumgir
laverekostnaderpr. produsertenhet.Detteinnebærerat manmå leve medhøyere
produksjonskostnader
ved å stå alenekontra interkommunaltsamarbeid. Med de kostnadene
man har i dag subsidiererkommunenmiddagsporsjoner
til hjemmeboende
. For å dekke
faktiskeproduksjonskostnader
, må entenpris pr. enhetfor forbrukerøkes,eller volumetøkes.
Man er medhøyekostnadermindrekonkurransedyktigepå salgtil andrekommuner. I
Gjøvikregionener det kun ØstreTotensom ikke produserermat til hjemmeboende
selv. Pr i
dag produseresdettei VestreToten.
Hvis storkjøkkenog vaskerietableresi egetbygg må man fortsattha et mottakskjøkkenfor
Gimlesbeboere.Her benyttes2 årsverkpr. i dag.
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Produksjonskostnader
Storkjøkken:
Dennekalkylen inkludererikke utgifter til driftskostnaderbygg og strøm,da dettetilfaller
eiendomsavdelingen.
Dette er ogsåkostnadersom er vanskeligå skille ut sidenmanher har
en totalkostnadfor drift av heleGimlebygget.Man vet ikke eksaktkostnadfor vaskeri,
storkjøkkenog øvrig drift til sykehjemog dagsenter,mendet er rimelig å antaat
strømutgiftenefor storkjøkkenetligger på ca kr 400’ pr. år. Dagensdriftskostnaderfor hele
Gimlebyggeter 3 mill. der 1,3 mill er strømutgifter.
Det er noe usikkerheti forhold til fordelingenmellom kostnaderfor bulkmat og mat til
hjemmeboende,
menman menernå å ha en såpassgod oversikt på dette,slik at det det vil
væremarginaleavvik dettegjelder.Totalkostnadenvil væreden sammeuansettfordeling.
ProduksjonskostnaderVestre Toten Storkjøkken
Kostnader pr. År

Grunnproduksjon

Kostnader Bulk
pr. porsj.

Kostnader mat
Hj. Boende

Salgspris
Kommunal
Hjemmeboende subsidiering

Utregnet Kostnad
pr. porsjon

51

71 *

83 **

66***

17

*Mat levert til institusjoneneog omsorgsboligene
for re-oppvarming.
**Levert i skål for oppvarmingi hjemmet.
***Pris fastsattetter politisk vedtak.
Kostnadgrunnproduksjoner kostnadendet medførerå lagematen,pakkei poserog kjøle den
ned.Med ompakkingog transportbulk påløperen kostnadpå kr 20,- pr. porsjon,og
ompakkingog transporttil singelporsjoner(ihovedsakmat til hjemmeboe
nde)påløperen
kostnadpå kr 32,-. De hjemmeboende
betalerpr. i dag kr 66.- plussMVA(76, -). Kommunen
subsidiererkr 17,- pr porsjon.
Produksjonskostnader
Vaskeri:
Volum kg pr år
Kostnadpr kg
Total kostnadpr år
Arbeidstøy.Pr sett= 0,7 KG
(48932sett pr. år/ 48 % av volumet)

VTK
126 500
16,67
2 109 174
11,70

For vaskeriså har ogsåvolum mye å si for fordelingenav de fastekostnadene.Vaskerietved
Gimle har noensalgsinntekterav vask,f. ekstil Steffensrud,legekontorog privattøysom er
medpå å holdekostnadenenede.Dette salgetforutsettesvidereført.Vaskeriethar
driftskostnaderpå ca. 2,1 mill inkludert salgsinntekter.Salgsinntektene
er ca. 330 000,- pr år.
Driftskostnaderfor bygg og strømer ikke tatt med. Ved investeringi nytt bygg vil det
til kommeårlige kapitalkostnader.
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Investeringskostnader:
Beregningereiendomsavdelingen
ved V TK har gjort, tar utgangspunkti en kostnadpå kr
24 000,- pr. m2 ved nybygg.Det er beregnet et arealbehovpå 1300 m2 ved etableringav nytt
Storkjøkkenog Vaskeri. Denneberegningenviser et investeringsbehov
på 31,2 mill. eks.
mva. De årlige kapitalkostnadene
for bygningsmassen
er anslåtttil ca. 1,6 mill pr. år.
Beregningsgrunnlaget
er 3 % renteover 40 år.
Kostnadfor i nventarog utstyr Storkjøkkenvil kommepå ca. 3,5 mill. Man kan ta medseg
noe av dagensutstyr ved Gimle, men f. eks.kjøle og fryseanleggvil trolig værelite lønnsomt
å demontereog reetablerei nye lokaler.
Samledekapitalkostnaderfor reetableringav Storkjøkkenvil da komme på 1,7 mill. pr år.
Kostnadfor inventarog utstyr til vaskerietmedførerytterligerekapitalkostnader,mener som
beskrevetikke beregnet.
Kostnadfor investering og utstyr vaskerier ikke beregnet,meninnkjøp av noenmaskiner,
utstyr og ventileringt ilkommer.Det må gjøresen grundigereprosjekteringi sammenheng
medet nytt bygg for å få et anslagom investeringskostnad.
Matrisenviser kostnaderfor storkjøkkenog vaskerii felles bygg ut i fra foreløpigberegnet
arealbehov
. Inventarog utstyr kommeri tillegg.
Arealbehov
1300 m2

Investeringskostnad
31,2 mill.

Årlig kapitalkostnad.
1,6 mill.

2). Interkom munalt samarbeid om Storkjøkken og Vaskeri ved Gjøviks anleggpå
Kirkeby.
Dette alternativetinnebæreri praksiså flytte all storkjøkkenproduksjon
og vaskeritjenester
somutføresved Gimle i dag til Gjøvik. Dette berører12,05 årsverki forhold til dagensdrift i
VTK . Man står da igjen medtotalt 5 årsverksom fordelersegmellom Gimle, Raufosstun
Helsehusog kulturhuset.
Alternativet kreverpolitisk beslutningav selskapsform/samarbeidsform.
Det er i denne
utredningenforutsattat kommunenegår inn i et likeverdig samarbeidder ev. kutt i årsverk
delesmellom kommunene,og innebæreri så fall et kutt på 2,1 årsverki hver av kommunene.
For VestreTotenkan detteløsesmednaturlig avgang.
Felleskjøkkeneti Gjøvik kommuneog Gimle Storkjøkkenprodusereri dag etter metodenkok/
kjøl, dvs de levererkjølt mat til avdelingerog hjemmeboende.Beggekjøkken følger
kosthåndbokens
anbefalingerom porsjonog næringsinnhold,og har variertemenyer.Det er
felles innkjøpsordningeri regionenså flere av produktenesom benytteser sammenfallende.
Man har gjennomprosesseni utredningsarbeidet
kommetfrem til at det ikke er problematisk
å slå sammenvolumet VestreTotenprodusereri dag medGjøvik sitt volum. Volumet for
VestreTotener inkludert mat til hjemmeboende
somi dag leverestil ØstreToten.
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For vaskerietsdel har mankommetfrem til at manmå utvide arbeidstidenhvis manskal ta til
segdet volumetsomVTK levererav tøyvaskpr. i dag,og mantenkerdettevil la seggjøre
meden 12 timersproduksjonsdag.
Bemanning og kostnader ved samproduksjon:
I tabellenenedenforer det, for bådeStorkjøkkenog vaskeri,stipulert bemanningenmanvil ha
behovfor ved produksjonav det samledevolumetsomproduseresved VestreTotenog
Gjøvik pr i dag.Deretterer kostnaderog besparelserstipulert.
Bemanning:
Matrisenviser et beregnetnedtrekkav 2,1 årsverktilknyttet Storkjøkkenproduksjonen
i hver
kommune.Vaskerietvil ha behovfor alle dagensårsverkved et eventueltsamarbeid.
Stipulert behov, årsverk ved interkommunalt samarbeid
ADM
Storkjøkken
Transp
Årverk VTK
2
5,45
1,6
Årsverk Gjøvik
1
6,25
1
Totalt, VTK og Gjøvik
3
11,7
2,6
Årsverk ved samarbeid
2
8,5
2,6
SamletnedtrekkårsverkStorkjøkkenGjøvik og VestreToten
SamletnedtrekkVaskeri
SamletnedtrekkårsverkStorkjøkkeni hver kommune

Vaskeri
3
4,5
7,5
7,5

Totalt
12,05
12,75
24,8
20,6
4,2
0
2,1

KostnaderStorkjøkken:

Storkjøkken

Bulk pr. Porsjon
Singelpakketpr.
porsjon

Vestre Toten

Gjøvik

Stipulerte
kostnader ved
samarbeid

Besparelsei KR
VTK og Stipulerte
kostnader

71
83

61
72

58
66

13
17

Man skal her væreoppmerksompå at driftskostnaderbygg og strømikke inngåri
kostnadsberegningen
for VestreTotensin del. Gjøvik leier lokaler der utgiftenetil husleieog
strøminngåri porsjonskostnaden
. I de stipulerteproduksjonskostnadene
ved samarbeid
inngårogsådisse.
Tabellenviser stipulertebesparelservedsamdrift på Kirkeby.

Bulk
Hj. boende

Gjøvik

Vestre Toten

Samdrift(stip.)

Besparelse
pr. porsjon
Gjøvik

Besparelse
pr. porsjon
Vestre Toten

Volum
pr. år
Gjøvik

Volum
pr. år
Vestre
Toten

61
72

71
83

58
66

3
6

13
17

109844
51952

59852
43368

Stipulert potensiell besparelseved samdrift
Gjøvik Kommune. Differansedagenskostnadbulk x volum+ hj. Boendex volumpr. år.
Vestre Toten Kommune. Differansedagenskostnadbulk x volum+ hj. Boendex volumpr. år.
Vestre Toten Kommune. Spartestrømutgifterved Gimle(Eiendomsavdelingen)
Stipulerte besparelserpr år Vestre Toten Kommune.

Totalt
630 000
1 500 000
400 000
1 900 000
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Potensiellinnsparingfor V estreTotenkommunepr. år ut i fra porsjonsprisenkommerpå ca. 1,9 mill.
pr. år. Potensiellinnsparingfor Gjøvik er på ca. 600 tusenpr. år.

KostnaderVaskeri:
Tabellenviser dagenskostnaderi VestreToten pr. i dag sammenliknetmed andre:

Vaskeri
Kostnaderpr. kg
tøy.

VestreToten
16,67

Gjøvik
20,69

Sarpsborg
15,40

VestreTotenhar relativt lave kostnadertil sin drift sammenliknetmedandrekommuner.Noe
av dettekan tilskrives salgav vasktil private. Gjøvik har høyereproduksjonskostnader.
Noe
av det kan skyldesat de ikke har salgtil andreprivate virksomheter.
Tabellenviser stipulertebesparelservedsamdrift på Kirkeby.
Gjøvik

Vestre Toten

Samdrift(stip.)

20,69
16,67
19
Kostnader
tøy pr kilo
Stipulert potensiell besparelseved samdrift

Besparelse
pr. porsjon
Gjøvik

Besparelse
pr. porsjon
Vestre Toten

Volum
pr. år
Gjøvik

Volum
pr. år
Vestre
Toten

1,69

-2,33

181 000

126 500

Gjøvik Kommune. Differansedagenskostnadpr. kilo x volumpr. år.
Vestre Toten Kommune. Differansedagenskostnadpr. kilo x volumpr. år.

Totalt
300 000
-294 000

Somdet kommerfrem av denneberegningenvil samdrift medføreøkte kostnaderpå ca. 300
tusenfor VestreTotensdel. Det er i dag et strømforbrukpå ca. 450 000 pr år i vaskerietpå
Gimle. Det er ikke tatt inn i beregningen av besparelserfordi en utvidelseav driftstiden ved
Kirkeby vil medføreøkte strømutgifter.Hvor mye dettevil øke avhengerav hvor mye man
må utvide driftstiden,noemanikke vet før manhar planlagtog prøvdut kapasiteten.Man vil
trolig ikke øke strømutgiftenemedde 450’ man forbrukerpå Gimle i dag,sådet er en
forventetinnsparing,menmanvet ikke hvor mye, og detteer derfor ikke tatt medi
beregningen.Det kan ogsåhendemankan effektiviseremer enndet manhar lagt opp til , men
man har i beregningenvalgt å leggeinn en forsiktig effekt av samdrift,bådei forhold til
effektiviseringog strømforbruk.
Ved investeringeri nytt anleggtilpassetdettevolumetvil effektiviseringspotensialet
være
mye høyere.Det er ikke aktuelt for kommuneni flere år å drive vaskerii de eksisterende
lokalene.Vi vil derfor få en alternativkostnadpå grunnav behovfor nytt vaskeri.

3). Interkommunalt samarbeid med Gjøvik om storkjøkkenproduksjon på
Gjøvik(Kirkeby). VTK konkurranseutsetter vaskeri.
Dette alternativetgjelderførst og fremstkonkurranseutsetting
av vaskeri.Et alternativfor
storkjøkkenkan da væreinterkommunaltsamarbeidmedGjøvik. Man vil meddette
alternativetfor storkjøkkenfå stordriftsfordelenesom er anslåtti sammenlikningsmatriseni
alternativ2, samdriftpå Kirkeby. VTK konkurranseutsetter
vaskeri.
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Et samarbeidmedGjøvik om vaskeriantasrimeligereennå leie tjenesten,menhvis manikke
kommerfrem til annenløsningkan vaskeritjenestene
konkurranseutsettes
. Man misterda de
tilhørendearbeidsplassene.
Pr. i dag innebærerdette3,6 årsverkinkludert sjåfør.
Ved å kjøpetjenestenvil man væreavhengigav dentil enhvertid konkurransesituasjon
i
bransjen.Dette bådei forhold til pris og kvalitet. Pr. nå er det to aktuelle kommersielle
aktørerpå markedetrundt oss.Ved å ha egendrift vil manselv ha kontroll og forutsigbarhet.
Det er viktig å ha fleksibilitet og kapasitetved for eksempelepidemier.Privateaktørerhar
nødvendigvisikke dette.Det er en stor fordel ved slike tilfeller å kunneprioritere selv slik at
manda ikke plutselig står helt utentøy.
Man vet at prissettingenved anbudhar lavestkostnaderpå arbeidstøytil helseog
omsorgspersonell.
Vask av tøy til kokkenekosterfor eksempeldobbeltså mye som
arbeidstøyetdet går mestav. Det sammegjelder ikke minst branntøysom kreversærskilt
behandlingsom for eksempelimpregnering.Alt spesialtøyer dyrt å leie. Ved å ha eget
vaskerivil man ha størremulighetfor differensierteløsninger.
Ved å kjøpevaskeritjenestervil det ikke bli behovfor investeringi bygg og innkjøp av tøy.
Alt tøy leies.
Kostnadsmatrise
Vaskeri(driftkostnaderpr. i dag):
Vaskeridrift
Volum kg pr år
Kostnadpr kg
Total kostnadpr år
Arbeidstøy.Pr sett= 0,7 KG
(48932sett pr. år/ 48 % av volumet)

VTK
126 500
16,67
2 109 174
11,70

Privateaktører
22
11,80

Man har pr i dag ikke tall på hvor mye man vaskerav hver artikkel menhar beregnetat ca.
50% av alt tøy som vaskeser arbeidstøy.Man vet at VestreTotenhar en totalkostnadpå 2,1
mill. pr. år for vaskav tøy. ØstreTotenopplyserat de har en totalkostnadpå ca. 2 mill. på sitt
leietøy.
Det er ikke mulig å kommefrem til nøyaktigetall for kjøp av vaskeritjenesterda dettemå
anbudsutsettesførst. Hvis det er ønskeligå konkurranseutsette
vaskbør det gjøresnoen
forundersøkelse
blant aktøreri markedet.

4). VTK og Gjøvik Kommune investerer i et nytt samlet Storkjøkken og vaskeri, i en av
kommunene.
Gjøvik og VestreTotengår sammenom å investerei nytt Storkjøkkenog V askeri.Man får et
moderneog kostnadseffek
tivt anlegg,medlokaler og modernemaskinersom kan
effektivisererdriften. Høyere volum gir laverekostnaderblant annetpå grunnav fordelingav
fastekostnaderpå drift og administrasjon.
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For produksjonav mat såvil det væretilsvarendeeffekt som i alternativ2, samproduksjonpå
Kirkeby.
For vaskerietvil det gi et betydeligpotensialefor ytterligereeffektiviseringmed moderneog
tilpassedelokaler og maskiner.Eksempletfra SarpsborgKommuneviser dette.De har
utviklet et nytt, moderneog kostnadseffektivtanleggmedet volum tilsvarende Gjøvik, Vestre
og ØstreTotentil sammen.Et tilsvarendeanleggi en av våre kommunervil kunnevære
hensiktsmessig
for alle kommunersomdeltar i et slikt samarbeid
. Selv om det pr. i dag kun er
Gjøvik og VestreTotensomutredersamarbeid,vil ogsåØstre kunnetre inn i dettepå et
seneretidspunkt.
Dette alternativetmedførerinvesterings
kostnader.Investeringskostnadene
for VestreToten
vil bli mindreenn å byggealeneda det kan delespå to kommuner.Gjøvik disponererpå
Kirkeby ca. 1400 m2, og opplyserat storkjøkkenetog vaskeriethar omtrenten halvparthver.
Et nytt bygg for Storkjøkkenog Vaskeri kan anslåstil mellom 1400- 1600m2. Man vet at ved
investeringav brettemaskinog trallevasker(erfaringsmessig
fra Sarpsborg)
, kan manhalvere
behovet for antall traller, og dermedhalverebehovetfor arealtil dette.Sarpsborghar nå et
arealpå 640m2.
Investeringskostnad
en vil da kommepå mellom 33 og 38 mill. eks mva. De årlige
kapitalkostnadene
vil kommepå mellom 1,7 og 2 mill. Beregningsgrunnlaget
er 3 % rente
over 40 år.
Matrisenviser eksempelpå kostnaderut i fra arealbehov:
Arealbehov
1400 m2
1600 m2

Investeringskostnad
33 mill.
38 mill.

Årlig kapitalkostnad.
1,7 mill.
1,9 mill.

Kostnadeneved investeringmå sesopp mot dagensdriftskostnad/leiekostnad
for bygg.
Med dettealternativetvil man få en mer krevendepolitisk prosess,hvor beggekommunene
må bli enig om investeringog besluttehvor anleggetskal lokaliseres.

5). Interkommunalt samarbeid med Gjøvik om storkjøkkenproduksjon på
Gjøvik(Kirkeby) og Interkommunalt samarbeid med Gjøvik om Vaskeri i VTK.
Lokalenetil storkjøkkenproduksjon
på Kirkeby egnerseggodt og har god kapasitetfor
volumet manmå produsereved et interkommunaltsamarbeid.For Storkjøkkenvil man få de
samdriftsfordelerberegneti alternativ2, samdriftmedstorkjøkkenpå Kirkeby.
Nytt vaskerikan alternativtbyggesi VestreToten.Dette vil væreet politisk bytte somvil
sikre viderekommunalvaskeridrifti VTK, gi bedrearbeidsvilkårenn i dagensvaskeripå
Gimle og muligheterfor mer effektiv og fremtidsrettetdrift av vaskerietfor Gjøviks del.
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Vaskeriethar en god del å hentei potensielldrift smessiginnsparingved å etableresegi nye
lokaler, medmoderneutstyr og godeplanløsninger.
Dette kreverimidlertid at man finner løsningfor vaskerilokaler,enteninvesterei nytt anlegg
eller leie i egnedelokaler. Pr i dag kjennerman ikke til ledige lokaler i VestreTotensomkan
egnesegfor vaskeridrift.VestreTotenhar derimotaktuelletomtertil formålet.
Sarpsborgbyggetfor noenår sidenegetvaskeripå 640 m2, og meden samletinvesteringpå
18,5 mill. inkl mva. Sarpsborghar innbyggertalltilsvarendeGjøvik, Østre og VestreTotentil
sammen.De har investerti brettemaskin(bretter
og sorterertøy) og trallevasker(førertil
mindrevolum, mindrekjøring, og fremmersmittevern),somhar effektivisert driften og
bidratt til lavere driftskostnader. De har brukt prosjekteringsfirmaetTemaConsult,som har
gjort beregningerav kapasitet,investeringerog driftskostnaderog dettehar gitt store
besparingeri drift.
Kostnadsmatrise
Vaskeri(drift skostnaderpr. i dag):

Volum kg pr år
Kostnadpr kg
Total kostnadpr år
Arbeidstøy.Pr sett= 0,7 KG
(48932sett pr. år/ 48 % av
volumet)

VTK
126 500
16,67
2 109 174
11,70

Gjøvik
181 090
20,69

Sarpsborg
45 8270
15,40

*

10,80

*Ikke beregnet.

Matrisenviser beregningerut fra produksjonen i VestreToten og Gjøvik Kommunei dag
sammenlignetmedSarpsborg
. Grunnentil å vise tabellener for å vise at Sarpsborgdrifter til
lavere kostandennVTK og Gjøvik, menat man ved samarbeidkan oppnåkostnaderpå nivå
medSarpsborgi nye lokaler. Dette på grunnav volumøkningog effektiviseringspotensialet
man får i nye lokaler.
Dette alternativetgjør at det oppnåsstordriftsfordelerbådefor Storkjøkkenog Vaskeri,men
mister fordelenmedsamlokaliseringav Storkjøkkenog Vaskeri.
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Oppsummering/ Konklusjon
Hovedkonklusjonenfra utredningener at volum har mye å bety for produksjonskostnadene
bådeved Storkjøkkenog Vaskeri.Sermanpå kostnadenealenevil interkommunaltsamarbeid
utvilsomt lønneseg.Dette kommerklart frem av rapporten.
Et samarbeidmedGjøvik om samproduksjoni dagensl okalerved Kirkeby vil bli ca. 3.8 mill.
rimeligere, ennå byggeog drifte selv i egenkommune.Dette inkludererårlig innsparingdrift
på ca. kr 1,9 mill . og årlige kapitalkostnaderpå kr 1,9 mill .
PotensielleinnsparingergjelderStorkjøkkenet.For vaskerivil de årlige kostnadeneøke noe ut
i fra beregningenesomer gjort. Det kan hendemankan effektivisereog få noe større
stordriftsfordelerved sammensl
åing enn densom er beregnet
.
Man kan oppnåbesparelserpå vaskerihvis kommunenesammenbyggernytt.
Kalkylen for besparelserforutsetterat dagensvolum i de respektivekommunene
opprettholdes.Hvis en eller beggekommunerbestemmersegfor å etablerenærkjøkkenpå
flere av dagensinstitusjonervil detteføre til at volumetved storkjøkkenetminker.
Ved å investerei nytt Storkjøkkenog Vaskeri i VestreTotenKommunevil
produksjonskostnaden
for matenbli omtrentsom i dag,menfastekostnaderforbundetmed
investeringav nytt anleggtilkommer. Det bør forventesat et nytt og mer kostnadseffektivt
anleggvil gi noe effekt i forhold til logistikk og bemanning.
Ved beslutningom investeringi nytt anlegg,aleneeller i samarbeidmedGjøvik, har man
mulighettil å flytte bådematproduksjonog vaskeridrifttil Gjøvik i en mellomperiodei
påventeav behandling,planleggingav bygg og ev. påventeav byggeprosess.
Man forutsetter
uansettet likeverdig samarbeid i forhold til matkvalitet,menyog ev. reduksjonav antall
ansatte.
Rapportenbaserersegpå generelleberegningermedde usikkerhetsmomenter
det medfører.
Innsparingerved et samarbeider tydelig. En detaljertkostnadsberegning
for de ulike
alternativenemå gjennomføreshvis det beslutteså jobbe videremednoenav disse.
Det skal nå besluttesløsningersom skal gjelde for vår kommune. Det er vanskeligå se
hvordanny teknologi vil påvirke fremtidigeproduksjonsmetoder
og løsninger.Teknologiener
i rivendeutvikling, og det er ikke sikkert dagensmetoderog løsningervil væregjeldendei
mangeår fremover.Dette er et momentmanbør ta med i betraktningfor viderebeslutninger.
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Referanser:
https://helse
mr.no/Documents/SNR/Delutgreiingar%20til%20koseptfaserapporten%20SNR/2016%2004
%2021%20HMR%20kj%C3%B8kkenutredning_kval
%20evaluering.pdf
https://www.rauma.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=11641&FilId=15482
http://www.voss.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=11264&FilId=16393
https://www.virke.no/globalassets/var
-politikk/andre-dokumenter/17
-15677-rapport-2017-25potensial-for-samfunnsokonomiske
-gevinster-innen-matlevering-til -911613_1_1.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1289/Ern%C3%A6ring%20i%20
helse-%20og%20omsorgstjenesten%20IS
-2591.pdf
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Tilbakemelding fra de ansatte ved Storkjøkkenet Gimle.

08.10.18

Ansatte i Vestre Toten storkjøkken er bekymret for hvordan tilbudet til våre brukere vil bli
ivaretatt dersom vi mister Vestre Toten storkjøkken. Vi er også bekymret for å miste jobbene
våre, noe som påvirker arbeidsmiljøet.
Bygget på Gimletomta er i så dårlig forfatning at det er mest forsvarlig å rive og bygge nytt.
Dette er nå under planlegging, det er laget plantegninger av hvordan dette bygget skal se ut.
For å starte bygging må kjøkken og vaskeri først rives. Spørsmålet er om det da skal bygges et
nytt bygg til storkjøkken et annet sted, om det skal konkurranseutsettes, eller om det skal
skapes et samarbeid med andre kommuner.
Vi ønsker med dette brevet at dere skal få god greie på hva vi driver med i dag, og hva VTK
kan miste ved en eventuell konkurranseutsetting.
Storkjøkkenet i Vestre Toten har en tradisjon for å være opptatt av og bygge et godt fagmiljø
med ansatte som setter brukere i sentrum og tilpasser etter behov.
Vi utvikler tjenester i takt med innbyggerens behov og for å tilpasse tilbud til nye
brukergrupper. Vi har brukerundersøkelser en gang i året for å undersøke om våre brukere er
fornøyd og for å kunne tilpasse meny og oppskrifter etter ønske fra de vi produserer til.
Storkjøkkenet har også vært en foregangsbedrift i Norge i arbeidet med å etablere HACCPsystem (matsikkerhet), dette er viktig i forhold til matsikkerhet til en sårbar brukergruppe, de
med blant annet nedsatt immunforsvar. Mattilsynes har brukt oss som et forbilde for andre
virksomheter.
Kommunen skal rigge gode tjenester for mer komplekse brukergrupper i fremtiden. Eldre med
utfordringer knyttet til ernæringsstatus, yngre som er ferdigbehandlet i spesialhelsetjenesten,
rus- og psykiatri osv.
Ernæring er en viktig del av behandlingstilbudet for mange forskjellige brukergrupper, som
for eksempel folk med annen kulturell bakgrunn som kan ha behov for ett annet kosthold og
dietter en det vi er vant med.
Dette er noe kommunen bør være veldig bevisste på, og jobbe mot å stoppe utviklingen av
kostholdsrelaterte sykdommer. Detter er noe vi ser mer og mer av i Norge og i verden.
Verdens Helseorganisasjon (WHO) har utpekt kostholdsrelaterte sykdommer som en av de
største truslene mot folkehelsen i det 21. århundre. Det er politisk forankret å jobbe med dette.
Risikofaktorene høyt blodtrykk, høyt kolesterol, overvekt og lavt frukt- og grønnsaksinntak
står for ca. 1/3 av sykdomsbyrden i industrialiserte land. Dette kan vi bidra til å gjøre noe med
gjennom vår kunnskap og erfaring, ved å eventuelt satse på samarbeid mellom storkjøkken og
skole, barnehage, helse/helsestasjoner for å sikre god ernæring i alle ledd.
Undersøkelser viser at 40-60 % av de eldre sliter med underernæring, og mange dør av dette
og ikke av sykdom. Det er svært vanskelig å behandle denne diagnosen, og derfor er det
viktig å komme i gang tidlig med forebygging. Dette kan gjøres med godt tverrfaglig
samarbeid i kommunen, der kjøkken har sentral rolle. Underernæring er kostbart for
kommuner da behovene i omsorgstrappen øker raskt. Så her må vi på banen lenge før enn det
vi er i dag.
Kommunens matfagkompetanse er svært viktig i arbeidet med å forebygge og behandle feilog undernæring.
Dette kommer til å bli en utfordring hvis det blir besluttet å legge storkjøkkenet vekk fra egen
kommune, da vi blir lengre vekk fra brukerne og det tverrfaglige samarbeidet blir vanskelig å
opprettholde. Spesielt da med tanke på hjemmetjenesten.

Dette er noe av det storkjøkkenet tilbyr våre brukere i dag:
Vi lager for eksempel hjemmebrygget øl, småkaker og sylte til jul og andre høytider, vi
produserer kaker selv (hverdags og fest/høytidskaker), kaker til diverse møter i VTK,
diettkaker til de som må ha annet enn hverdagskost for eksempel laktosefri, diabetes og
glutenfri.
Vi baker glutenfritt brød til våre brukere, og brødet kan kjøpes i våre kantiner.
Vi lager næringstette supper som er ett godt tilbud til brukere som sliter med å få i seg mat.
E+ tilbys våre brukere i institusjonene, og de hjemmeboende kan kjøpe drikken gjennom oss.
Dette er et produkt utviklet av Tine meieri og St. Olavs sykehus. Produktet er veldig
energiberiket, og selges ikke i butikker.
Vi lager smoothie til institusjonene og omsorgsboliger. Smoothien er energi og proteinberiket,
inneholder fiber, noe som er gunstig for tarmfunksjonen.
Vi produserer alle typer dietter som f.eks. glutenfri, laktosefri, lettkost til de med
tarmsykdommer, samt melkefri diett for å nevne noen. Vi strekker oss langt for å møte
brukerens behov.
Vi produserer kveldssupper og energi og proteinrike supper, som kan bestilles. Suppen blir
brukt til senkvelds, kveldsmat og når noen trenger litt ekstra ved dårlig matlyst. Vi produserer
protein-beriket vaffelrøre som er et godt alternativ til brødmåltidet.
Vi viderefordeler fallvilt som vi bruker i produksjon. Vi lager hjemmelagde karbonader,
elghakk, viltgryte og elgstek av råvaren og koker kraft fra ben som vi bruker i sauser og
supper. Vi har en veldig god avtale med viltnemda som gjør at kiloprisen blir lav i forhold til
utsalgsprisen. Å få helt kjøtt inn til vårt produksjonskjøkken, er veldig viktig, fordi vi har
lærlinger og at alle kan holde kunnskapen vedlike. Lærlingeplasser er viktige for kommunen,
og sikrer at kompetansen blir videreført. De fleste kjøkken i dag, tar ikke inn helt kjøtt lenger.
Vi leverer ut mat til pårørende som sitter og våker til avdelinger i institusjonene.
Rådhuskantinen får hjemmeboende-porsjoner til salg, noe som er veldig populært til kundene
der. I tilegg får de flere retter i bulk som serveres i kantinen. Vi produserer mat til
arrangement i kulturhus.
Alle avdelinger, omsorgsboliger og Bøverbru barnehage kjøper alle sine kolonialvarer
gjennom oss, noe som er tidsbesparende og mest økonomisk for dem.
Eina dagsenter har hver mandag kjøpt middag, suppe/dessert fra oss gjennom mange år. Dette
er et viktig tiltak for de som bor hjemme og kan møtes å ha ett hyggelig spisemiljø.
Vi lager retter fra bunnen av, med egenutviklede oppskrifter, tradisjonsretter og tilpasset våre
brukeres behov. Vår produksjon er etter krav/retningslinjer fra helsedirektoratet og
mattilsynet. Det kommer frem i rapporten at det er felles innkjøpsordninger i regionen så flere
av produktene er sammenfallende. Det er riktig at vi har felles innkjøpsavtaler, men måten vi
fremlegger menyene på, samt oppskriftene og produksjonen er ulik.
Storkjøkkenet har 14,05 årsverk. Vi produserer til 7 omsorgsboliger, 1 sykehjem med 2
avdelinger, 1 helsehus med korttids avdeling middag til hjemmeboende i Vestre og Østre
Toten og suppe/dessert. Overskudd av hjemmeboende mat selges i våre kantiner.
Vi leverer mat til hjemmeboende på døra/i kjøleskap en dag hver uke, samtidig kjører vi
bulkmat (storproduksjon) til omsorgsboliger og sykehjem.
Vi har et moderne produksjonskjøkken med nytt og moderne utstyr. Vi produserer med
hotfill, kok, kjøl og sous vide. Sous vide er en produksjon der alle steker, koteletter og noen
fiskeretter får en perfekt kvalitet og mørhetsgrad. Dette er noe vi gjennom flere år har jobbet
med å få så god kvalitet som mulig. Dette gir oss en trygghet på at produktene holder lik
kvalitet og er den samme hvor du havner i kommunen, om det er en omsorgsbolig på

Raufosstun, inne på Gimle sykehjem eller mottar hjemmeboende-mat. Sous vide produksjon
er en skånsom metode der du bevarer vitaminer og mineraler. Svinnet blir med dette
minimalt. Her får vi masse god kraft som vi bruker i våre sauser og supper i dagens
produksjon eller i en senere meny. Sous vide produksjon er økonomisk, trygg matsikkerhet,
sikrer god og lik kvalitet ut til alle brukere.
Der vi får lov, i henhold til innkjøpsavtaler med Gjøvik regionen, så bruker vi lokale
leverandører (kortreist mat), og vi får gode rabatter på varer vi kjøper inn.
En annen viktig oppgave er kostråd til kreftpasienter. Vi vet at behandlingen kan påvirke
matlyst, smak og fordøyelse. Vi i Storkjøkkenet samarbeider med ressurssykepleier i
kommunen, har hjemmebesøk og er med på å veilede i forhold til kosthold. Vi gjør også
hjemmebesøk til mennesker med spesielle behov som slagpasienter, Parkinson,
underernæring, feilernæring, ALS pasienter, MS og kostrelaterte sykdommer.
Vi samarbeider med hjemmetjenesten og mestringsteam. Dette er med på å styrke tilbudet til
våre brukere, og bidrar til at mennesker kan være hjemmeboende lengst mulig. Det
tverrfaglige samarbeidet er essensielt for og klare og møte brukers helhetlige behov.
Vi har et samarbeid med Frisklivsentralen med Bra Mat kurs til personer som er ute fra
arbeidslivet og som skal inn i jobb igjen, drop-out ungdom fra videregående med psykiske
plager, har en diagnose/sykdom som gjør at dem er arbeidsufør og eldre som har blitt
pensjonist og som har fått utfordringer med kosten, med mer. Bra Mat er et kurs for de som
trenger en livsstils endring og da kostholdsendring. Disse kursene er viktige sett i
sammenheng med at fedme, hjerte og kar sykdom, diabetes type 2 og kreft er en av de største
livsstilssykdommene i Norge. Kommunen har også et ansvar for den generelle folkehelsen, så
dette samarbeidet med Frisklivsentralen er viktig for å lykkes med å få redusert
livsstilsykdommer (ikke smittsomme sykdommer).
Det er etablert et samarbeidsforum som involverer fysio/ergo, omsorgsavdelingen,
frivillighetssentralen og storkjøkkenet med informasjonsmøter til 78 åringene i kommunen.
Der vi får holde foredrag om kosthold, berikning i forhold til underernæring mm. De kan
kjøpe middag, suppe/dessert gjennom oss. Dette er viktig da vi vet at eldrebølgen kommer
raskt.
Vi i har også begynt med formkost til brukergrupper som har behov for flytende eller moset
mat. Dette er de med tygge- og svelgevansker. Det gjelder for eksempel pasienter med en
sykdomstilstand som gir redusert funksjon, smerte eller lammelser i munnhule og svelget,
innsnevringer i spiserøret eller ved kjevelås. Denne målgruppen bør følges nøye opp så de får
i seg nok næring og ikke havner i fare for underernæring. Vi fikk midler fra Gimles- og
Raufosstuns venner til å skaffe oss termomiksere. Denne maskinen gjør det mulig å produsere
moset mat på en mer delikat og bedre måte for de som trenger det. Maten får da en fast form,
noe som gjør at maten blir mer lik en vanlig hverdagskost og brukeren får en god
matopplevelse. Når brukeren får denne maten i munn vil den smelte og den kan svelges uten
problemer. Vi er de eneste i Gjøvikregion som lager denne formkosten.
Produksjon jobber ut i fra et kostadministrativt styrings verktøy som heter Nutshell. Inne i
systemet ligger alle oppskrifter, mengder, ingrediensmerking, leverandør, priser, menyer,
allergener, dietter med mer på alle våre retter, og alt er etter retningslinjene fra
helsedirektoratet og krav fra mattilsynet. Fra Nutshell bestiller også omsorgsboliger,

avdelinger på huset og en barnehage sine kolonialvarer. Avdelinger og omsorgsboliger legger
inn dietter, dette kommer da ut på etikett til diettkjøkkenet.
Dette er mest effektive, økonomiske og ressurssparende for disse enhetene.
Nutshell har bidratt til at matsvinnet har gått betraktelig ned, detter er noe vi jobber
kontinuerlig med.
Storkjøkkenet har også etablert ett godt LEAN-system og har vi har gjennomført VSA snart i
alle ledd i driften. Dette gjør produksjonen mer effektivt på grunn av bedre flyt i hverdagen.
Vi har også tatt i bruk gjøremålskort i alle ledd noe som sikrer at driften glir lettere og rutiner
blir holdt. Har også gjennomført 5 ganger hvorfor når det har oppstår ting i systemet som vi
må ta tak i, noe som har fungert veldig bra. Vi jobber systematisk og det er en vesentlig del
for å få driften til og fungere best mulig.
Ved at det bygges nytt produksjons/sentral kjøkken i Vestre Toten kommune, så er vi rustet til
å greie å ta imot eldrebølgen som kommer raskt, tilby barnehager og skole mat fra oss. Vi må
tenke langsiktig og da vet vi at dette vil komme, og hvem andre enn oss er aktuelle da?
Alle kommuner bør ha en egen mat og måltidspolitikk for og sikre kommunens innbyggere en
god matomsorg. Dette ivaretas best ved å beholde og utvikle mat fag kompetansen i egen
kommune. Denne unike kompetansen finnes nå i vår kommune. Vi ber om at den blir, og
videreutvikles der.
Vår bekymring i forhold til denne utredningen og rapporten er at fokuset kun er på økonomi.
Den sier ikke noe om hva kommunen mister i forhold til fagkompetanse inn mot bruker eller
fleksibilitet, tilrettelegging, service og brukertetthet hvis det blir besluttet å legge driften av
storkjøkken ut av kommunen. Den viktige jobben vi utgjør i forhold til forebygging og
veiledning ut mot brukere og avdelinger kommer ikke fram i rapporten. Hvor mye det sparer
kommunen på å jobbe forebyggende, samt alle solskinnshistoriene som er kommet frem ved
et tett samarbeid med avdelingene og nøkkelpersoner i kommunen som f.eks. resurssykepleier
og hjemmetjenesten.
I dag strekker vi oss langt for å nå våre brukere, vi kaster oss rundt og ordner til noe så fort
det lar seg gjøre, i forhold til avdelinger og til hjemmeboende.
I 2012 var det omtrent 56 millioner mennesker i verden som døde. 620 000 av dem døde som
følge av menneskelig vold (krig og kriminelle handlinger), 800 000 mennesker begikk
selvmord. 1,5 millioner av disse døde av diabetes. Feil mat er blitt farligere enn krutt.

Tilbakemelding fra de ansatte ved vaskeriet.
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VI ER STOLTE AV ARBEIDSPLASSEN VÅR!
Ved flytting til Gjøvik blir det større avstand for sjåfør/ vaktmester. Det fører til mer kjøring
og mindre tid til vaktmesteroppgaver. Det vil bli mer jobb for omsorgsavdelingene ved
mottak og levering. Vi mister oversikt over hvor mye tøy som leveres.
Man mister dagens gode samarbeid og planlegging mellom vaskeriet og avdelingene i
kommunen når det gjelder gardinvask og privatvask.
Man får dårligere kvalitet ved å ha et større vaskeri. Det kan være utfordrende å forholde seg
til mange ansatte.
Ved sammenslåing vil det være flere meninger man må forholde seg til. Man vil også miste
oversikt på en del ting, f. eks privat tøy som skal leveres på forskjellige avdelinger.
Vi tror ikke det holder med 12 timers dag hvis vi slås sammen med Gjøvik. Det må i så fall
organiseres med 2 skift ordning på grunn av kapasiteten på maskinene.
Vi ønsker oss et nytt vaskeri på Gimletomta, og dialog med flere aktører i nærheten vi kan
selge til. For eksempel Østre Toten og Blå Kors på Eina.
Om det ikke blir bygget nytt vaskeri på Gimletomta, ønsker vi uansett et eget vaskeri i Vestre
Toten uten samarbeid med Gjøvik. Det er best for alle parter at vi er en egen enhet. Da klarer
vi å levere den kvaliteten vi har i dag. Vi har bare fornøyde «kunder» i dag og ønsker at det
skal bli slik også i årene fremover.
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Til: Bjørn Fauchald <bjoern.fauchald@vestre-toten.kommune.no>,
Ordføreren <ordfoereren@vestre-toten.kommune.no>
Cc:
Aage Midtbu <Aage.Midtbu@vestre-toten.kommune.no>, Synnøve
Mjølnerød <Synnoeve.Mjoelneroed@vestre-toten.kommune.no>,
SISSEL SKIAKER <sissski@online.no>
Dato: 08.05.2019 15:06
Emne: Fwd: Kjøkken Gimle

Da saken om kjøkken på Gimle var oppe i formannskapet lansert jeg fra Sp
nærkjøkken i V.Toten.
Jeg ble utfordret av ordfører å utdype dette nærmere.
Oversender derfor dette som vårt innspill i saken.
Når det gjelder vaskeri ,mener vi dette nødvendigvis ikke behøver å
knyttes
opp mot Gimle, men på et ellers velegnet sted i V.Toten.
Vennlig hilsen
Arild Nikolai Ødegaard
tlf: 950 38 844
e-post: arildnodegaard@gmail.com
(See attached file: Kjøkken Gimle 2.docx)

Den daglige maten er viktig for alle.
Nytt nærkjøkken på Gimle og Raufoss Helsetun.
Når det skal bygges nytt sykehjem på Gimle må det bli bygget med eget kjøkken. Likeledes bør det
bygges eget kjøkken på Raufoss Helsetun.
” Nærkjøkken ” må prioriteres ved begge institusjonene.
Et ” nærkjøkken ” er et kjøkken hvor all maten til institusjonens beboere blir laget daglig.
Vestre Toten Senterpartiet ønsker to slike kjøkken i kommunen. Et på Gimle sykehjem og et på
Raufoss Helsetun.
Nærkjøkkenet skal lage middagsmat hver dag, og levere varm mat ut til postkjøkken/ anretningskjøkken på hvert foretak eller avdeling. Kjøkkenet skal lage god og tradisjonell mat, med sunne
lokale råvarer.
Maten skal tilpasses hver enkelt beboer. Det skal være enkelt å bytte ut eller forandre maten utfra
ønsker og behov. Eldre er som oss alle, de har ulike bakgrunn og preferanser.
Vi mener det er avgjørende for appetitten og næringsinntaket at maten lages fra bunnen av hver dag.
Lukten av matlaging og skramling fra kjøkkenet skaper trivsel og fellesskap. Erfaringer viser at
beboerne får større matlyst og oppleves som mer fornøyde. Atmosfæren i avdelingene blir roligere .
Beboerne gir uttrykk for større opplevelse av trygghet. Bedre søvnmønster og mindre medisinbruk
hos mange viser seg å være et positivt resultat av god ernæring. God ernæring kan gi bedre fysisk
og psykisk helse. Mat er god medisin.
Beboerne må ha tilrettelagte spiseplasser i en atmosfære av et godt fellesskap. Det må tilrettelegges
med koselig interiør, tilpasset spisebestikk og servise, hyggelige duker, servietter og med blomster
i flotte farger på bordet. Dette sammen med lukten av mat gir både beboer , ansatte og pårørende
en god felles opplevelse.
VI mener flere kvalifiserte fagpersoner vil søke seg til denne typen kjøkken. Det er attraktivt å
tilberede mat ved mindre kjøkken. Kokken tilpasser maten til hver enkelt utfra sine kunnskaper,
erfaring og omtanke. Senterpartiet vil gi et større tilbud til de mange unge lærlinger som ønsker
utfordringer gjennom opplæring i et nærkjøkkenet.
Mat til hjemmeboende og små boenheter .
Varm mat fra nærkjøkkenet , daglig levert på døra, vil være det ideelle.
Pr i dag er det ca. 120 hjemmeboende i Vestre Toten som mottar ferdig middagsmat fra Gimle.
Dette antallet må en forutse vil stige med forventet økende andel eldre og at vi vil bo hjemme ca. 10
år lengere enn tidligere.
Å bygge nytt produksjonskjøkken for kjøl og frys, ( sous vide), slik det er i dag vil bli dyrt for Vestre
Toten kommune.
Det er pr. i dag mange ferdigmat produsenter på markedet. De mest kjente er Toro, Fjordland og
Tine. Disse lager god , næringsriktig og variert mat. Porsjonene er tilrettelagt i oppdelt emballasje
for de ulike bestanddelene og som varmes felles i microovn. Maten spises rett fra tilpasset
emballasje.
Vestre Toten Senterparti mener slike alternativer kan være en god erstatning for bygging av et nytt
produksjonskjøkken som skulle serve levering av mat til hjemmeboende.

Her er et par alternativer:
1.Matvarephuset.no i Voss leverer til mange sykehjem og hjemmeboende i hele Østlandsområdet.
Menyene her er næringsberegnet og tilpasset brukers behov. Som standardkost leveres energi og
nærings -rett kost, i henhold til Helsedirektoratets anbefalinger. Matvarehuset .no har en rik og
variert års meny , med tradisjonell ”husmannskost”. De leverer også ønskekost, for de med ekstra
dårlig appetitt.
Spesialkost med tanke på religion og livssyn, leveres også etter behov.
Mat fra Mathuset.no leveres pakket slik som maten fra Gimle i dag.

2.TID fra Tine har startet med hjemme levering av næringsrike middager og mellommåltider tilpasset
eldre. Hver uke tilbyr TID nye retter levert på døra.
De leverer alternativer for de med allergier, eller en kan selv bytte ut enkelt måltider hvis det er noe
på menyen som ikke faller i smak. Måltidene pakkes ferske og de gir bistand til å sette maten inn i
kjøleskapet. Mellommåltider kan også levers.
TID er en type abonnement men har ingen bindingstid, en kan når som helst endre antall middager.

Er du eldre ,syk og hjemmeboende med et behov for ferdig tilberedt mat er et godt velfungerende
tilbud nødvendig. I dagens samfunn med økende antall eldre må vi se for oss et mangfold med ulike
behov. Framtidens eldre vil ha andre krav til å få dekket sine behov, det være seg transport,
boformer, aktiviteter og tilrettelegging med hjelpetiltak for å kunne bo lengst mulig i egen bolig.
Vestre Toten Senterparti mener kommunen må tenke i nye baner og utradisjonelt med tanke på
den kommende eldrebølgen og generelt økende omsorgsbehov.

Det er viktig å legge merke til at regjeringen også legger opp til at ved bygging av nærkjøkken
betaler staten halvparten av regninga i tillegg til momskompensasjon.

Vestre Toten SP vil at vårt innspill blir tatt med videre i utredningen av nytt kjøkken Gimle.
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Saksbehandler:
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REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL - HORISONT MILJØPARK IKS
Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
1. Kommunestyret har merket seg revisjonsrapportens hovedkonklusjoner:
a) Vedr. selvkostfond:
Selvkostregnskapet er utarbeidet i henhold til departementets retningslinjer.
Dagens praksis med selvkostfond for renovasjon, både i kommunene og i
selskapet, er ikke i tråd med retningslinjene eller kommunenes eierstrategi.
b) Vedr. skille mellom nærings- og husholdningsavfall:
Selskapet har tilfredsstillende rutiner for regnskapsføring og fordeling av
kostnader mellom nærings- og husholdningsavfall. Det skilles derimot ikke
mellom de to områdene i selskapets balanseregnskap, noe som ikke er i
henhold til avfallsforskriften.
c) Vedr. kostnadsfordeling mellom kommunene:
Gjeldende praksis, der kostnadene hovedsakelig fordeles mellom kommunene
etter eierandel, kan forsvares sett opp mot retningslinjene.
d) Vedr. effektiv drift:
Horisont Miljøpark IKS viser til en rekke tiltak for å forbedre effektiviteten, men
de har ikke satt mål for effektivitet eller forbedring i effektivitet.
e) Vedr. kvalitet og beredskapen for tjenestene:
Resultatet fra kundeundersøkelsen våren 2019 tilsier at selskapet har noe å
hente når det gjelder kundetilfredshet, og da særlig knyttet til henting av
avfallet.
f) Vedr. etterlevelse av arbeidsmiljølov i datterselskapet Horisont Renovasjon AS
mht. arbeidsavtaler og lønnsforhold:
Gjennomgangen har ikke avdekket feil/mangler mht. arbeidsavtaler og
lønnsforhold.
g) Vedr. selskapets innføring av avgift på levering av trevirke:
Det er anledning til å innføre gebyr for spesielle avfallsfraksjoner, herunder
trevirke. Det er kommunestyret som skal fastsette avfallsgebyrer i henhold til
avfallsforskriften.
h) Vedr. selskapets avtale om salg av trevirke til Eidsiva Bioenergi AS:
Revisjonens undersøkelser gir ingen indikasjoner på at selskapet ikke oppnår
konkurransedyktige priser for trevirke ved salg til Eidsiva Bioenergi AS.
i) Vedr. selskapet utbyttepolitikk

Representantskapet må årlig ta stilling til utbetaling av utbytte «etter forslag fra
styret eller med styrets samtykke», jf. lov om interkommunale selskap § 29.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant (ordfører) og rådmannen
følge opp at:
a) Horisont og eierkommunene tar konsekvensen av at avgifter for levering av
avfall på gjenvinningsstasjonene regnes som avfallsgebyr. Kommunestyret
skal fastsette gebyret.
b) Renovasjonsforskrift for Gjøvik-regionen bør klargjøres, slik at det går fram at
det er anledning til å pålegge avgift for levering av definerte avfallsfraksjoner
c) Så lenge det er uttrykt fra eierne at selvkostfondet skal ligge i kommunene,
bør fondet i Horisont avvikles.
d) Det vurderes å skille på husholdning og næring i balansen i regnskapet til
Horisont Miljøpark IKS.
e) Selskapet følger opp kundeundersøkelsen 2019 med tiltak for bedre å kunne
oppfylle sine forpliktelser overfor abonnentene.
3.

Ved sluttføring av arbeidet med politisk sak om eierstrategi i Horisont
Miljøpark IKS, bes om at det tas hensyn til revisjonsrapporten funn, jf.
vedtakets pkt. 1 i) om utbyttepolitikk.

Trykte vedlegg:
Vedlegg - revisjonsrapport horisont miljøpark iks.pdf
Fakta:
Kontrollutvalget i Vestre Toten behandlet saken i sitt møte den 9. oktober 2019, sak
46/19.
Saken oversendes til sluttbehandling i kommunestyret.
Som vedlegg til rapporten, følger rådmannens kommentarer til rapportens innhold.
Bjørn Fauchald
rådmann
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FORORD
Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Horisont Miljøpark AS. Selskapskontroll er en
oppgave som er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 og for øvrig nærmere omtalt i forskrift om
kontrollutvalg kapittel 6 (§§ 13 – 15).
Prosjektarbeidet er utført i perioden mai-september 2019. Kristian Lein har vært oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor, og har utført arbeidet med rapporten sammen med forvaltningsrevisor Kari
Robbestad. Birgitte Ulimoen Bue har også bidratt i arbeidet med selskapskontrollen.
Vi takker Horisont Miljøpark IKS for samarbeidet, og for å ha bidratt med viktig informasjon. Vi takker
også andre som har bidratt med opplysninger.
Utkast til rapport er blitt sendt på høring til Horisont Miljøpark IKS. Uttalelsen er vedlagt rapporten.
Selskapets uttalelse knyttet til kapittel 8 i rapporten har medført noen endringer og utdypinger i dette
kapitlet. Revisjonens konklusjoner er ikke endret i forhold til rapportutkastet som ble sendt til
selskapet.
Etter høringen av rapporten til selskapet ble den sendt til eierkommunene for uttalelse.
Høringssvarene ligger vedlagt rapporten.

Lillehammer, oktober 2019

Kristian Lein
Oppdragsansvarlig revisor
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SAMMENDRAG
Formålet med denne selskapskontrollen har vært å undersøke hvordan Horisont Miljøpark IKS følger
regelverket for offentlig eide renovasjonsselskaper, samt å gå inn i temaer som er viktig for selskapet
som en viktig tjenesteyter for befolkningen i regionen.
Til grunn for revisjonens vurderinger er det utarbeidet vurderingskriterier. Kriteriene er blant annet
hentet fra forurensingsloven, avfallsforskriften, retningslinjer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), nasjonale mål på avfallsområdet og renovasjonsforskrift for kommune i Gjøvikregionen. Vi har tatt for oss problemstillingene med utgangspunkt i perioden 2016 – medio 2019.
Nedenfor følger konklusjoner/vurderinger knyttet til problemstillingene i selskapskontrollen.
Revisjonens anbefalinger er tatt inn til slutt i sammendraget.
Problemstilling 1: Gir selskapets rutiner og praksis for utarbeiding av selvkostregnskap grunnlag for
riktig fastsetting av gebyrer i kommunestyrene?
Revisjonen mener at Horisont utarbeider selvkostregnskap i henhold til KMD sine retningslinjer.
Kapitalkostnader blir beregnet i tråd med reglene, det blir utarbeidet etterkalkyle, og
selvkostregnskapet blir avregnet mot selvkostfond. Det blir beregnet kalkulatoriske renter på fondet.
Etter vår mening er løsningen med selvkostfond for renovasjon, både i kommunene og i selskapet,
verken i tråd med retningslinjene eller kommunenes eierstrategi. Så lenge det er uttrykt fra eierne at
selvkostfondet skal ligge i kommunene, så bør fondet i Horisont avvikles.
Problemstilling 2: Ivaretas pålagt regnskapsmessig skille mellom nærings- og husholdningsavfall?
Selskapet opererer med regnskapsmessig skille mellom nærings- og husholdningsavfall i henhold til
forskriften. Dette er ikke tilfellet med balansen, den utarbeides kun for selskapet som helhet, noe som
ikke er i henhold til avfallsforskriften.
Vår undersøkelse viser at Horisont har utarbeidet fordelingsnøkler som viser hvor stor del av
kostnadene som skal belastes hhv husholdnings- og næringsavfall. Etter revisjonens vurdering ser det
ut til at selskapet har tilfredsstillende rutiner på dette området.
Problemstilling 3: Ivaretas kostnadsfordelingen mellom kommunene slik at regelverket på området
oppfylles?
Horisont Miljøpark IKS skal i henhold til regelverket fordele nettokostnadene til kommunene etter bruk
av tjenestene. Retningslinjene fra KMD sier at dersom kostnadene ved renovasjon i én kommune er
høyere per abonnent enn i en annen kommune, og det ikke eksisterer faglige grunner for
kostnadsutjevning, skal ikke abonnentene betale samme pris. Det er imidlertid ikke hensikten at ulike
transportavstander fra kommunene til behandlingsanlegg nødvendigvis skal separeres dersom dette
er rasjonelt for selskapet.
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Etter revisjonens oppfatning kan gjeldende praksis, der kostnadene hovedsakelig fordeles mellom
kommunene etter eierandel, forsvares sett opp mot retningslinjene.
Problemstilling 4: Hvor effektivt drives selskapet, bl.a sett i forhold til lignende selskaper?
Verken eierne eller selskapet selv har satt spesifikke mål for effektivitet eller forbedring i effektivitet.
Selskapet opererer imidlertid med flere målsetninger på økonomiområdet. Horisont kan vise til en
rekke tiltak for å forbedre effektiviteten. Det tyder på at selskapet tilstreber effektiv drift.
Mangel på sammenlignbare data gjør det vanskelig å holde effektivitet/kostnadsnivå i Horisont opp
mot andre renovasjonsselskaper. Sammenligning av renovasjonsgebyrer gir imidlertid et visst grunnlag
for å vurdere Horisonts effektivitet/kostnadsnivå. Renovasjonsgebyrene i kommunene i Gjøvikregionen ligger forholdsvis lavt sammenlignet med nabokommuner.
Problemstilling 5: Hvordan sikrer selskapet kvaliteten og beredskapen for tjenestene?
Resultatet fra kundeundersøkelsen våren 2019 tilsier at Horisont har noe å hente når det gjelder
kundetilfredshet, og da særlig knyttet til henting av avfallet. Selskapet har iverksatt flere tiltak, og
arbeider med nye tiltak, for bedre å kunne oppfylle sine forpliktelser overfor abonnentene.
Horisont sine egne tall viser at selskapet, i likhet med landet for øvrig, ligger bak det nasjonale målet
om materialgjenvinning og energiutnyttelse for alt avfall. I 2018 nådde imidlertid Horisont og
kommunene i Gjøvik-regionen 2020-målet om gjenvinningsandel på minst 50 % for
husholdningsavfallet.
Ifølge Horisonts egne tall ligger selskapet og kommunene i Gjøvik-regionen godt an i forhold til det
nasjonale målet om at veksten i avfallsmengder skal være lavere enn den økonomiske veksten.
Problemstilling 6: Etterleves arbeidsmiljølov i datterselskapet Horisont Renovasjon AS mht
arbeidsavtaler og lønnsforhold?
Horisont har inngått arbeidsavtaler med de ansatte i Horisont Renovasjon AS. De ansattes lønn i
selskapet ligger høyere enn minstelønn som gjelder for transportbransjen. Både Horisont og
Arbeidstilsynet oppfatter at de har hatt et positivt samarbeid knyttet til å løse utfordringer med hensyn
til arbeidstid i perioder med stor arbeidsbelastning.
Problemstilling 7: Er selskapets innføring av avgift på levering av trevirke fra private i tråd med
selvkostprinsippet, og i henhold til reglene for gebyrfastsetting?
I henhold til nasjonale regler på selvkostområdet er det anledning til å innføre gebyr for spesielle
avfallsfraksjoner. Renovasjonsforskrift for Gjøvik-regionen kan leses slik at hvis avfallet er sortert og
ikke er restavfall, skal det ikke være avgift for levering av dette.
Hovedregelen etter avfallsforskriften er at kommunestyret skal fastsette avfallsgebyr. I henhold til
Miljødirektoratets veileder er gebyr husholdningene betaler for å levere avfall på
gjenvinningsstasjonen å regne som et avfallsgebyr. Ut fra dette er det kommunene som skal bestemme
gebyrene, slik er det også formulert i renovasjonsforskriften til Gjøvik—regionen § 19.
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Problemstilling 8: Er selskapets avtale om salg av trevirke til Eidsiva Bioenergi AS inngått på
markedsmessige vilkår?
Revisjonen har ikke noen klar oppfatning av om Horisont har oppnådd konkurransedyktige priser for
trevirke. På generell basis vil selskapet ha interesse av å oppnå så høy pris som mulig. Ettersom Eidsiva
Bioenergi sitt anlegg på Kallerud ligger relativt nært Horisonts anlegg i Dalborgmarka virker det rimelig
at beste pris kan oppnås ved leveranser dit.
Utbyttepolitikk
I eierstrategien som ble behandlet av kommunestyrene våren 2018 er det tatt inn en formulering som
sier at selskapet må balansere kravet om et høyt utbytte mot «selskapets behov for kapital for å utvikle
virksomheten i tråd med gjeldende selskapsstrategi». Det framgår imidlertid ikke eksplisitt av teksten
at utbytte for hvert år må besluttes av representantskapet, samt at dette må skje «etter forslag fra
styret eller med styrets samtykke» slik kravet er i lov om interkommunale selskap § 29.
Revisjonen har ikke funnet annet å påpeke angående formuleringen om utbyttepolitikk i forslaget i
eierstrategi.
Revisjonens anbefalinger


I utgangspunktet skal det være ett selvkostfond. Så lenge det er uttrykt fra eierne at
selvkostfondet skal ligge i kommunene, så bør fondet i Horisont avvikles.



Det bør vurderes å finne en mulighet for å skille på husholdning og næring balansen i
regnskapet til Horisont.



Renovasjonsforskrift for Gjøvik-regionen bør klargjøres, slik at det går fram at det er anledning
til å pålegge avgift for levering av definerte avfallsfraksjoner.



Horisont og eierkommunene bør ta konsekvensen av at avgifter for levering av avfall på
gjenvinningsstasjonene regnes som avfallsgebyr, og derfor skal bestemmes av kommunene.
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1

INNLEDNING

1.1 KONTROLLUTVALGENES BESTILLING
Innlandet Revisjon IKS (heretter omtalt som «revisjonen») la fram foranalyse ang selskapskontroll I
Horisont Miljøpark IKS («Horisont») for fire av kontrollutvalgene i respektive møter i perioden
november 2018 - februar 2019. Revisjonen ble med utgangspunkt i foranalysen bedt om å utarbeide
en prosjektplan for selskapskontrollen.
I løpet av våren 2019 ble det laget en prosjektplan som ble lagt fram for og godkjent av
kontrollutvalgene1. Revidert prosjektplan ble godkjent av kontrollutvalgene i Søndre Land, Vestre
Toten, Østre Toten, Gjøvik og Nordre Land i møter hhv 11. mars, 20. mars, 26. mars, 25. april og 6. mai.

1.2 FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG FORVENTET NYTTE
Formålet med denne selskapskontrollen er å undersøke hvordan Horisont Miljøpark IKS følger
regelverket for offentlig eide renovasjonsselskaper, samt å gå inn i temaer som er viktig for selskapet
som en viktig tjenesteyter for befolkningen i regionen. Forventet nytteverdi av prosjektet er primært
knyttet til å framskaffe kunnskap som kan være relevant med hensyn til styring og oppfølging av
selskapet.
Prosjektarbeidet har tatt utgangspunkt i følgende problemstillinger, jf prosjektplan:
1. Gir selskapets rutiner og praksis for utarbeiding av selvkostregnskap grunnlag for riktig
fastsetting av gebyrer i kommunestyrene?
2. Ivaretas pålagt regnskapsmessig skille mellom nærings- og husholdningsavfall?
3. Ivaretas kostnadsfordelingen mellom kommunene slik at regelverket på området oppfylles?
4. Hvor effektivt drives selskapet, bl.a sett i forhold til lignende selskaper?
5. Hvordan sikrer selskapet kvaliteten og beredskapen for tjenestene?
6. Etterleves arbeidsmiljølov i datterselskapet Horisont Renovasjon AS mht arbeidsavtaler og
lønnsforhold?
7. Er selskapets innføring av avgift på levering av trevirke fra private i tråd med
selvkostprinsippet, og i henhold til reglene for gebyrfastsetting?
8. Er selskapets avtale om salg av trevirke til Eidsiva Bioenergi AS inngått på markedsmessige
vilkår?

1

Prosjektplan ble lagt fram for kontrollutvalgene i to omganger.

8

Felles eierstrategi ble behandlet av kommunestyrene i Gjøvik-regionen våren 2018. I eierstrategien var
det lagt inn et punkt (pkt 3.5) om at styret skal legge fram en treårs utbytteplan hvert år i oktober,
samt at utbyttet over tid skal utgjøre minimum 50 % av resultat etter skatt fra næringsdelen av
selskapet2.
Kontrollutvalgene har bedt Innlandet Revisjon IKS undersøke hvorvidt det er anledning for
interkommunale selskaper å tildele utbytte, herunder at eierne fastsetter utbytteplaner for selskapet.
Tema utbytte/utbyttepolitikk vil ha karakter å være en avgrenset vurdering, og er derfor ikke satt opp
som en egen problemstilling for prosjektet.

1.3 OM HORISONT MILJØPARK IKS
Horisont Miljøpark IKS er et interkommunalt avfallsselskap eid av de fem kommunene i Gjøvikregionen. Horisont Miljøpark IKS henter avfall fra husholdninger og fritidsboliger. Avfallet hentes av
Horisont Renovasjon AS som er et heleid datterselskap av Horisont IKS.
Eierskapet er fordelt i henhold til folketall i kommunene: Gjøvik (42,6 %), Østre Toten (21,1 %), Vestre
Toten (18,6 %), Nordre Land (9,5 %) og Søndre Land (8,1 %). Selskapet ble opprettet som GLT-Avfall
11. november 1991, og skiftet i april 2017 navn til Horisont Miljøpark IKS. Selskapet hadde pr utgangen
av 2018 32 fast ansatte som utgjorde 28,9 årsverk.
Selskapsavtalen ble ikke endret etter navnebyttet, den ble kun korrigert med nytt navn. Formålet med
Horisont Miljøpark IKS «er på vegne av eierkommunene og næringsdrivende å drive avfallshåndtering
bestående av innsamling, avfallstransport, behandling og omsetning innenfor de til enhver tid
gjeldende konsesjonsvilkår og markedsmessige forhold.»
Administrasjonen holder til i Dalborgmarka i Gjøvik kommune. Her ligger også Dalborgmarka
Avfallsdeponi og Dalborgmarka miljøstasjon. I tillegg har selskapet ansvaret for driften av 7 andre
miljøstasjoner rundt om i eierkommunene. På miljøstasjonene leveres avfall fra både husholdning og
næring. Miljøstasjonen er i utgangspunktet finansiert av renovasjonsgebyret. Husholdning (private)
betaler derfor i utgangspunktet kun for levering av restavfall. Næringsdrivende skal betale for å levere
avfall. Det har vært en del tilfeller der bedrifter leverer til miljøstasjonene under dekke av å være
private, og selskapet har hatt kontrollerer for å avdekke dette.
I 2018 var omsetningen i Horisont Miljøpark IKS 112,5 mill kr, og årsresultatet 6,2 mill kr. Omsetningen
har vært økende de siste årene, spesielt etter at selskapet overtok renovasjonen i eierkommunene. Av
omsetningen i utgjorde husholdningsdelen ca 80 prosent, mens næringsavfall utgjør resten. Det hentes
ikke næringsavfall, unntaket er kommunalt avfall i Vestre Toten kommune. Konkurranse mot private

2

Den politiske behandlingen av eierstrategien og status for denne omtales i kapittel 1.4 nedenfor.
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aktører skjer, med dette unntaket, kun innen mottak av avfall, og da mest knyttet til avfall fra større
prosjekter (særlig fra bygg- og anleggsprosjekter).
Representantskapet er selskapets øverste organ og består av ordførerne i Horisonts eierkommuner,
samt en representant for opposisjonen fra hver av eierkommunene. Alle er valgt for en 4-årsperiode,
tilsvarende kommunevalgperioden, og har personlige vararepresentanter.
Selskapets styre består av sju medlemmer, to fra Gjøvik kommune, og ett fra hver av de fire andre
kommunene. Disse velges for en toårsperiode av representantskapet etter innstilling fra kommunene.
Ett medlem med varamedlem velges av de ansatte. Styrets leder og nestleder velges av
representantskapet for en toårsperiode etter innstilling fra ordfører-/rådmannsgruppen i
kommunene.
Etter konkursen til Reno Norden i september 2017 etablerte Horisont Miljøpark det heleide selskapet
Horisont Renovasjon AS. Dette selskapet er ansvarlig for inntransport av avfall i Gjøvik-regionen. Daglig
leder og styre i Horisont Renovasjon AS er det samme som i Horisont Miljøpark IKS. I 2018, selskapets
første hele driftsår, hadde Horisont Renovasjon AS en omsetning på 31,2 mill kroner og et resultat på
kr 54 000. Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 23 ansatte/årsverk.
Horisont Miljøpark IKS har tre fulle deponier hvor det drives etterdrift. I de gamle deponiene er det
matavfall som danner gass, dette gjør at disse deponiene er mer krevende å drive etterdrift på. De nye
deponiene fylles blant annet med asbest, isolasjonsmateriale, noe råslam og porselen. Det dannes ikke
gass på disse deponiene.

1.4 EIERSTRATEGI HORISONT MILJØPARK IKS
Eierstrategien ble våren 2018 lagt fram for politisk behandling i eierkommunene3. I vurderingsdelen
av saksframlegget oppsummeres de viktigste punktene i forslaget til strategi, inndelt i følgende
punkter:










3

Selskapets organisering og rett til å tegne nye selskaper
Eiernes forventninger og dialog med selskapet
Valgkomité
Styreevaluering
Åpenhet
Offentlige anskaffelser
Effektivitet
Utbyttepolitikk
Konkurranse

Saksframlegget til den politiske behandlingen i kommunene var identisk i alle de fem kommunene , med unntak av at Gjøvik

kommune hadde en henvisning til tidligere vedtak angående valg av kommunestyremedlemmer til styrer i selskaper, der
kommunen er eier/medeier.
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Om utbyttepolitikk heter det følgende i saksframlegget:
«I Horisont er det kun anledning til å betale utbytte fra den konkurranseutsatte delen av virksomheten
(næringsavfall), og utbytte har så langt vært betalt kun én gang. Tatt i betraktning at selskapet eies
100 prosent av de fem kommunene i Gjøvikregionen, og disse har samme eierskapspolitikk, så følger
det av formuleringen rundt utbytte at det bør etableres en utbyttepolitikk for denne delen av Horisont.
Rådmennene har i forslaget til eierstrategi foreslått at eierne forventer en forutsigbar utbyttepolitikk
fra selskapet. Forutsigbarhet oppnås ved at styret hvert år i oktober legger frem en rullerende treårs
utbytteplan for eierne. Selskapet skal over tid utbetale minimum 50 % av resultat etter skatt fra
næringsdelen.
Selskapet må til enhver tid balansere kravet om et høyt utbytte med selskapets behov for kapital for å
utvikle virksomheten i tråd med gjeldende selskapsstrategi.»
Kommunestyrene i eierkommunene behandlet i mai/juni 2018 felles eierstrategi for Horisont
Miljøpark AS.
Kommunestyrene i Østre Toten og Søndre Land godkjente eierstrategien uten endringer.
Kommunestyrene i Gjøvik, Nordre Land og Vestre Toten godkjente ikke forslaget om at selskapet skal
utbetale minimum 50% av resultat etter skatt fra næringsdelen (jf pkt 3.5 i eierstrategien). Vedtakene
i Gjøvik og Nordre Land gikk dessuten ut på at disse kommunestyrene ikke godkjente at styrets leder
og nestleder skal velges av representantskapet (pkt 4.2 i eierstrategien). Siste del av vedtaket i disse
to kommunene betyr at disse kommunene vedtok at valg av styre skal skje etter innstilling fra
selskapets valgkomité, og ikke en regional valgkomité.
På bakgrunn av at kommunestyrene har fattet ulike vedtak, så ble det i møte i rådmannsutvalget
20.8.18 besluttet at det skulle sammenstilles et notat til ordfører- og rådmannsmøtet for å avklare
videre behandling. For å bidra til å sikre at kommunene har likelydende vedtak når det gjelder
utbyttepolitikk var eierstrategien tema i møte i ordfører-/rådmannsgruppa 31.1.19.
På spørsmål fra revisjonen opplyste rådmann Arne Skogsbakken i Søndre Land i e-post 13. august 2019
at det ikke har vært framdrift i arbeidet med eierstrategien siden januar i år.
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2

REVISJONSKRITERIER

Den kommunale selskapskontrollen består av to kontrollformer: eierskapskontroll
forvaltningsrevisjon i selskap. Denne kontrollen omfatter kun forvaltningsrevisjon.

og

Eierskapskontroll går ut på å undersøke om kommunen har en forsvarlig forvaltning av sine
eierinteresser i selskaper. I denne typen kontroller inngår også en vurdering av om den som utøver
eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger for forvaltningen av
kommunens eierinteresser. Eierskapskontroll retter seg mot kommunen som eier og den eller de som
utøver kommunens eierinteresser i og utenfor eierorganet. Eierskapskontroll i kommunene i Gjøvikregionen ble utført i 2014/2015 (Irev rapport 11-2014).
Dersom selskapskontrollen skal omfatte selskapets virksomhet – spørsmål som krever innsyn i
selskapets drift - må dette gjøres i form av en forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i et konkret
selskap må utføres i samsvar med de regler som gjelder for denne typen revisjon og i tråd med god
kommunal revisjonsskikk. Dersom selskapskontrollen gjennomføres som forvaltningsrevisjon, skal det
i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon utledes revisjonskriterier.
Med revisjonskriterier mener vi lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder
mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det
skal settes opp noen autoritative standarder som kan være grunnlag for revisjonens vurderinger. I og
med at revisjonskriteriene er uttrykk for en norm eller et ideal for hvordan tilstanden bør være på
området, danner kriteriene også utgangspunkt for revisjonens anbefalinger.
Revisjonskriterier i denne selskapskontrollen er blant annet hentet fra:

4



Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensingsloven).



Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).



Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for beregning av selvkost for
kommunale betalingstjenester (H-3/14).



Miljødirektoratets veileder om beregning av avfallsgebyr (M-258/2014).



Nasjonale mål på avfallsområdet.



Kommunenes eierstrategi for Horisont Miljøpark4.



Renovasjonsforskrift for kommune i Gjøvik-regionen.



Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).



Selskapsavtale for Horisont Miljøpark IKS.

Som det framgår av kapittel 1.4 er felles eierstrategi ikke vedtatt av kommunestyrene. Vi legger imidlertid til grunn at de

deler av eierstrategien, som ble godkjent i alle de fem kommunestyrene ved behandlingen våren 2018, i hovedsak vil bli
stående uforandret ved ny behandling. Vi mener det derfor er forsvarlig å benytte disse delene av eierstrategien som en del
av kriteriegrunnlaget.
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Kilder til revisjonskriterier gjennomgås i tilknytning til hver problemstilling, og ut fra disse utledes
revisjonskriterier for problemstillingen, jf kapittel 4 - 8.
Det er ikke utarbeidet revisjonskriterier for problemstilling 8 ettersom denne problemstillingen er av
kartleggende/beskrivende karakter. Som tidligere nevnt er ikke vurderingene knyttet til utbyttepolitikk
å regne som en egen problemstilling (jf kapittel 10), og vi har derfor ikke utarbeidet revisjonskriterier.
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3

METODE

Forvaltningsrevisjon inngår som en del av selskapskontrollen. I henhold til forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner, § 7 skal gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skje «i
henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det
skal etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt». I henhold til dette er prosjektarbeidet
gjennomført i henhold til metodikken som beskrives i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon
utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund.
Intervjuer/møter
Vi har hatt møter med Horisont Miljøpark IKS/Horisont Renovasjon AS v/adm dir og økonomi-/HR-sjef.
Leder av Regionrådet for Gjøvikregionen har blitt intervjuet.5 Vi har vært i kontakt med Eidsiva
Bioenergi AS, angående pris og betingelser for returtrevirke, og Arbeidstilsynet region Indre Østland
angående forholdet til arbeidsmiljølovgivningen. Vi har også hatt en samtale med tillitsvalgt for
Fagforbundet i Horisont Miljøpark IKS, samt tillitsvalgt i Fagforbundet Gjøvik.
Dokumenter
Dokumentgjennomgangen har omfattet dokumentene omtalt ovenfor under revisjonskriterier. Vi har
også gått gjennom dokumenter som tar for seg og beskriver selskapets praksis innenfor de temaer og
områder som omfattes av problemstillingene. Dette inkluderer blant annet:
- kommunenes eierskapsmeldinger.
- kommunestyrevedtak av direkte eller indirekte betydning for eierskapet i Horisont
Miljøpark IKS og for utøvelsen av Horisont Miljøpark IKS sin virksomhet for øvrig.
- selskapsrettslig lovgrunnlag (jf IKS-loven/AS-loven).
- strategi- og plandokumenter i Horisont Miljøpark IKS.
- pris- og markedsdata for trevirke
- relevante utredninger og forvaltningsrevisjoner
I tilknytning til problemstilling 1-3 er det hentet inn etterkalkyle/selvkostregnskap, for siste år (2018)
samt dokumentasjon på beregningsmodell/metode, herunder fordelingsnøkler, registrering og
fordeling av faktiske kostnader mv.
Informasjon om kostnader og kundetilfredshet er hentet inn fra Horisont. Denne informasjon er
supplert med øvrige undersøkelser og statistikk i renovasjonsbransjen. Relevante data er hentet fra
Statistisk sentralbyrå (SSB), bl.a tall for renovasjonsgebyr og resirkulering av avfall.

5

Horisont Miljøpark og Horisont Renovasjon står oppført med samme daglige leder. Leder av Regionrådet for Gjøvikregionen

er tenkt å representere ordførerne i regionen.
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Tidsperiode
Vi har tatt for oss problemstillingene med utgangspunkt i perioden 2016 – medio 2019. Vi mener denne
perioden er lang nok til at man kan få et samlet bilde, samtidig som den er så lang at vi ikke tar med
informasjon som er som ikke lenger er aktuell.6
Problemstilling 7 og 8 tar utgangspunkt i gjeldende situasjon med innføring av gebyr på innlevering av
trevirke. Pris- og markedsdata har tatt utgangspunkt i årene 2018/2019.
Presentasjon av fakta
Datas relevans er knyttet til om undersøkelsen representerer den virkelige situasjonen. Vi mener at
data som er samlet inn i denne undersøkelsen er egnet til å svare på problemstillingene. I tråd med
RSK 001 er det skilt mellom presentasjon av data/fakta og revisjonens vurderinger. Det er likevel viktig
å være oppmerksom på at de opplysninger som framkommer i rapporten nødvendigvis er et utvalg av
fakta.
Med pålitelighet menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er ivaretatt ved
verifisering av intervjureferater, at informasjon så langt som mulig har vært søkt hentet fra flere kilder,
samt ved at daglig leder og tidligere styreleder har fått anledning til å kommentere rapporten på utkast
til rapport.

6

Det skjedde betydelige endringer i selskapet i 2017, noe det er tatt hensyn til i prosjektet.
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4

RENOVASJONSGEBYR - SELVKOST

I dette kapitlet undersøkes det om beregning av renovasjonsgebyret skjer i tråd med
selvkostprinsippet.
Det er utarbeidet følgende problemstillinger for temaet selvkost.
1. Gir selskapets rutiner og praksis for utarbeiding av selvkostregnskap grunnlag for riktig
fastsetting av gebyrer i kommunestyrene?
2. Ivaretas pålagt regnskapsmessig skille mellom nærings- og husholdningsavfall?
3. Ivaretas kostnadsfordelingen mellom kommunene slik at regelverket på området oppfylles?
Følgende definisjoner er hentet fra veileder om beregning av avfallsgebyr M-258:
Husholdningsavfall er avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og
lignende, jf. forurensningsloven § 27 andre ledd. Definisjonen omfatter også spesialavfall med
opprinnelse fra husholdninger.
Videre sies det i veilederen at det er en lovpålagt oppgave å hente avfall fra fritidseiendommer, på lik
linje med annet husholdningsavfall, jfr forurensningsloven § 30 første ledd.
I forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og
Søndre Land kommuner, Oppland, med ikrafttredelse 7.11.2017 omhandler § 7 fritidsbebyggelse. Her
sies det at fritidsbebyggelse omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Horisont Miljøpark
IKS kan bestemme om fritidsbebyggelse skal ha felles oppsamlingsenheter.
Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner, jf.
forurensingsloven § 27 tredje ledd. Definisjonen omfatter også spesialavfall med opprinnelse fra
offentlige og private virksomheter og institusjoner. Håndtering av næringsavfall er en avfallstjeneste i
markedet.

4.1 REVISJONSKRITERIER
Kommunens plikter når det gjelder innsamling av husholdningsavfall er beskrevet i forurensingsloven
§30. Alle kostnadene ved lovpålagt håndtering av husholdningsavfall skal dekkes over avfallsgebyret,
jfr også forurensningsloven § 34. Gebyrinntektene skal dekke kommunens utgifter til
husholdningsrenovasjon, men kan ikke overstige disse utgiftene. Når kommunen skal beregne
selvkost, må kommunen
husholdningsrenovasjon.

finne

de

merkostnadene

som

kommunen

har

ved

å

yte
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Våre revisjonskriterier bygger på de to veilederne om selvkost, en generell for alle selvkosttjenester,
utarbeidet av Kommunal og moderniseringsdepartementet (H-3/14), og en veileder om selvkost på
renovasjonstjenester som er utarbeidet av Miljødirektoratet (M-258/2014). Vi har i tillegg vist til
kapittel 4.3 i kommunenes eierstrategi for Horisont Miljøpark IKS som sier at innfordring av
renovasjonsgebyr fra husholdningene skal ligge hos den enkelte kommune. Ifølge kapittel 3.5 skal
selvkostfondene ligge i hver kommune, og kapittel 3.3 stiller krav til adskilte regnskap for husholdningsog næringsavfall.
Merkostnaden ved å yte husholdningsrenovasjon består av direkte kostnader, indirekte kostnader og
kapitalkostnader. Hovedregelen er at de kostnader som kan knyttes direkte til produksjon av
selvkosttjenesten alltid kan legges inn i selvkostberegningen. Dette er direkte kostnader.
Indirekte kostnader vil være kostnader som ikke inngår direkte i tjenesteproduksjonen, men likevel er
nødvendige for å få utført tjenesten. Eksempler er fakturering og revisjon.
Kapitalkostnader består av investeringer og renter. Investeringsutgiftene skal i henhold til
retningslinjene fordeles jevnt over investeringenes levetid. Lineær avskrivning skal altså anvendes og
skal basere seg på historisk anskaffelseskost. Avskrivningene starter normalt året etter at
investeringsprosjektet er ferdig. I kommuneregnskapet/selskapets regnskap brukes bruttoprinsippet
ved avskrivning av anleggsmidler, her foretas det ingen korrigering for tilskudd e.l. Utgangspunktet for
selvkostberegningen er at netto anskaffelseskost ved en investering fordeles over den perioden som
eierandelen er i bruk. På denne måten blir brukerbetalingen knyttet direkte opp mot bruken av
eiendelen.
Det skal beregnes en rentekostnad for investeringskostnadene. I retningslinjene (H-3/14) finner vi egne
regler for beregning av kapitalkostnadene, slik at disse beregnes utenfor selskapets offisielle regnskap.
Det skal beregnes kalkulatorisk rentekostnad for alle anskaffelser av varige driftsmidler.
Kapitalkostnadene skal være basert på prinsippet om alternativkostnad, det vil si at beregningen er
finansieringsnøytral. Begrepet finansieringsnøytral innebærer at det ikke tas hensyn til om midlene til
bruk i virksomheten er tilført som egenkapital eller som lånekapital.7
Selvkostresultat, dvs. differansen mellom alle inntekter og kostnader i selvkostregnskapet
(etterkalkylen), avsettes til et selvkostfond (ved overskudd) eller motregnes mot et selvkostfond (ved
underskudd) dersom gebyrområdet gjennom lov eller kommunestyrevedtak skal ha full
kostnadsdekning. Et positivt selvkostresultat tilbakeføres som hovedregel brukerne av
selvkosttjenesten innen fem år. Tilsvarende dekkes et underskudd som hovedregel inn senest innen
fem år. På selvkostfondet beregnes det kalkulatoriske renter.
I retningslinjene (H-2/14) sies det i kap 8.1 at med hensyn til hvor selvkostfondet skal ligge, vil det som
utgangspunkt være naturlig at enheten som har gebyrinntektene, også har fondet. Dette er også tatt
7

Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr- M-258, kap 2.2.6. Som kalkylerente benyttes 5-årig swap-rente med et
tillegg på ½ prosentpoeng.
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inn i kommunenes felles eierstrategi for Horisont Miljøpark IKS, pkt 3.5 hvor det sies at
«Avfallshåndtering for privathusholdninger er monopolvirksomhet, og skal skje i henhold til
selvkostprinsippet. Selvkostfondene skal ligge i hver enkelt kommune.»
I avfallsforskriften § 15-4 stilles det krav om at det for hvert regnskapsår skal utarbeides adskilte
regnskap for resultat og balanse, for å etablere et tydelig skille mellom den lovpålagte håndteringen
av husholdningsavfall og avfallshåndtering i markedet. I de de tilfeller hvor et (elektronisk)
regnskapssystem har funksjonalitet for å kunne etablere et klart skille mellom kommersiell drift og den
lovpålagte delen er dette tilstrekkelig, og det er ikke nødvendig med to separate regnskapssystem (jf
M-258, s 10).
Skille mellom nærings- og husholdningsavfall er også tatt inn i kommunenes felles eierstrategi, pkt 3.3
hvor det heter at
«Selskapet skal konkurrere på lik linje med andre aktører når det gjelder markedet for næringsavfall.
Selskapet må legge frem adskilte resultatregnskaper for husholdningsavfall og næringsavfall, dvs
mellom den virksomheten som er konkurranseutsatt og ikke. Kryssubsidiering mellom
husholdningsavfall og næringsavfall må ikke forekomme.»
Kostnads- og inntektsposter i regnskapet må skille på husholdning og næring. Der hvor det ikke er
mulig å fordele direkte må det brukes fordelingsnøkkel. Kostnadsfordelingen mellom husholdningsavfall og næringsavfall i regnskapet skal dokumenteres og skal kunne kontrolleres.
Nettokostnadene forbundet med lovpålagt håndtering av husholdningsavfall skal dekkes over
avfallsgebyret, jfr veileder M-258. Med nettokostnader menes samlede kostnader ved den lovpålagte
håndteringen av avfall fratrukket inntektene ved denne aktiviteten. Dette innebærer at de kostnader
og inntekter som er direkte relatert til kommunens lovpålagte håndtering av husholdningsavfall (den
ikke-økonomiske aktiviteten), samt en forholdsmessig andel av felleskostnadene og fellesinntektene
dersom kommunen også selger avfallstjenester i markedet, skal inngå ved fastsettelse av
avfallsgebyret. Administrative kostnader tilknyttet selskapsorganene, som ikke lar seg fordele direkte
til det enkelte regnskap, skal fordeles forholdsmessig mellom den lovpålagte aktiviteten og den
kommersielle delen. Dette vil også omfatte ledelses- og administrasjonskostnader, inkludert fordeling
av styrehonorarer. Virksomhetene må sikre dokumentasjon ved bruk av relevante fordelingsnøkler for
beregninger av de ulike tjenestenes bruk av interntjenester.
I henhold til retningslinjene H-3/14 skal et interkommunalt selskaps netto kostnad på selvkostområdet
fordeles ulikt på eierkommunene når det er forskjellig kostnadsstruktur i de ulike kommunene som er
med i samarbeidet. Selvkost skal gjelde for «kommunens kostnader». Eksempelvis må renovasjon i regi
av et interkommunalt selskap kunne splittes for hver kommune som betjenes. Er kostnadene ved
renovasjon i en kommune høyere per abonnent enn i en annen kommune skal i utgangspunktet
abonnentene ikke betale samme pris. På den annen side sier retningslinjene at det ikke er hensikten
at ulike transportavstander fra kommunene til behandlingsanlegg nødvendigvis skal separeres.
Veilederen sier at «Avstandsforskjellene kan skyldes at en lokalitet var miljømessig gunstigere, mer
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kostnadseffektiv, utgjorde et bedre tilbud enn en annen eller ble valgt som følge av en
anbudskonkurranse.»
I tillegg til kommunens andel av IKS-ets nettokostnader, skal de respektive kommunenes egne
kostnader inkluderes i gebyrgrunnlaget. Dette innebærer at kommunens egne innbyggere kan måtte
betale et annet gebyr enn innbyggerne i nabokommunen, selv om kommunene samarbeider i et felles
IKS.
Med utgangspunkt i lov, forskrift og kommunenes eierstrategi som er gjengitt ovenfor, har revisjonen
utledet følgende revisjonskriterier:
For problemstilling 1


Selskapet skal utarbeide et selvkostregnskap for håndtering av husholdningsavfall i samsvar
med § 15 i avfallsforskriften og departementets retningslinjer.



Kapitalkostnadene skal baseres på lineære avskrivninger med utgangspunkt i historisk
anskaffelseskostnad. Det skal beregnes kalkulatorisk rentekostnad. Grunnlaget for beregning
av rentekostnaden er avskrivningsgrunnlaget.



Selvkostfondene skal ligge i den enkelte kommune.

For problemstilling 2


Selskapet skal utarbeide regnskap/balanse som skiller husholdning og næring.



Selskapet skal dokumentere skille mellom husholdnings- og næringsavfall
Det skal brukes relevante fordelingsnøkler.

For problemstilling 3


Nettokostnadene i et interkommunalt selskap skal fordeles mellom kommunene etter bruk av
tjenestene.

4.2 FAKTABESKRIVELSE
Ettersom Horisont Miljøpark IKS kun driver med avfallshåndtering, vil alle inntekter og kostnader i
selskapet være knyttet til renovasjon. Men siden selskapet også er involvert i næringsaktivitet må det
foretas en fordeling mellom husholdningsavfall og næringsavfall. Oversikt over fordelingsnøkler vises
i tabell 4.4.
For å kontrollere at selvkostreglementet blir overholdt utarbeider Horisont Miljøpark IKS en
etterkalkyle som viser selvkostregnskapet for regnskapsåret. Etterkalkylen inneholder tall fra både
selvkost, næring og det totale resultatregnskapet for selskapet. Selvkostregnskapet er basert på
driftsregnskapet i husholdningsdelen i selskapet, men opererer med enkelte prinsipper som er
forskjellig fra Horisont Miljøpark IKS sitt ordinære driftsregnskap. Derfor vil selvkostregnskapet og det
ordinære driftsregnskapet ikke være direkte sammenlignbart.
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I grunnlaget for selvkostregnskapet inngår regnskapets driftsutgifter, avskrivningskostnader og
kalkulatoriske rentekostnader:
Tabell 4.1. Etterkalkyle 2018.
etterkalkyle 2018
Selvkost

Næring

Totalt

Salgsinntekter

kr

82 099 359

kr

24 189 028

kr

106 288 387

Øvrige driftsinntekter

kr

1 813 890

kr

2 989 055

kr

4 802 945

Driftsinntekter

kr

83 913 249

kr

27 178 083

kr

111 091 332

kr

-

Direkte driftsutgifter

kr

77 576 344

kr

17 812 158

kr

95 388 502

Avskrivnings kostnader

kr

6 276 677

kr

3 091 498

kr

9 368 175

Kalkulatorisk rente (2,37%)

kr

1 420 548

kr

kr

1 420 548

Driftskostnader

kr

85 273 569

kr

kr

106 177 225

20 903 656

kr
Resultat

kr

-1 360 320

kr

Selvkostfond 01.01

kr

-1 961 346

kr

6 274 427

kr
kr

-

kr
kr

Avsetning til selvkostfond

kr

-1 360 320

Kalkulerte renteinntekter.
selvkostfond (2,37%)

kr

-62 604

Selvkostfond 31.12. (inkl rente
på fond)
kr
-3 384 270
Kilde: Horisont Miljøpark IKS, årsregnskap 2018.

kr

kr

-

-

4 914 107
-1 961 346
-

kr

-1 360 320

kr

-62 604

kr

-3 384 270

I tillegg utarbeider selskapet en oversikt over inntekter og kostnader pr kommune, jfr vedlegg 1. Denne
sendes til kommunene.
Vi har fått oversendt selskapets anleggskartotek som inneholder en oversikt over alle investeringer.
Den viser investeringsåret, anskaffelseskostnad, avskrivningstid og anleggsmiddelgruppe. Videre
inneholder den blant annet restverdi pr 1.1, årets avskriving og restverdi pr. 31.12. Alle anleggs- og
driftsmidler fordeles etter samme fordelingsnøkler som i driftsregnskapet. Disse danner grunnlag for
fordeling av avskrivningskostnaden for husholdning og næring, totalt er andelen husholdningsavfall på
67,11 % og næringsavfall 32,89 %. Det benyttes lineær avskrivning. Vi fikk opplyst at selskapet ikke
mottar tilskudd, slik at avskrivningen er lik i regnskapet og selvkostregnskapet. Totale avskrivninger for
2018 er på kr 9 368 175,-, hvor husholdningsavfallets avskrivninger utgjør kr. 6 286 862,-.
Kapitalkostnaden for husholdningsavfallet i selvkostregnskapet er basert på alternativkostnadsprinsippet, det vil si at det er finansieringsnøytralt.
Det er kommunene som sender faktura på renovasjonsgebyrene til abonnentene. Kommunene har
derfor et påslag for de oppgavene de gjør som belastes den endelige etterkalkylen. Det er kommunene
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selv som har ansvaret for å sette opp endelig selvkostregnskap (etterkalkyle). Selvkostfondene ligger
derfor i eierkommunene, som er siste kostnadsledd for renovasjonstjenesten.
Horisont Miljøpark IKS opererer også med et «selvkostfond» i sitt regnskap i note 14, noe som ifølge
selskapet er avtalt med rådmannskollegiet i Gjøvik-regionen. Horisont Miljøpark IKS mener det er noe
misvisende å omtale dette som et selvkostfond, at det dreier seg mer om en avsetning/buffer basert
på etterkalkylen. Årsaken er at det ved utgangen av året vil være noen kommuner som har betalt for
mye og noen som har betalt for lite til selskapet. Istedenfor å gjøre en avregning og kreve inn/eventuelt
betale tilbake til kommunene, samles avregningen til kommunene i et selvkostfond. Det kreves ingen
innbetaling/eller at noe blir utbetalt. Underskudd og kalkulatorisk rente på selvkostfondet er ført i
selskapets regnskap som inntekt og som fordring i balansen.
Administrasjonen i Horisont har nylig foreslått overfor kommunene at fondet avregnes over 3 – 5 år,
representantskapet har støttet forslaget. Dette ble opplyst i e-post 31.5.19 til kommunene i
forbindelse med oversending av regnskap, etterkalkyle og årsberetning for 2018.
Selskapet opplyser at de opererer med «selvkostfondet» fordi de får et etterslep på grunn av
forskjellige tidsfrister på avleggelse av budsjett og etterkalkyle/regnskap hos kommunene og Horisont
Miljøpark IKS. Kommunene fastsetter størrelsen på renovasjonsgebyrene på slutten av året og er
avhengig av å få inn tallene til dette i august/september for å kunne fastsette mest mulig riktig gebyr.
Vi fikk opplyst at Horisont Miljøpark IKS kommer med innspill til budsjettet i møte med RFF8 i
august/september, mens Horisont Miljøpark IKS sitt budsjett ikke er klart før i november. Horisont
Miljøpark IKS presenterer budsjettet for RFF etter at representantskapet har godkjent det. Videre er
kommunenes regnskap ferdig før de mottar etterkalkylen fra Horisont.
Tabell 4.2 Selvkostfond for Horisont Miljøpark IKS i 2018 9
Note 14 - Selvkostfond
Driftsinntekter

kr 83 913 249

Direkte driftsutgifter

kr 77 576 344

Avskrivningskostnader

kr

6 276 677

Kalkulatorisk rente (2,37%)

kr

1 420 548

Driftskostnader

kr 85 273 569

Resultat

kr -1 360 320

Selvkostfond 01.01

kr -1 961 346

avsetning selvkostfond

kr -1 360 320

Kalkulert renteinntekt, selvkostfond (1,684%)

kr

Selvkostfond 31.12.(inkl rente på fond)

kr -3 384 270

-62 604

Kilde: Horisont Miljøpark IKS årsregnskap 2018.

8

RFF – (Renovasjons Faglig Forum) – består av en administrativt ansatt representant fra hver kommune. De fleste kommer fra området vann,

avløp og renovasjon. De har minimum 3 møter i året, hvor Horisont innkaller og lager agenda.
9

Kalkylerenten i 2018 er i henhold til kommunalbanken på 2,37 %. I note 14 er det feilaktig opplyst at den kalkulatoriske renten på

selvkostfondet er 1,684 %, vi får opplyst at det er brukt korrekt rentesats på 2,37 % ved beregningen.
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Tabell 4.3 viser i første kolonne Horisonts selvkostfond samlet for alle kommunene i 2018. Deretter
vises selvkostfondene pr kommune.
Tabell 4.3 Selvkostfond pr kommune 31.12.2018.
Selvkostfond
pr.
31.12.2018

Totalt

Gjøvik

Østre Toten

Vestre Toten

Nordre Land

Søndre Land

Selvkostfond
01.01.18

kr -1 961 346

kr

-229 655

kr

-216 018

kr -1 369 085

kr

158 430

kr

-305 016

Driftsresultat
2018
(Etterkalkyle)

kr -1 360 320

kr

-629 676

kr

-16 341

kr

-593 065

kr

-29 705

kr

42 765

Renter

kr

-62 604

kr

-12 904

kr

-5 313

kr

-39 475

kr

3 403

kr

-6 722

Selvkostfond
31.12.18
kr -3 384 270
Kilde: Horisont Miljøpark IKS.

kr

-872 235

kr

-237 672

kr -2 001 625

kr

132 128

kr

-268 973

Tabellen viser at alle kommunene unntatt Søndre Land hadde underskudd/betalt for lite i 2018. Det er
kun Nordre Land som har et positivt selvkostfond pr. 31.12.
Horisont Miljøpark IKS utarbeider resultatregnskap for selskapet som helhet, men regnskapet kan
splittes på husholdning og næring fordi alle kontiene i driftsregnskapet er tilknyttet en fordelingsnøkkel
som sier hva som er knyttet til husholdning og næring.
Horisont benyttet selvkostverktøyet EnviDan Momentum til og med regnskapsåret 2016. Grunnen til
at Horisont gikk bort fra EnviDan Momentum sin modell er at verktøyet ble oppfattet som for stort,
omfattende og dyrt, samt at selskapet mente at dette greit kunne håndteres internt. Vi fikk opplyst at
selskapet fra 2017 har laget egne systemer, der selskapet benytter ekstern revisor som rådgiver og
diskusjonspartner. Etter at Horisont gjorde denne endringen, har GLØR (Lillehammer-regionen) og
Sirkula (Hamar-regionen) gjort tilsvarende endring.
Selskapet har et anleggsregister hvor selvkost og næring splittes. Alle anleggs- og driftsmidler fordeles
etter samme fordelingsnøkkel som i driftsregnskapet. Balansen utarbeides kun for selskapet som
helhet, vi har fått opplyst av selskapet at det ikke er mulig å dele balansen mellom husholdningsavfall
og næringsavfall på en fornuftig måte.
Vi har fått tilsendt fordelingsnøkler som selskapet har utarbeidet for å skille husholdningsavfall og
næringsavfall. Selskapet opplyser at alle konti i driftsregnskapet er tilknyttet en fordelingsnøkkel.
Fordelingsnøklene viser hvor stor del av kostnaden som belastes husholdning og hvor mye som
belastes næring. På forespørsel til eksternrevisor fikk vi opplyst at de kontrollerer fordelingsnøklene
med hensyn til ajourhold, rutiner ved input og avstemmer dette inn mot regnskapet.
Horisont opplyser at man legger vekt på at prinsippet for fordeling mellom husholdning og næring er
likt hvert år. Selskapet opplyser at fordelingsnøklene gås gjennom årlig, og i arbeidspapirene framgår
det hva som er grunnlaget for fastsettelsen. For mange fordelingsnøkler blir vektrapporter brukt som
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grunnlag, mens aktivitet/omsetning er et annet eksempel på grunnlag for fordelingsnøkler. Personalkostnader/administrasjon er fordelt ut fra vurdering av tidsbruk. Tabell 4.4 under viser
fordelingsnøkler utarbeidet av Horisont for 2017 og 2018.
Tabell 4.4 Fordelingsnøkler for årene 2017 og 2018.
2018

2017

Hush Næring Hush Næring
Husholdning

100 %

0%

100 %

0%

Næring

0%

Ansatte

78 %

100 %

0%

100 %

22 %

85 %

15 %

Ans_adm

75 %

25 %

73 %

27 %

Ans_ute

80 %

20 %

92 %

8%

Tonn dep fra 2003

20 %

80 %

20 %

80 %

Tonn deponert

4%

96 %

0%

100 %

22 %

78 %

Papp
Presse

38 %

62 %

45 %

55 %

Trevirke

84 %

16 %

82 %

18 %

Miljøstasjoner - aktivitet

90 %

10 %

96 %

4%

Farlig avfall - inntekter

0%

100 %

90 %

10 %

Farlig avfall - kostnader

66 %

34 %

Omlastningsbygg

72 %

28 %

Metall

100 %

0%

100 %

0%

Plast Husholdning

100 %

0%

100 %

0%

Plast næring

0%

100 %

0%

100 %

Avskrivinger

67 %

33 %

68 %

32 %

Hage

94 %

6%

90 %

10 %

100 %

0%

Div_inntekt
Trykkimpregnert

62 %

38 %

54 %

46 %

Tonn inn

52 %

48 %

58 %

42 %

Drivstoff

72 %

28 %

89 %

11 %

Krokbiler m/utstyr

90 %

10 %

95 %

5%

Omsetning

77 %

23 %

86 %

14 %

Kilde: Horisont Miljøpark IKS.

Vi har mottatt dokumentasjon på hvordan fordelingsnøklene er utarbeidet i 2018, jfr tabell 4.4. De
første fordelingsnøklene i tabellen viser at aktivitetene i sin helhet er relatert til henholdsvis
selvkostområdet og næringsområdet, fordelingsnøkkel her er vekt. Vi fått følgende opplysninger fra
Horisont:


Når det gjelder fordelingsnøkkel på ansatte sier Horisont at flere ansatte er med i prosessen
for å få et så korrekt grunnlag som mulig i forhold til aktivitet blant de ansatte.



Tonn deponert fra 2003 er basert på historisk fordeling, tonn deponert er basert på
vektrapporter, samt forholdsmessig levert via miljøstasjonene.
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Kombinasjonen av papp, emballasjeplast og landbruksplast er basert på vektrapport. Det er
disse «varene» som blir presset. Fordelingsnøkkelen papp i tabell 4.4 brukes ikke lenger, nå
brukes kun fordelingsnøkkelen «presse».



Trevirke veies inn, noe leveres utenom vekt av privatpersoner som kommer til Dalborgmarka.
Trevirke fra Vinjarmoen og Kraby veies inn som flis.



For farlig avfall er det kun levering fra næring som veies inn. Viderefakturering til
næringskunder, samt mottatt fakturaer for levering av farlig avfall brukes for å fastslå denne
fordelingsnøkkelen.



Omlastningsbygg – innkjørt tonnasje for restavfall, matavfall og gips, beregningen er basert på
vektrapport. Fordelingsnøkkel er ikke tatt i bruk, da bygget pr. 31.12.18 ikke er ferdig oppført.



Levering av metall er i all hovedsak fra privatkunder, næring får betalt ved levering f.eks hos
Metallco.



For avskrivninger hentes fordelingen fra ajourført anleggsregister, (alle anleggsmidlene er
tilknyttet en fordelingsnøkkel). Total fordeling mellom selvkost og næring vil derfor variere fra
år til år.



Hage, - fordeling ved salg av kompostjord. Hovedmengden her er relatert til privatpersoner.
Fordelingsnøkkel er satt opp forholdsmessig ut fra erfaringer fra tidligere år.



Trykkimpregnert- impregnert trevirke og Tonn inn er basert på vektrapport.



Drivstoff til maskiner/utstyr fordeles tilsvarende Tonn inn. Drivstoff er fordelt pr objekt i
økonomisystemet.



Krokbil m/utstyr – fordelingsnøkkel er lik aktivitet på miljøstasjonen.



Tabellen over fordelingsnøkler i tabell 4.4 har med diverse inntekter i 2017. Denne
fordelingsnøkkelen er ikke lenger i bruk.

Tabellen under viser de forskjellige kommunenes eierandel i selskapet, antall innbyggere i kommunen
og oversikt over antall abonnenter med husholdningsgebyr og fritidsboliggebyr.
Tabell 4.5 Kommunenes eierandel i selskapet, antall innbyggere i kommunen og oversikt over antall
abonnenter med husholdningsgebyr og fritidsboliggebyr.
Kommune

Gjøvik

Østre Toten

Vestre Toten

Nordre
Land

Søndre
Land

Sum

Eierandel pr. 31.12.18

42,43 %

21,13 %

18,71 %

9,58 %

8,15 %

Antall innbyggere pr. 31.12.18

30 676

14 948

13 384

6 671

5 623

Eierandel i hht ny selskapsavtale

42,43 %

21,13 %

18,71 %

9,58 %

8,15 %

100 %

Husholdningsgebyr

14 314

6 091

6 620

3 201

2 628

32 854

270

2 629

1 008

4 821

Fritidsboliggebyr pr. 31.12.18

914

-

71 302

Kilde: Horisont Miljøpark IKS.

Tabellen viser at Nordre Land har nesten like mange abonnenter med fritidsboliggebyr som
husholdningsgebyr. Gjøvik og Vestre Toten har få abonnenter med fritidsboliggebyr, Østre Toten står
oppført med 0. Det er fritidsboliger i kommunen, men det finnes ingen renovasjonstjeneste for
fritidsboliger.
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Horisont henter avfall i ruter som ikke er delt inn etter kommune, men er lagt opp for å oppnå mest
mulig effektiv innhenting totalt sett. Dette innebærer at mange av renovasjonsrutene krysser
kommunegrenser når avfall hentes fra husholdningene, og det er i disse tilfellene ikke mulig å «spore»
hvilken kommune avfallet stammer fra.
Selskapet fordeler kostnadene og inntektene ved husholdningsavfall til kommunene med en
kombinasjon av faktisk bruk og fordelingsnøkler. Det er kun avskrivinger av dunker og distribusjon av
plastsekker/matavfallsposer som fordeles med faktiske kostnader. For øvrig benyttes
fordelingsnøkkel.
Fordelingsnøkkelen består av eierandelene (som gjenspeiler befolkningstallet i kommunene) og antall
fritidsboliger i kommunene (fritidsbolig vektes med 50% i forhold til husholdning). Antall fritidsboliger
ble tatt inn i fordelingsnøkkelen i august 2017 etter avtale med rådmennene, tidligere ble bare
eierandelen benyttet. Vi fikk opplyst at fritidsboliger utgjør en nokså betydelig andel av
avfallsbehandlingen, spesielt i Nordre Land kommune. Av den grunn mente selskapet at det var korrekt
at dette forholdet ble hensyntatt ved fordeling av kostnader og inntekter fra kommunene. Vi fikk
opplyst at inntransport av avfall, forbrenning restavfall, behandlingsavgift Mjøsanlegget og øvrige
kostnader beregnes på grunnlag av denne fordelingsnøkkelen.
Inntekter fra fraksjoner, salg miljøstasjoner og diverse inntekter fordeles på bakgrunn av
fordelingsnøkkelen. Når regnskapet er avlagt utarbeider selskapet en etterkalkyle som viser oversikt
over inntekter og kostnader for hver kommune. Dette er vist i vedlegg 1.
Vi fikk opplyst at når Horisont sitt regnskap er ferdig sender selskapet e-post til rådmennene i
kommunene, samt medlemmene i RFF-gruppen i hver av kommune. Her blir det opplyst når
representantskapet har avholdt møte. Videre sendes det over godkjent regnskap med noter og revisors
beretning, etterkalkyle, og årsberetning. Horisont presenterer etterkalkylen for ordfører og en fra
opposisjonen i hver kommune, rådmannskollegiet og RFF i mars. I tillegg er det vedlagt en oppstilling
på fordeling av inntekter / kostnader pr kommune, i oversendelsen for 2018 ble det opplyst om at
fordelingen var foretatt i henhold til tidligere vedtatte fordelingsnøkkel.

4.3 REVISJONENS VURDERINGER
4.3.1 Gir selskapets rutiner og praksis for utarbeiding av selvkostregnskap grunnlag for
fastsetting av gebyrer i kommunestyrene?
Horisont Miljøpark IKS henter kun husholdningsavfall. Avfallet veies og rapporten for levert avfall
lagres elektronisk og er etterprøvbar. Inntekter og kostnader som tilhører både husholdning og næring
fordeles etter relevante fordelingsnøkler.
Selskapet utarbeider selvkostregnskap (etterkalkyle). Driftskostnader og driftsinntekter er tatt fra
husholdningsregnskapet. Kapitalkostnadene består i selvkostregnskapet av lineære avskrivninger som
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tar utgangspunkt i anskaffelseskost. Anleggsmidlene er fordelt på husholdning og næring etter
fordelingsnøkkel. Det er beregnet kalkulatoriske renter i henhold til gjeldende retningslinjer. Etter
revisjonens vurdering er selvkostregnskapet satt opp i henhold til retningslinjene.
Etter retningslinjene (H-3/14) skal det være ett selvkostfond, og det er i utgangspunktet den som har
gebyrinntektene som skal ha selvkostfondet. Eierkommunene har gebyrinntektene, og har hver sine
selvkostfond. Når Horisont Miljøpark IKS opererer med selvkostfond, som er vist i note 14 i regnskapet,
er dette verken i tråd med retningslinjene, eller kommunenes eierstrategi, som sier at selvkostfondet
skal ligge i den enkelte kommune. Resultatet av denne praksisen er at kommunenes selvkostregnskap
(etterkalkyle) ikke vil vise korrekt kostnad på året, det blir en forskyvning i belastningen av
abonnentene.
Løsningen med selvkostfond i selskapet er valgt fordi det enkelte års selvkostregnskap hos Horisont
ikke blir avregnet i oppgjøret med kommunene, men holdt tilbake i selskapet. Dersom avregningen i
stedet ble fakturert eller kreditert i løpet av året, ville det ikke vært behov for selvkostfond i Horisont.
Så lenge det er uttrykt fra eierne at selvkostfondet skal ligge i kommunene, så bør fondet i Horisont
avvikles.

4.3.2 Ivaretas pålagt regnskapsmessig skille mellom nærings- og husholdningsavfall?
Horisont Miljøpark IKS utarbeider et offisielt regnskap for sin totale virksomhet. Regnskapet kan
splittes på husholdning og næring, på grunn av at konti i driftsregnskapet er tilknyttet en
fordelingsnøkkel, og vi mener dermed at kriteriet om å utarbeide separate regnskap er oppfylt.
Muligheten for å separere nærings- og husholdningsavfallet finnes derimot ikke for balansen. I henhold
til avfallsforskriften, § 15-4 skal det utarbeides adskilte regnskap for resultat og balanse. Etter
revisjonens vurdering er kravene i avfallsforskriften derfor bare delvis oppfylt.
Fordelingsnøklene beregnes på ulike måter. Der det er mulig beregnes nøklene etter vektrapporter,
mens omsetning og personalkostnader er andre grunnlag for fordeling når det ikke kan fordeles etter
vekt. Fordelingsnøklene gjennomgås jevnlig, noe som fremgår av de årlige oversiktene som utarbeides.
Etter revisjonens oppfatning ser det ut til at selskapet har gode rutiner på dette området.

4.3.3 Ivaretas kostnadsfordelingen mellom kommunene slik at regelverket på området
oppfylles?
Horisont Miljøpark IKS fordeler nettokostnadene til kommunene hovedsakelig i henhold til
fordelingsnøkler. Som fordelingsnøkkel bruker selskapet eierandelen som gjenspeiler befolkningstallet
i kommunen, det er videre tatt inn en vektet andel av fritidsboliger.
Vurderingstemaet i denne problemstillingen er hvorvidt kostnadene fordeles mellom kommunene
etter bruk av tjenestene. Veilederen sier at dersom kostnadene ved renovasjon i én kommune er
høyere per abonnent enn i en annen kommune, og det ikke eksisterer faglige grunner for
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kostnadsutjevning, skal ikke abonnentene betale samme pris. På den annen side er det ikke hensikten
at ulike transportavstander fra kommunene til behandlingsanlegg nødvendigvis skal separeres dersom
dette er rasjonelt for selskapet.
For revisjonen virker det opplagt at kostnad pr innbygger ved renovasjonsordningen ikke kan være lik
mellom kommunene, men det er vanskelig for oss å bedømme hvor store forskjeller det er mellom
kommunene. På den annen side har Horisont utformet et opplegg for innhenting av avfall fra
husholdningene som skal ta hensyn til effektivitet og kostnader totalt sett for selskapet. Etter vår
oppfatning er dette et argument for å kunne utjevne kostnaden pr innbygger mellom kommunene. Vi
mener derfor at den måten selskapet fordeler nettokostnaden til kommunene kan forsvares sett opp
mot retningslinjene.
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5

EFFEKTIVITET I HORISONT MILJØPARK IKS

Dette kapitlet behandler problemstilling 4: Hvor effektivt drives selskapet, bl.a sett i forhold til lignende
selskaper? 10

5.1 REVISJONSKRITERIER
Utkastet til eierstrategi trekker blant annet fram effektiv avkastning på kapital og effektiv drift (pkt
3.2): «Selskapet skal ha en kapitalstruktur som er tilpasset virksomheten, og som gir en effektiv drift,
samt en tilfredsstillende avkastning på investert kapital.» ,…, Selskapet bør måles mot andre
tilsvarende selskaper hva gjelder både effektivitets- og kvalitetsindikatorer.»
Renovasjonsforskriften for kommunene i Gjøvik-regionen sier i § 1 at den «skal sikre en miljømessig,
økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling og behandling av husholdningsavfall».
Vi har utledet følgende revisjonskriterium:


Horisont Miljøpark IKS bør drive mest mulig effektivt.

5.2 FAKTABESKRIVELSE
SSB offentliggjør statistikk over kommunale gebyrer knyttet til tjenestene vann, avløp, renovasjon og
feiing i KOSTRA. Vi har tatt ut tall for kommunene i Gjøvikregionen, kommuner i naboregioner og landet
under ett. Tabellen gjengir vektede tall for årlige kommunale gebyrer for en bolig på 120 m2. Tallene
er samlet inn via KOSTRA for alle landets kommuner. Tallet i tabellen gir sats per 1. januar 2019, uten
merverdiavgift.
Tabell 5.1. Renovasjonsavgifter
Gjøvik
2100

Østre
Toten
2516

Vestre
Toten
2430

Søndre
Land
2233

Nordre
Land
2231

Lillehammer1
2524

Gran2

Hamar

Ringsaker

Norge

2733

2652

2539

2858

Kilde: SSB
1 Kommunene i Lillehammerregionen har like renovasjonsgebyrer.
2 Kommunene på Hadeland har like renovasjonsgebyrer.

10

Store norske leksikon forklarer effektivitet slik: «Effektivitet er det å være effektiv, virkningsfull, det at noe virker etter plan,

at utbyttet eller avkastningen er stor i forhold til innsatsen, særlig om arbeid og kapitalutstyr.»
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SSBs statistikk viser også gebyrutviklingen siden 2015. For landet som helhet økte renovasjonsgebyret
med 6,6% i perioden 2015-2018. For kommunene i Gjøvikregionen var økningen i denne perioden som
følger: Gjøvik 3,6%, Østre Toten 5%, Vestre Toten 3,1%, Søndre Land 3% og Nordre Land 2%.
Vi har fått opplyst fra Horisont Miljøpark IKS at selskapet ikke har gjennomført sammenligning av
kostnader og effektivitet. Revisjonen er kjent med at det årlig gjennomføres
benchmarking/sammenligning av kostnader i regi av Avfall Norge. Vi får opplyst at Horisont ikke har
deltatt på denne undersøkelsen i de senere årene, men at selskapet nå vurderer å delta.
De regionale renovasjonsselskapene i Mjøs-regionen samarbeider gjennom Avfall Innlandet (Horisont,
GLØR, Sirkula og SØIR)11. Vi får opplyst fra adm dir i Horisont at det arbeides med tiltak som kan bety
effektivitetsgevinster over tid, bl.a på følgende områder:
 Transportsamarbeid.
 Enhetlige løsninger (beholdere, utstyr) for innsamling.
 Felles anbud, eksempelvis for returtrevirke, restavfall og trykkimpregnert virke.
 Utstrakt samarbeide mellom ulike fagområder. Samarbeidsgrupper er etablert.
 Gjenvinningsgrad.
 Felles kampanjer for utsortering. Eks. matavfall som går til felleseid selskap, Mjøsanlegget AS.
 Felles tjenester mellom selskapene. Eksempelvis kverning av trevirke.
I sin strategiske plan har ikke selskapet definert effektivitetsmål, men har i «Handlingsplan og
aktiviteter» satt opp flere mål innen økonomi:
 Det skal utarbeides tydelige rammer for disponeringer og investeringer både for budsjettåret
og for langtidsplanen (økonomiplanen) for den perioden den gjelder for.
 Investeringene skal før vedtak fattes utredes ved en prosjektbeskrivelse, samt at det skal
utarbeides en økonomisk kalkyle for prosjektet
 Det skal være samsvar mellom avskrivninger i driftsregnskapet og avskrivningene på langsiktig
gjeld. Avdrag lån skal uansett ikke være høyere en avskrivningen for ett år isolert sett.
 Den gjennomsnittlige avskrivningskostnaden skal over en fem-års-periode ikke overskride den
generelle kostnadsutviklingen i samme periode.
 Fakturagrunnlaget til kommunene skal i perioden holdes innenfor en generell og
gjennomsnittlig økning på 3,0% pr. år.
 Vurderingen av etterdriftsfondet og avsetningene til dette, skal vurderes i perioden og
revurderes årlig. «Fyllingsgraden» av deponiet er en vesentlig faktor som må avklares i
forbindelse med dette.
 Det skal utarbeides tydelige rammer for disponeringer og investeringer både for budsjettåret
og for langtidsplanen (økonomiplanen) for den perioden den gjelder for.
 Investeringene skal før vedtak fattes utredes ved en prosjektbeskrivelse, samt at det skal
utarbeides en økonomisk kalkyle for prosjektet.
Adm dir mener at effektivitet er vanskelig å måle, også for selskaper som er såpass like som de fire som
samarbeider i Avfall Innlandet, bla. fordi det er ulike løsninger for deponi, inntransport, etc. Han mener

11

GLØR – Lillehammer, Øyer, Gausdal, Sirkula - Ringsaker, Hamar, Stange og Løten, SØIR - Elverum, Trysil og Åmot.
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at hvis man bruker gebyrene som utgangspunkt for sammenligning, så ligger Horisont godt an med
83% av landssnittet (ca. kr 2500,- + mva.pr abonnent/år i gjennomsnitt)12. Sirkula, med tilsvarende
tjenesteomfang som Horisont, ligger på 100%. Horisont kan ha effektivitetsfordel i forhold til en del
andre renovasjonsselskaper ved at det finnes en felles renovasjonsforskrift for hele regionen, som bla.
er tydelig på hvilke forpliktelser selskap og kunder har. Adm dir mener også at mye tyder på at Horisont
ligger lavt for innkjøp av tjenester og bemanning.
Vi har bedt Horisont om opplysninger om endringer og tiltak som har medført reduksjon i kostnader
de senere år. Vi har fått tilbakemelding om at det er gjort effektiviserende/kostnadsreduserende tiltak
innen følgende områder:
















Nytt område for behandling av hageavfall og trevirke er tatt i bruk.
Transportsamarbeid med Sirkula og Glør er etablert.
Innført felles renovasjonsforskrift for alle kommuner i Gjøvik-regionen.
Etablert mange vinterstandplasser.
Effektivisert transport fra miljøstasjoner til Dalborgmarka, som betyr større tonnasje pr tur.
Kverning av trevirke og hageavfall på Vinjarmoen og Kraby – direkte leveranser til Eidsiva.
Produksjon og salg av kompost/jord på Kraby – mindre transport.
Nytt bygg for omlasting og sortering, åpnes høsten 2019.
Flere containere og større grad av sortering på miljøstasjonene.
Innføring av transparente sekker for restavfall levert på miljøstasjoner.
Elektronisk behandling av administrative rutiner (E-fakturaer, stemplingssystem,
regnskapssystem, lønnssystem).
Endret rutestruktur for innhenting av husholdningsavfall – full transportutjevning.
Optimalisering av bilpark.
Avviklet «sommertømming» av matavfall.
Gode avtaler for salg av papp og papir.

Ifølge adm dir drev Horisont Renovasjon AS, etter overtakelsen av innhenting/inntransport, billigere
enn tilfellet var med Reno Norden (ny kontrakt fram til konkursen i september 2017). Kostnadene har
imidlertid økt siden høsten 2017 pga. nye tariffavtaler (KS Bedrift/Fagforbundet), de samme som i IKSet. Disse har ført til høyere lønns- og pensjonskostnader.

5.3 REVISJONENS VURDERINGER
Oversikten foran viser at Horisont har gjennomført tiltak for å effektivisere driften. Effekten av disse
er ikke kartlagt i denne selskapskontrollen.
Mangel på sammenlignbare data gjør det vanskelig å holde effektivitet/kostnadsnivå i Horisont opp
mot andre renovasjonsselskaper. Hvis Horisont skulle ta del i Avfall Norges benchmarkingsundersøkelse vil grunnlaget for effektivitetssammenligning kunne bli bedre.
12

Ifølge adm dir i Horisont er SSB kilden for disse opplysningene.
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Sammenligning av renovasjonsgebyrer i kommunene gir et visst grunnlag for å vurdere Horisonts
effektivitet/kostnadsnivå, spesielt når man sammenligner med kommuner med noenlunde samme
forutsetninger. Sammenstillingen foran indikerer at renovasjonsgebyrene i Gjøvik-regionen ligger
forholdsvis lavt. Vi er imidlertid usikre på i hvor stor grad ulike gebyrer reflekterer ulik effektivitet i det
regionale renovasjonsselskapet. Et forhold knytter seg til at det er kommunene som fastsetter
gebyrene, og at kommunenes kostnader også inkluderes i dette. Andre feilkilder kan ligge i ulik
topografi/geografi og ulik servicegrad overfor abonnentene (tømmefrekvens, sorteringsløsninger,
etc).
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6

KVALITETEN OG BEREDSKAPEN FOR TJENESTENE

Dette kapitlet behandler problemstilling 5: Hvordan sikrer selskapet kvaliteten og beredskapen for
tjenestene?

6.1 REVISJONSKRITERIER
Utkastet til eierstrategi trekker blant annet fram kundetilfredshet (pkt 3.2): Tjenestene som ytes
(produseres) skal være av høy kvalitet, slik at kundetilfredsheten er høy. ,.., Selskapet bør måles mot
andre tilsvarende selskaper hva gjelder både effektivitets- og kvalitetsindikatorer.
Avfall- og gjenvinningsbransjen er i rask endring, og eierne forventer at selskapet bidrar til et grønt
skifte og bærekraftig miljøfremmende arbeid. Selskapet har et uttrykt mål om å bidra til en overgang
fra en lineær økonomi (bruk og kast–modell) til en mer sirkulær, kretsløpsbasert økonomi.»
Renovasjonsforskriften for kommunene i Gjøvik-regionen fastsetter plikter både for abonnentene på
den ene siden og kommunene/Horisont på den andre. «I den utstrekning ansvar og myndighet etter
loven og denne forskrift er delegert til Horisont Miljøpark IKS har selskapet samme ansvar og
myndighet som kommunen.» Horisont sine plikter består blant annet av å sørge for at:


Innsamling skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe med hensyn på støv, støy, lukt
og lignende.



Transport av avfallet skal foregå på en slik måte at avfallet ikke faller av og tilsøler hentested
eller veg. Eventuelt søl fra tømming skal fjernes av renovatør.



Oppsamlingsenheter skal forlates på det stedet de var plassert før tømming, lokket skal være
lukket, dører, grinder og porter skal lukkes.



Avfallet skal hentes i henhold til gjeldende tømmeplaner fastsatt av Horisont Miljøpark IKS. Det
skal årlig utarbeides tømmeplaner som kunngjøres for alle abonnenter. Tømming av
oppsamlingsenhetene skal normalt foregå i tidsrommet mandag til fredag mellom klokken
06.00 til 21.00.

Vi mener at det kan argumenteres for at det er naturlig å inkludere selskapets evne til å nå nasjonale
mål på avfallsområdet som en kvalitetsindikator i renovasjonsselskapenes avfallshåndtering. Vi trekker
fram noen målsetninger vi oppfatter som sentrale:


Det er et nasjonalt mål om at 80 prosent av avfallet skal sikres god ressursutnyttelse gjennom
materialgjenvinning og energiutnyttelse (St meld 45).
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Nasjonalt mål for gjenvinningsandel13 for husholdningsavfall og «lignende avfall» er 50
prosent i 2020, 55 prosent i 2025, 60 prosent i 2030 og 65 prosent i 2035 (Avfall Norge 2018a).



Det er et mål om at veksten i avfallsmengden skal være vesentlig lavere enn den økonomiske
veksten, og ressursene i avfallet skal utnyttes best mulig gjennom materialgjenvinning og
energiutnyttelse (St meld 45).

Det finnes i tillegg en rekke mål for utnyttelse av ulike avfallsfraksjoner, som vi ikke går inn på her.
Vi har utledet følgende revisjonskriterier:


Horisont bør tilstrebe høy kundetilfredshet.



Horisont skal sørge for at avfall hentes fra husholdningsabonnentene slik at forpliktelsene i
revisjonsforskrift for Gjøvik-regionen oppfylles, bl.a skal selskapet sørge for at avfall blir hentet
i henhold til gjeldende tømmeplaner.



Horisont bør arbeide for å nå sentrale mål på miljøområdet.

6.2 FAKTABESKRIVELSE
Kundetilfredshet og beredskap
Horisont var vinteren 2019 med på en undersøkelse av omdømme og kundetilfredshet som ble utført
for flere renovasjonsselskaper (Scentio 2019). Vi gjengir utdrag av sammendraget i rapporten:
«Horisont oppnår flere gode resultater i omdømme— og kundetilfredshetsundersøkelsen 2019, men
resultatene varierer imidlertid mellom de ulike områdene.
Totalt sett er kundene nokså godt fornøyde med Horisont, og skåren for den totale tilfredsheten med
selskapet er bedre enn Benchmark Norge. På området «ureflektert tilfredshet» skårer Horisont noe
lavere enn andre selskap i regionen og benchmark14. Skåren på 71 er likevel et godt resultat, som viser
at kundene er tilfredse med jobben selskapet gjør.
Kundene til Horisont har et middels godt inntrykk av selskapet, et resultat som er på nivå med
landsgjennomsnittet. Skårene på områdene «miljøbevissthet», «samfunnsansvar/moral» og «styring
og ledelse» er noe lavere enn benchmark, og kundene har relativt lav kjennskap til selskapet.
Tilfredsheten med Horisonts miljøstasjoner er meget god, og selskapet skårer bedre enn
landsgjennomsnittet på dette området. Kundene er nokså fornøyde med oppsamlingssystemet, og
tilfredsheten med informasjonen om avfallsordningen, hentingen av det daglige avfallet og
sluttbehandlingen av avfallet er på nivå med benchmark. Tilfredsheten er lavest på områdene
«personlig behandling ved henvendelse» og «prisen på renovasjonstjenester».
,…,

13

Gjenvinning er enhver form for gjenvinning der avfallsmaterialer brukes til fremstilling av stoffer eller løsøregjenstander

som ikke er avfall (materialgjenvinning, biogassproduksjon og kompostering). Bruk av avfall til fremstilling av energi eller
materialer som skal brukes som brensel eller fyllmasser, regnes ikke som materialgjenvinning. (Kilde:
gjenvinningsbarometeret.no)
14

Med «benchmark» menes sammenligningsgrunnlaget i undersøkelsen (vår kommentar).
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Faktoren med størst påvirkning på totalinntrykket av Horisont er tilfredsheten med hentingen av
avfallet. Det er forbedringer og høyere vurderinger på dette omradet som i størst grad vil gi utslag i
bedre resultater på totalindeksen (som er konstruert av omdømme og tilfredshet). Andre viktige
faktorer er tilfredsheten med informasjon vedrørende avfallsordningen og oppsamlingssystemet, samt
inntrykket av selskapets samfunnsansvar/moral og styring og ledelse. For å forbedre resultatene
anbefaler vi å jobbe for å bedre resultatene på disse områdene.
På bakgrunn av resultatene i denne undersøkelsen anbefaler vi at selskapet jobber for å bevare og
styrke tilfredsheten på områdene «hentingen av avfallet», «informasjon vedrørende avfallsordningen»
og «oppsamlingssystemet». Vi anbefaler også å styrke omdømmeområdene «samfunnsansvar/moral»
og «styring og ledelse». De nevnte områdene er viktige for totalinntrykket av selskapet, og ved å jobbe
for å styrke resultatene på disse områdene kan Horisont oppnå bedre resultater.»
Horisont har laget en oppsummering av hvordan selskapet ønsker å følge opp undersøkelsen. Her
følger utdrag fra denne:
«Konklusjonen vår er at resultatene ikke er overraskende, men vi hadde håpet på et noe bedre resultat.
Vårt viktigste virkemiddel for å forbedre vårt totale omdømme er å levere renovasjonstjenester som er
i henhold til våre tømmeplaner og kundens forventing. Dette er et arbeide som bedrives hver eneste
dag og vi tar stadig noen skritt i riktig retning.
Et annet prioritert område for forbedring er det som rapporten omhandler som informasjon
vedrørende avfallsordningen.
Fokusområde her vil være hvilken motivasjon har den enkelte abonnent for å utføre/gjennomføre
kildesortering i henhold hva som er forventet/pålagt?
Vår konklusjon er at informasjon og kunnskap om nedstrømsløsninger og hva avfallet faktisk benyttes
til eller blir til er avgjørende for å kunne løfte «scoren» på dette området. I tillegg hvorfor skal man
sortere ut og gjenvinne? Dette i forhold til ressurssituasjonen i verden generelt sett.»
Oppsummeringen er blitt lagt fram for styret som orienteringssak. Vi får opplyst at Horisont er i ferd
med å utarbeide målsetninger når det gjelder beredskap og avvik når det gjelder service og oppfølging.
Renovasjonsforskriften for Gjøvik-regionen pålegger plikter til både abonnenter og kommuner.
Abonnentene pålegges bl.a å holde oppsamlingsenheter tilgjengelige og skjermet for vær og vind, samt
at de plasseres «på egen eiendom, maksimum 10 meter fa vegkant langs den veg som renovasjonsbilen
trafikkerer.» Pliktene som pålegges kommunene i § 17 omfatter bl.a informasjon og veiledning.
Konkret om henting av avfall heter det «Avfallet skal hentes i henhold til gjeldende tømmeplaner
fastsatt av Horisont Miljøpark IKS.
Ifølge adm dir forsøker selskapet å strekke seg langt for å møte kundenes behov, og er nok i mange
tilfeller «snillere» enn de trenger å være, jf renovasjonsforskrift for Gjøvik-regionen. Blant annet
hentes ofte dunker som står lengre unna vei enn de maksimale 10 meter, selv om renovatørene ikke
er pålagt å gjøre det.
Beredskap og kvalitetssikring av tjenester Horisont utfører direkte mot abonnent (innhenting av
husholdningsavfall) sikres ifølge adm dir best gjennom stabil arbeidskraft, optimalt og tilgjengelig
utstyr. Sårbarheten er imidlertid stor, spesielt ved vanskelig vær og kjøreforhold under vinterperioden,
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sykdom og tilgjengelighet på renovasjonsbiler. Det er ikke økonomisk forsvarlig å sitte med
overkapasitet på mannskap eller utsyr. Målsettingen er uansett at abonnenten skal få den tjenesten
som er forventet.
Adm dir opplyser at selskapet anstrenger seg for å kunne følge tømmeplanen, også ved vanskelige
kjøreforhold om vinteren. Det benyttes bl.a overtid for å følge opp så langt som mulig, men man kan
ikke gå på bekostning av sikkerheten og det er sjåførene som må avgjøre om henting er forsvarlig. Hvis
avvik skulle oppstå, har Horisont opprettet en ordning der abonnenter varsles.
For å håndtere vanskelige kjøreforhold har selskapet kjøpt inn en ny, og mindre bil som egner seg
bedre i spesielt krevende områder, og man vurderer kjøp av nok én mindre bil i løpet av 2020. Basert
på erfaringene fra vinteren 2017/-18 med mye snø og glatte veger, er det opprettet en ordning med
«vinterstandplasser» der abonnenter, som er vanskelig å nå om vinteren, kan tømme avfallet sitt på
en felles oppsamlingsplass. Horisont samarbeider med kommunene om denne ordningen, slik at den
blir til minst mulig ulempe for abonnentene. Dette arbeidet er pågående, og fortsettes kontinuerlig.
Horisont opplyser at selskapet når det gjelder sikkerhet og beredskap har spesielt søkelys på brann og
akutt forurensing til luft eller til resipient. Det er gjennomført risikoanalyser for forskjellige objekter
eller områder, og Horisont har avtale med Gjøvik kommune og brannetaten, samt beredskapsavtale
med OTF for slukkevann. Det gjennomføres rutinemessig vernerunder på bygg, anlegg og maskiner.
Alle ansatte har gjennomført kurs vedr. brann, beredskap og førstehjelp.
Mål på miljøområdet
For landet under ett ble 72 prosent av avfallet benyttet til materialgjenvinning og energiutnyttelse, det
øvrige ble levert til deponering eller «annen behandling». Det finnes ikke offentlig tilgjengelig statistikk
fordelt på regioner/kommuner. Horisont opplyser til revisjonen at 74 % av avfallet gikk til gjenvinning
og energiutnyttelse i 2018.
For husholdningsavfall ligger kommunene i Gjøvik-regionen godt over målet på 80 prosent, kun 2
prosent av avfallet ble i 2018 levert til deponi eller «annen behandling» (SSB Kostra). Dette er om lag
det samme som for landet under ett.
For Norge under ett var gjenvinningsandelen for avfall fra husholdningene 41 prosent i 2018. Nedenfor
har vi satt opp gjenvinningsandel for Horisont og andre regionale renovasjonsselskaper.
Tabell 6.1. Gjenvinningsandeler, 2018.
Horisont
GLØR
54

47

Sirkula

SØIR

HRA1

52

42

41

Kilde: SSB (SSB offentliggjør tall pr kommune. Gjenvinningsandelen er like for alle kommuner tilsluttet samme
renovasjonsselskap.)
1 HRA-Hadelandskommunene, Hole og Ringerike.
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Gjenvinningsandelen for Horisont var noe lavere årene før, 44% i 2017 og 46% i 2017 (jf
gjenvinningsbaromteret.no).
Tall fra SSB viser at kvantum for husholdningsavfall i kommunene i Gjøvik-regionen har økt langt mer
enn landssnittet siden 2015. Snittet for landet er en nedgang fra 2015 til 2018 på 4,3 %. Totalt har
kommunene i Gjøvikregionen økt 36,8% i samme periode. Disse tallene har blitt forelagt for adm dir i
Horisont. Han opplyser at man ikke har noen god forklaring på hvorfor statistikken tilsier en slik økning:
«Det har imidlertid blitt gjennomført en endring i måten tall rapporteres på. Dette kan gi noe utslag og
eventuelt om det er kommet til nye fraksjoner som tidligere ikke er innrapportert. Vår erfaring er at vår
innrapportering er korrekt, men nøyaktigheten er forbedret.» Revisjonen har mottatt kopi av Horisonts
egen statistikk som viser små endringer i avfallsvolum i perioden 2015 – 2019 (prognose).

6.3 REVISJONENS VURDERINGER
Resultatet fra kundeundersøkelsen tilsier at Horisont har noe å gå på når det gjelder kundetilfredshet,
og da særlig knyttet til henting av avfallet. Som beskrevet foran er dette et område som Horisont
arbeider med å forbedre. Tømmeplanene forplikter kommunene og Horisont overfor abonnentene i
selskapet. Selskapet har iverksatt tiltak, og arbeider med nye tiltak, for å kunne levere tjenester i
henhold til tømmeplaner og abonnentenes forventninger.
Norge ligger bak målet om 80 prosent materialgjenvinning og energiutnyttelse for alt avfall. Horisont
sine egne tall viser at selskapet ligger bak det nasjonale målet, men at man ligger noe bedre an enn
landet som helhet. Ifølge SSB sin statistikk for 2018 nådde Horisont og kommunene i Gjøvik-regionen
2020-målet om gjenvinningsandel på minst 50 % for husholdningsavfallet.
SSBs tall viser at kommunene i Gjøvik-regionen viste betydelig økning i avfallsmengder fra
husholdningene i perioden 2015-2018. Det synes imidlertid som det er usikkerhet rundt denne
statistikken, og Horisont sine egne tall viser stabile avfallsmengder. Dersom disse tallene legges til
grunn ligger Horisont og kommunene i Gjøvik-regionen godt an i forhold til målet om at veksten i
avfallsmengder skal være lavere enn den økonomiske veksten.
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7

ETTERLEVELSE AV ARBEIDSMILJØLOVEN

Dette kapitlet behandler problemstilling 6: Etterleves arbeidsmiljølov i datterselskapet Horisont
Renovasjon AS mht arbeidsavtaler og lønnsforhold?
Problemstillingen er noe utvidet ettersom kapitlet tar for seg både Horisont Miljøpark IKS og Horisont
Renovasjon AS.

7.1 REVISJONSKRITERIER
I arbeidsmiljøloven § 10-4 er det fastsatt grenser for den alminnelige arbeidstiden: 9 timer i løpet av
24 timer (normalarbeidsdag), 40 timer i løpet av 7 dager (normalarbeidsuke). Overtid er kun tillatt
dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov for det, jf arbeidsmiljøloven § 10-6.15
I Norge er det et krav etter arbeidsmiljøloven § 14-5 at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale ved alle
ansettelsesforhold.
Vi har utledet følgende revisjonskriterier:


Horisont Renovasjon AS skal etterleve bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven.



De ansatte i selskapet skal ha skriftlig arbeidsavtale.

7.2 FAKTABESKRIVELSE
I dette kapitlet legger vi til grunn at det tilligger Arbeidstilsynet å følge opp at bedrifter ivaretar sitt
ansvar etter arbeidsmiljølovgivningen, allmenngjøringslovgivningen og øvrig relevant regelverk som er
tillagt Arbeidstilsynets myndighet. Vi har, i tillegg til informasjon fra Arbeidstilsynet, hentet
informasjon fra tillitsvalgte og ledelse i Horisont Miljøpark, samt Fagforbundet Gjøvik.16
Adm dir opplyser at selskapet har hatt god dialog med Arbeidstilsynet, bl.a med hensyn til krevende
arbeidsforhold vinteren 2017/-18. Han opplyser at avfallsbransjen generelt har utfordringer med
arbeidstidsbestemmelser i perioder. I Horisont Renovasjon AS er det innført gjennomsnittsberegning

15

Dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov, kan arbeidsgiver pålegge overtidsarbeid i inntil:


10 timer i løpet av 7 dager.



25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker.


200 timer i løpet av 52 uker.
Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer. Samlet arbeidstid må heller ikke overstige 48 timer i løpet
av 7 dager, gjennomsnittsberegnet over 8 uker.
16

Det er ikke blitt valgt verneombud og tillitsvalgt i Horisont Renovasjon.
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av arbeidstid og avlønning i forhold til denne. Det opplyses fra ledelsen i Horisont at denne er i henhold
til arbeidsmiljøloven og er blitt drøftet med Arbeidstilsynet.
Vi får opplyst at Horisont betaler tarifflønn til alle ansatte. Da Horisont tok over inntransporten etter
konkursen i Reno Norden var de ansatte organisert i Norsk Transportarbeiderforbund. Etter
overtakelsen har Horisont ønsket å få de ansatte i Horisont Renovasjon AS over på samme avtale som
de ansatte i Horisont Miljøpark IKS. Det betyr at tariffavtalene i Horisont Renovasjon AS er inngått med
Fagforbundet. Ledelsen i Horisont opplyser at relativt få av de 24 ansatte i Horisont Renovasjon AS er
organisert, men administrasjonen arbeider for at organisasjonsgraden etter hvert skal øke. Pr
begynnelsen av september 2019 har ikke bedriften noen tillitsvalgt.
Ettersom de ansatte i Horisont Renovasjon AS ikke har egen tillitsvalgt representeres de ansatte av
Fagforbundet Gjøvik. Pål Marius Larsen i Fagforbundet Gjøvik opplyser til revisjonen at man på vegne
av de ansatte har vært i samtaler med ledelsen i Horisont knyttet til lønns- og arbeidsforhold i Horisont
Renovasjon AS. Fagforbundet vil på vegne av de ansatte ta opp avtalen om gjennomsnittsberegning av
arbeidstid med ledelsen i selskapet, da avtalen etter Fagforbundets mening ikke er inngått i henhold
til regelverket.
Tariffavtalen mellom KS Bedrift og LO (Fagforbundet) omfatter begge selskaper17. Vi får opplyst at det
er inngått skriftlige arbeidsavtaler med alle ansatte i begge selskaper. Denne fastsetter bl.a arbeidstid
og stillingskode.18
Vi har fått opplyst fra økonomi-/HR-sjef i Horisont at sjåførene i henhold til denne tariffavtalen er
plassert under stillingskode 4311, som blant annet skal omfatte sjåfører. Garantilønn for denne
stillingskoden starter på kr. 291.075,- for ansatte uten ansiennitet. Garantilønnen skal så justeres i
henhold til tabell hver 2. år frem til 10 års ansiennitet. Da skal garantilønnen være kr. 362.975. Deretter
skal den justeres etter 16 års ansiennitet (kr. 364.975,-) og til sist skal den ansatte med minimum 20
års ansiennitet sikres en minstelønn på kr. 413.900,-. Det gis adgang til å «forskuttere» ansiennitet ifm.
rekruttering. Dette gjøres i Horisont Renovasjon AS ved at nyansatte tilbys lønn beregnet ut fra
ansiennitet på minimum 10 år, dvs. kr. 362.975,- (ekskl overtid). Gjennomsnittslønnen i Horisont
Renovasjon AS oppgis å være kr. 401.009,- (ekskl overtid).
Vi har vært i kontakt med Arbeidstilsynet Indre Østland v/Bård Hjorth. Han opplyser at Arbeidstilsynet
har vært i befatning med Horisont Renovasjon AS i forbindelse med følgende saker:


Januar 2018 - Veiledning ifm bekymringsmelding angående arbeidstid/-press. Denne
omhandles nedenfor.



Mars 2019 - Henvendelse fra arbeidstaker med en del kritikk av virksomheten. Arbeidstilsynet
fant ikke grunn til å gjennomføre tilsyn for å verifisere de påståtte forholdene. Tilsynet svarte
vedkommende arbeidstaker skriftlig, i svaret ble det blant annet gjort rede for regelverket på

17

Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.

18

Revisjonen har fått seg forelagt avtaletekst, men har ikke hentet inn avtale for hver av de ansatte.
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relevante områder (tillegg til arbeidsavtale, overtidsbetaling/-arbeid, arbeidsavtaler,
sikkerhetsansvarlig).
I august 2019 var det et rutinemessig tilsyn ved en arbeidsulykke i Horisont Miljøpark IKS. Selskapet
har svart Arbeidstilsynet i brev. Arbeidstilsynets rapport forventes å skulle foreligge i begynnelsen av
september. Revisjonen har ikke innhentet denne rapporten.
Ang det første punktet ovenfor: Arbeidstilsynet avholdt veiledningsmøte med Horisont Renovasjon AS
19. januar 2018. Vi får opplyst fra Tilsynet v/Hjorth at møtet oppfattes som positivt og konstruktivt.
Bedriften tok kontakt med Arbeidstilsynet i flere omganger etter veiledningsmøtet for å få ytterligere
veiledning og hjelp til å få ordnede forhold knyttet til organisering av arbeidstid. Ut fra dialogen med
Horisont har man inntrykk av at virksomheten er opptatt av at det skal være lovlige og ordnede forhold
rundt lønn og arbeidstid. Så lenge Arbeidstilsynet ikke har gjennomført et ordinært tilsyn med
virksomheten, så har man imidlertid kun dette inntrykket å bygge på.
For ordens skyld nevnes at det er innført regler for minstelønn i en del bransjer ved at tariffavtaler er
allmenngjort. En av bransjene der tariffavtalene er allmenngjort er godstransport på vei (kjøretøy med
totalvekt over 3,5 tonn). Med virkning fra 30.6.19 skal arbeidstakerne ha en lønn per time på minst
175,95 kr19. Satsen gjelder ikke ved egentransport – det vil si varer som virksomheten har produsert
selv og som transporteres av virksomhetens ansatte. Ifølge Bård Hjorth i Arbeidstilsynet så blir dette
tolket slik at transport av husholdningsavfall defineres som «egne varer», og derfor ikke faller under
bestemmelsen om allmenngjøring. Transport av næringsavfall omfattes derimot av bestemmelsen.

7.3 REVISJONENS VURDERINGER
Revisjonskriteriet om at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale er oppfylt.
I Horisont Miljøpark IKS og Horisont Renovasjon AS benyttes tariffavtalen mellom KS Bedrift og
Fagforbundet. Basert på innhentet informasjon fra selskapet ligger lønnsnivået i Horisont Renovasjon
AS høyere enn fastsatt minimumslønn for transportbransjen. Vi har ikke holdt lønnsnivået i selskapet
opp mot mulige sammenligningsgrunnlag, f.eks renovasjonsbransjen for øvrig eller transportbransjen
i regionen.
Ledelsen i Horisont opplyser at det periodevis har vært utfordringer med hensyn til å følge arbeidstidsbestemmelsene for Horisont Renovasjon AS, noe som har vært tatt opp med Arbeidstilsynet. Både
Horisont og Arbeidstilsynet oppfatter at det har vært god dialog dem imellom.
I Horisont Renovasjon AS er det innført gjennomsnittsberegning av arbeidstid og avlønning i forhold til
denne. Vi registrerer at Fagforbundet Gjøvik vil følge opp denne ordningen overfor selskapet.

19

Tilsvarer kr 307 913,- med et normalårsverk på 1750 timer.
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8

AVGIFT PÅ TREVIRKE

Dette kapitlet behandler problemstilling 7: Er selskapets innføring av avgift på levering av trevirke fra
private i tråd med selvkostprinsippet, og i henhold til reglene for gebyrfastsetting?

8.1 REVISJONSKRITERIER
Forurensingsloven § 30 pålegger kommunen å sørge for innsamling av husholdningsavfall. Kommunen
kan gi forskrifter om at den kommunale innsamling bare skal gjelde i tettbygd strøk, at visse slag
husholdningsavfall skal holdes utenfor den kommunale innsamling, og at visse slag avfall skal holdes
adskilt.
Ifølge forurensingsloven § 34 skal kommunen fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med
avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v.
Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Gebyret kan ikke overstige kommunens
kostnader. Det heter også at kommunene bør fastsette differensierte gebyrer, der dette vil kunne bidra
til avfallsreduksjon og økt gjenvinning.
Det følger av forurensningsloven § 83 at kommuneloven gjelder for kommunens delegasjonsadgang.
Når særlige hensyn taler for det, kan kommunestyret og fylkestinget delegere myndighet til å treffe
enkeltvedtak til henholdsvis kommunale/interkommunale og fylkeskommunale/interfylkeskommunale selskaper.
Det følger av kommuneloven § 6 at det er kommunestyret som er øverste myndighet og som treffer
vedtak på vegne av kommunen, så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.
Kommuneloven bygger på et system hvor all myndighet er lagt til kommunestyret med vide fullmakter
til delegasjon innenfor kommunen som rettssubjekt. Det er ikke adgang til delegere myndighet til
kommunale aksjeselskap eller interkommunale selskap20. Delegasjonsadgang vil imidlertid kunne være
hjemlet i særlovgivingen. I forurensningsloven er det ikke gitt bestemmelser om at kommunen kan
delegere myndigheten til å fastsette gebyr til andre.
Det følger av renovasjonsforskrift for Gjøvik-regionen § 3 at Horisont er av kommunestyrene i
eierkommunene tildelt driftsansvar for renovasjonsordningen. Med hjemmel i forurensningsloven §
83 delegerer kommunene oppgaver, og myndighet til å treffe enkeltvedtak etter denne forskrift, til
Horisont Miljøpark IKS. Der det ikke fremgår at myndigheten er delegert har kommunene selv
myndighet. Fastsettelse av gebyrer for avfall som gjelder alle i kommunen er ikke å anse som
enkeltvedtak, men som en forskrift.
20

Tolkningsuttalelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet - § 6 kommunestyre og fylkesting, datert
25.06.2015
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I Miljødirektoratets veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr står det at det er kommunen
som er pliktsubjekt etter forurensningsloven § 34. Kommunen har både plikter og myndighet når det
gjelder husholdningsavfall. Avfallsforskriften er gitt med hjemmel i § 34, og kravene i forskriften er
derfor rettet til kommunen. Det interkommunale selskapet kan derimot presentere
beregningsgrunnlaget til kommunen, som kommunen deretter fastsetter.21
Avfallsforskriften § 15-3 slår fast at kommunestyret skal fastsette avfallsgebyret.
Avfallsforskriften § 15-4 sier at alle kostnader ved lovpålagt håndtering av husholdningsavfall skal
dekkes over avfallsgebyret. Dersom kommunen også selger avfallstjenester i markedet, skal de
kostnadene som er felles for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall og for avfallstjenestene som
selges i markedet fordeles forholdsmessig.
Kapittel 4.2 i Miljødirektoratets veileder tar for seg differensiering av avfallsgebyr. Her går det fram at


«Det oppfordres til å differensiere avfallsgebyr for å motivere til avfallsreduksjon og
gjenvinning.



Det er anledning til å differensiere gebyr der dette er begrunnet i reelle kostnadsforskjeller
knyttet til betjening av den enkelte abonnent eller gruppe av abonnenter (men ikke dersom det
er på grunn av ulik henteavstand).»

Veilederen skisserer løsninger for differensiering av avfallsgebyr: «Differensiering av avfallsgebyr vil i
praksis, med dagens vanligste oppsamlings- og innsamlingssystemer, innebære fastsettelse av gebyr
slik at prisen på tjenestene blir avhengig av henholdsvis:


avfallstype (sorterte fraksjoner, restavfall)



avfallsvolum (hentefrekvens, størrelse på avfallsbeholder, vekt)

 avfallsløsning (gjenvinningsordninger som tas i bruk).
Ved de vanligste renovasjonsløsninger i dag, kan gebyr differensieres med bakgrunn i:


omfang av kildesorteringsordninger (hente mange fraksjoner hos abonnentene eller hente få
fraksjoner hos abonnentene og ha et utbygd nettverk av returpunkter og
gjenvinningsstasjoner)



tømmefrekvens (redusert, standard, hyppig)



varierende avfallsmengde (basert på beholdervolum eller reell vekt)



samarbeid mellom abonnenter (deling av utstyr)



hjemmekompostering eller annen disponering i husstanden»

I samme kapittel er det satt opp tre «typiske eksempler for å innføre gebyrdifferensiering». Her
framgår at det kan kreves betaling for kildesortert avfall på gjenvinningsstasjon. Betaling kan tas ut fra
enten volum eller vekt på avfallet.

21 Se Miljødirektoratets veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr, M-258, 2014, side 21.
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Det framgår av veilederen (s 16) at gebyret husholdningene betaler for å levere avfall på
gjenvinningsstasjonen også er et avfallsgebyr. «Kommunen har mulighet til å differensiere mellom
gebyr som betales direkte på gjenvinningsstasjonen, og gebyr som faktureres. Forutsetningen er at
totalinntektene fra håndteringen av husholdningsavfall i kommunen er i tråd med selvkostprinsippet.»
Av relevans for problemstillingen viser vi til følgende bestemmelser fra renovasjonsforskrift for Gjøvikregionen:


Av § 6-2 Henteordning framgår at fraksjonene som ikke samles inn skal abonnenten selv
transportere og levere til godkjent mottak.



Under § 6-3 Bringeordning står det at abonnentene kan levere sorterte gjenvinnbare
fraksjoner til Horisont Miljøpark IKS sine miljøstasjoner. Det heter vider at «Ved levering av
usortert avfall eller restavfall til miljøstasjoner, må avgift betales. Avgift for levering av
usortert avfall og restavfall til miljøstasjoner, fastsettes av Horisont Miljøpark IKS.»



Det framgår av § 19 Renovasjonsgebyr at fastsettelse av avfallsgebyrer og innkreving skjer i
kommunene. «Kommunen fastsetter reglene for beregning av gebyrene og vedtar hvert år
gebyrenes størrelse.»



§ 20 Gebyrdifferensiering heter som følger: «For å fremme avfallsreduksjon, kildesortering og
gjenvinning, kan kommunen innføre differensierte gebyrsatser.»

Vi har utledet følgende revisjonskriterier:


Kommunene har innenfor selvkostregelverket anledning til å differensiere gebyrsatser med
utgangspunkt i kostnader, f.eks relatert til avfallstyper og avfallsvolum.



Levering av usortert avfall og restavfall til miljøstasjon er avgiftsbelagt. Ifølge lokal
renovasjonsforskrift bestemmes avgiften av Horisont.



Ifølge avfallsforskriften og lokal renovasjonsforskrift fastsetter kommunen avfallsgebyrene.



Betaling for å levere avfall på gjenvinningsstasjonen regnes også som et avfallsgebyr.

8.2 FAKTABESKRIVELSE
Med virkning fra 1.1.19 innførte Horisont gebyr for innlevering av trevirke ved alle sine miljøstasjoner.
Gebyret gjelder privatpersoner (husholdninger)22. Det ble satt til kr 200,- pr kubikkmeter (minstepris
kr 70,-), og gjelder trevirke som ikke er impregnert. For impregnert trevirke er det ikke innført gebyr
(innleveres i egen container).
Av prislista som ligger på Horisonts hjemmeside framgår at det er innført gebyr for flere ulike typer
avfall som leveres på miljøstasjonene. Ettersom problemstillingen i denne kontrollen er avgrenset til å
gjelde trevirke, så går vi ikke inn på disse. Innføringen av gebyret på trevirke ble bestemt av Horisont,
det er ikke truffet vedtak om dette i kommunene.

22

Næringsdrivende må betale for å levere avfall på miljøstasjonene. For disse ble det ikke gjort endringer.
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Administrasjonen i Horisont fremhever at gebyrene er godkjent av representantskapet ettersom dette
godkjenner budsjettene, og at gebyrene ligger til grunn for inntektene i budsjettet.
Kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land har fastsatt gebyr for
renovasjon. Prisene gjelder for avfallet som blir hentet. Gebyrene for levering på miljøstasjonene er
ikke opplistet på kommune sin oversikt over gebyrer.

8.3 REVISJONENS VURDERINGER
Når det gjelder spørsmålet om det kan differensieres i avfallsgebyrene, så vises til Miljødirektoratets
veileder, kapittel 4.2 at man kan fastsette gebyrer, slik at ulike avfallstyper og volum vil kunne være
faktorer som kan bestemme gebyret. I Horisont sitt tilfelle har de forskjellige priser på levering av
avfall og prisen på trevirke er satt etter volum. Dette fremstår å være i samsvar med det nasjonale
regelverket om gebyrdifferensiering.
I renovasjonsforskrift for Gjøvik-regionen § 6-3 står det at sorterte gjenvinnbare fraksjoner vil kunne
leveres til Horisont sine miljøstasjoner. Dette er ikke avgiftsbelagt. Det står videre at usortert avfall
eller restavfall er avgiftsbelagt. Videre er det presisert at for levering av usortert avfall og restavfall til
miljøstasjoner fastsettes avgiften av Horisont. Leser man denne bestemmelsen tilsier ordlyden at det
ikke er avgift for levering av sortert avfall. Likevel har Horisont avgift for ulike typer avfall, herunder
trevirke. Revisjonen mener at ordlyden kan forstås slik at hvis avfallet er sortert og ikke er restavfall,
skal det ikke være avgift for levering av dette. Vi mener derfor at ordlyden i forskriften burde vært
klarere formulert hvis det skal kunne kreves avgift for levering av trevirke.
Videre heter det i renovasjonsforskriften for Gjøvik-regionen § 6-3 at avgift for levering av avfall til
miljøstasjon skal fastsettes av Horisont. I Kapittel 4 om avfallsgebyrer framgår det i § 19 at fastsettelse
av avfallsgebyrer skal skje i kommunene. Uti fra ordlyden i forskriften så kan det virke litt uklart om
det er kommunen som skal fastsette gebyrene så lenge Horisont kan fastsette gebyrene som gjelder
levering av avfall. Slik det praktiseres så er det Horisont som fastsetter alle gebyrene på det som skal
leveres til miljøstasjonen, mens kommunen fastsetter gebyrene på avfallet som hentes hos
husholdningene. Som nevnt har ikke kommunene tatt med gebyrene som skal betales ved levering på
miljøstasjonene i sine oversikter over gebyrer.
Hovedregelen etter avfallsforskriften § 15-3 er at kommunestyret skal fastsette avfallsgebyret. I
Miljødirektoratets veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr står det på side 16 at gebyret
husholdningene betaler for å levere avfall på gjenvinningsstasjonen også er avfallsgebyr.
Renovasjonsforskriften for Gjøvik-regionen § 6-3 kan ses på som en delegering av kommunens
myndighet for fastsettelse av gebyr for avfall som leveres på miljøstasjonene. For revisjonen fremstår
det uklart hvordan denne bestemmelsen skal leses i lys av bestemmelsen i renovasjonsforskriften §
19. Det fremgår ikke av miljødirektoratets veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr at det er
adgang for kommunene å delegere myndigheten til å fastsette gebyr.
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I Miljødirektoratets veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr står det at det er kommunen
som er pliktsubjekt etter forurensningsloven § 34. Kommunen har både plikter og myndighet når det
gjelder husholdningsavfall. Avfallsforskriften er gitt med hjemmel i § 34, og kravene i forskriften er
derfor rettet til kommunen. Det interkommunale selskapet kan derimot presentere
beregningsgrunnlaget til kommunen, som kommunen deretter fastsetter.23
Selv om man forstår renovasjonsforskriften for Gjøvik-regionen § 6-3 som en delegasjon av
kommunens myndighet til å fastsette gebyr (avgift), mener revisjonen at kommunene ikke har adgang
til å delegere denne myndigheten til et interkommunalt selskap. Det står i forurensingsloven § 83 at
kommuneloven gjelder for kommunens mulighet for å delegere. Revisjonen mener at det etter
kommuneloven § 6 ikke er hjemmel til å delegere myndighet til et interkommunalt selskap hvis det
ikke finnes hjemmel i en særlov. Forurensningsloven gir ikke slik hjemmel, og i avfallsforskriften § 153 står det at kommunestyret fastsetter avfallsgebyret.
Revisjonen mener at dette taler for at det er kommunene som skal bestemme gebyrene, slik er det
også formulert i renovasjonsforskriften til Gjøvik—regionen § 19.
Et annet spørsmål er om Horisont fritt kan bestemme hvilket avfall som skal leveres og hvilket avfall
som skal hentes. I følge forurensingsloven § 30 skal kommunen sørge for innsamling av
husholdningsavfall. Kommunen kan gi forskrifter om den kommunale innsamlingen, de kan bestemme
at innsamling bare skal gjelde i tettbygd strøk, at visse slag husholdningsavfall skal holdes utenfor den
kommunale innsamling, og at visse slag avfall skal holdes adskilt. I renovasjonsforskriften for Gjøvikregionen står det at avfall som hentes skal være sortert etter Horisont sine retningslinjer, det som ikke
samles inn skal leveres på godkjent mottak, og avgift for levering fastsettes av Horisont. Det fremgår
derfor ikke direkte av forskriften hvilket avfall som skal hentes og hvilket som må bringes til
miljøstasjonen. Siden det står i forurensingsloven § 30 at kommunen gjennom forskrift kan bestemme
hvordan avfallet skal håndteres, så er det en svakhet ved Gjøvik- regionen sin forskrift at det vises til
at det er Horisont sine gjeldende bestemmelser som gjelder.

23 Se Miljødirektoratets veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr, M-258, 2014, side 21.
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9

LEVERING AV TREVIRKE TIL EIDSIVA

Dette kapitlet behandler problemstilling 8: Er selskapets avtale om salg av trevirke til Eidsiva Bioenergi
AS inngått på markedsmessige vilkår?

9.1 FAKTABESKRIVELSE
Trevirke/returtrevirke som Horisont mottar fra nærings- og husholdningskunder leveres til Eidsiva sin
energisentral på Kallerud i Gjøvik. Anlegget leverer fjernvarme til næringsbygg, skoler, offentlige bygg
og leiligheter i Gjøvik. Anlegget benytter kun returtrevirke som brensel.
Horisont samler alt returtrevirke selskapet mottar fra de andre gjenvinningsstasjonene på sitt anlegg i
Dalborgmarka. Til sammen tar selskapet imot 10 000 tonn trevirke årlig (OA 4.1.19). Horisont oppgir å
være avhengig å levere trevirke underveis gjennom året, ettersom mulighetene til å langtidslagre
trevirket er begrenset.
Prisen på behandling av returtrevirket ligger ifølge adm dir i Horisont langt over markedsprisen, og
over hva den kan forventes å bli i «et godt år». Dette medfører at trevirke vil være et
underskuddforetagende, og at det innførte gebyret kun bidrar til å begrense tapet ved
innhenting/behandling/salg av returtrevirke.
Vi får opplyst fra Horisont at selskapene i Avfall Innlandet forhandler salg av returtrevirke samlet ved
at Horisont har mandat til forhandle på vegne av alle selskapene. Det inngås ett-årsavtaler med Eidsiva
Bioenergi, i prinsipp skal pris og betingelser avtales innen 1. juni hvert år gjeldende for året etter. For
2018 var prisen til Eidsiva Bioenergi 1 kr pr tonn, for 2019 ligger prisen inngått med Eidsiva Bioenergi
på ca. 55 kr/tonn (levert silo på Eidsiva Bioenergi sitt anlegg). Prisavtale for 2020 mellom Horisont og
Eidsiva Bioenergi ble inngått i august 2019. Aktørene ønsker ikke at denne prisen gjøres offentlig av
konkurransehensyn.
Horisont v/adm dir opplyser at Avfall Innlandet i forbindelse med forhandlingene med Eidsiva
Bioenergi innhenter priser fra konkurrerende aktører i markedet, slik som Geminor og Rekom.
Sammenligningsgrunnlaget er, foruten den pris som kan oppnås, basert på kvalitetskrav, transportkostnader, logistikk, leveranse sikkerhet, miljø etc. Med bakgrunn i denne informasjonen blir det
foretatt en helthetsvurdering før samarbeidspartner blir valgt.
Eidsiva Bioenergi v/Druglimo opplyser at prisen som avtales med Horisont er basert på vurderinger av
gjeldende markedssituasjon, råstoffets beskaffenhet og dimensjoner, samt forventet
markedssituasjon for den perioden prisen gjelder for. Det er vanskelig å sammenligne den prisen
Horisont oppnår med pris til andre leverandører, bl.a fordi volumer og avtaleperioder er ulike. Det er
også ulike kvalitetskrav, dimensjoner på flisa, fuktighet m.m. Vi får imidlertid opplyst at Eidsiva
Bioenergi kan kjøpe større volumer fra andre aktører til en lavere pris enn den som er blitt avtalt med
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Horisont de siste årene. Det er en viktig del av Eidsiva Bioenergi sine målsettinger å ha dialog med
lokale aktører som kan bidra med kortreist råstoff, noe som medfører at selskapet velger å holde fast
ved denne løsningen.
Tall fra avfallsregnskapet til SSB viser at det ble samlet inn 778 000 tonn trevirke i 2017, hvorav 36 %
stammer fra private husholdninger (Avfall Norge 2018b). Av dette ble 94 prosent levert til forbrenning,
mens 4 prosent av avfallet (31 000 tonn) ble levert til materialgjenvinning. Fokus rettes fra flere hold
mot å øke gjenvinningsandelen, noe som både skyldes nasjonale mål samt ønsker fra
mottakere/leverandører av returtrevirke. Særlig synes leveranser til produksjon av trefiberplater/sponplater å være interessant (jf Retura 2018, Norsk Gjenvinning 2018).
Basert på tilgjengelig informasjon er det uklart om utsikter til høyere priser også er et motiv bak ønske
om å øke gjenvinningsandelen for returtrevirke. I 2018 bestilte Avfall Norge en rapport som skulle se
på mulighetene for materialgjenvinning av returtrevirke (Avfall Norge 2018b). I rapporten framgår at
det i «de siste årene har det vært overskudd av returtrevirke i markedet, med lave priser som resultat».
Det har også vært stort sprik mellom de som har langsiktige kontrakter og de som har inngått avtaler
de to siste årene.» Ifølge rapporten innebar økt eksport av returtrevirke til sponplateproduksjon at
prisene til energimarkedet økte.
Gjenvinningsselskapet Ragn-Sells samler årlig inn rundt 150 000 tonn returtrevirke i Norge, hvorav det
meste går til energigjenvinning i Sverige. Selskapet har innledet eksport av flis av ubehandlet
returtrevirke til produksjon av sponplater. I nettidskriftet Kretsløpet (Bjørndal 2019) siteres regionsjef
Bernhard Rüther i Ragn-Sells på at dette ikke er økonomisk fordelaktig sammenlignet med eksport til
energigjenvinning i Sverige: … økonomisk betyr ikke den nye løsningen så mye. – Vi får litt betalt for
flisa, men ikke nok til å dekke transportkostnadene. Det er også situasjonen for flisa som går til
Sverige.» Dette sitatet tilsier at selskapet har problemer med å oppnå positive nettopriser for
returtrevirke.

9.2 REVISJONENS OPPSUMMERING
Det finnes få åpne kilder som sier noe om prising av returtrevirke, men markedet ser ut til å være
preget av svingninger. Det er derfor vanskelig for revisjonen å ha noe klar oppfatning av om Horisont
har oppnådd en konkurransedyktig pris. På generell basis vil selskapet ha interesse av å oppnå så høy
pris som mulig.
Som nevnt benyttes størstedelen av trevirket til forbrenning, selv om det er mål om å øke andelen som
gjenvinnes. Så vidt vi forstår er det pr i dag ikke mulig å oppnå høyere priser til gjenvinning enn til
forbrenning. Ettersom Eidsiva Bioenergi sitt anlegg på Kallerud ligger relativt nært Horisonts anlegg i
Dalborgmarka virker det rimelig at beste pris kan oppnås ved leveranser dit. Vi vil også vise til at Eidsiva
Bioenergi har opplyst at selskapet kan kjøpe større volumer fra andre aktører til en lavere pris enn den
som er blitt avtalt med Horisont de siste årene.
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10

HORISONTS UTBYTTEPOLITIKK

Ettersom eierstrategien ikke ble vedtatt likelydende i alle kommunestyrene, så eksisterer det ikke en
felles eierstrategi for Horisont Miljøpark IKS (jf omtale i kapittel 1.4). Dette kapitlet tar derfor
utgangspunkt i eierstrategi som ble lagt fram for politisk behandling våren 2018. Pkt 3.5 omhandler
Avkastning, utbytte og eieruttak:
Eiernes avkastning på investert kapital skjer enten gjennom en verdistigning på selskapets
underliggende aktiva, eller som direkte avkastning i form av utbytte og/eller renter på ansvarlig lån.
Avfallshåndtering for privathusholdninger er monopolvirksomhet, og skal skje i henhold til
selvkostprinsippet. Selvkostfondene skal ligge i hver enkelt kommune.
Selskapet har ikke anledning til å betale ut utbytte fra selvkostdelen (husholdningsavfall).
Eierutbytte fra selskapet kan kun beregnes og tas fra et eventuelt overskudd i næringsdelen.
Eierne forventer en forutsigbar utbyttepolitikk fra selskapet. Forutsigbarhet oppnås ved at styret hvert
år i oktober legger frem en rullerende treårs utbytteplan for eierne. Selskapet skal over tid utbetale
minimum 50 % av resultat etter skatt fra næringsdelen.
Selskapet må til enhver tid balansere kravet om et høyt utbytte med selskapets behov for kapital for å
utvikle virksomheten i tråd med gjeldende selskapsstrategi.
Ettersom eiernes utbyttepolitikk ikke er tatt med som en av problemstillingene i prosjektet er det ikke
utledet revisjonskriterier. Vi gjør imidlertid rede for juridisk grunnlag og foretar en kortfattet vurdering
av temaet.

10.1 JURIDISK GRUNNLAG
For renovasjonsselskap er det ikke mulig å ta utbytte fra selvkostdelen av virksomheten, dette følger
av selvkostprinsippet hjemlet i § 34 i forurensingsloven og § 15-3 i avfallsforskriften. Dette gjelder
uansett om selskapet er et IKS eller et aksjeselskap, eller om tjenesten utføres av et datterselskap. Et
eventuelt utbytte må være overskudd eller gevinst fra ikke-selvkostaktiviteter. Hvorvidt deltakerne kan
ta utbytte av eget selskap, beror ikke på hvorvidt selskapet er organisert som et interkommunalt
selskap (IKS) eller et aksjeselskap (AS), men hvorvidt utbytte er i tråd med selvkostregimet eller ikke.
Det følger av Horisont Miljøpark sin selskapsavtale § 8 at selskapet kan betale utbytte relatert til den
skattepliktige delen av virksomheten. Det framgår også at det ikke kan deles ut utbytte som er relatert
til den ikke-skattepliktige virksomheten.
Lov om interkommunale selskaper betegner utbytte som «utdeling til eierne» i henhold til lovens § 29:
«Utdeling av selskapets midler besluttes av representantskapet etter forslag fra styret eller med styrets
samtykke etter at regnskapet for siste regnskapsår er fastsatt.
Utdeling kan bare besluttes dersom midlene ikke trengs til betaling av selskapsforpliktelser eller til
selskapets virksomhet. Utdeling kan ikke foretas til deltaker med forfalt innskuddsforpliktelse.»
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Bestemmelsen fastsetter materielle skranker for utdeling av selskapets midler fra selskapet til
deltakerne, og inneholder dessuten saksbehandlingsregler som gjelder i slike saker. Med utdeling
siktes det til enhver ensidig overføring av midler fra selskapet til deltakerne.
Første ledd fastslår at dersom vilkårene for utdeling er tilstede, kan representantskapet beslutte
utdeling av selskapets midler etter forslag fra styret eller med styrets samtykke, og etter at regnskapet
for siste regnskapsår er fastsatt. Dersom styret ikke går inn for utdeling av midler til deltakerne, kan
ikke representantskapet ensidig beslutte slik utdeling. Representantskapet kan heller ikke beslutte en
utdeling utover det beløp som er foreslått eller akseptert av styret, men representantskapet kan
redusere utdelingen eller beslutte at et forslag om utdeling ikke skal etterkommes.
Representantskapet skal i så fall gjøre vedtak om ny disponering av midlene.
Selv om det i utkastet til eierskapsstrategi legges opp til at det skal lages en treårs utbytteplan, er eiere
og selskap fortsatt bundet av reglene som følger av lov om interkommunale selskaper. Skal det skje
utdeling av selskapets midler må dette besluttes av representantskapet etter forslag fra styret, eller
med styrets samtykke etter at regnskapet for siste regnskapsår er fastsatt, jf. intkomsel § 29 første
ledd. Utdeling av utbytte kan bare besluttes dersom ikke midlene trengs til betaling av
selskapsforpliktelser eller selskapets virksomhet.

10.2 REVISJONENS VURDERING
I eierstrategien er det tatt inn en formulering som sier at selskapet må balansere kravet om et høyt
utbytte mot «selskapets behov for kapital for å utvikle virksomheten i tråd med gjeldende
selskapsstrategi». Det framgår imidlertid ikke eksplisitt av teksten at utbytte for hvert år må besluttes
av representantskapet, samt at dette må skje «etter forslag fra styret eller med styrets samtykke» slik
kravet er i lov om interkommunale selskap § 29.
Revisjonen har ikke funnet annet å påpeke angående formuleringen om utbyttepolitikk i forslaget i
eierstrategi.
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11 REVISJONENS KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER
11.1 KONKLUSJONER
Problemstilling 1: Gir selskapets rutiner og praksis for utarbeiding av selvkostregnskap grunnlag for
riktig fastsetting av gebyrer i kommunestyrene?


Revisjonen mener at Horisont utarbeider selvkostregnskap i henhold til KMD sine
retningslinjer. Kapitalkostnader blir beregnet i tråd med reglene, det blir utarbeidet
etterkalkyle, og selvkostregnskapet blir avregnet mot selvkostfond. Det blir beregnet
kalkulatoriske renter på fondet.



Etter vår mening er løsningen med selvkostfond for renovasjon, både i kommunene og i
selskapet, verken i tråd med retningslinjene eller kommunenes eierstrategi. Så lenge det er
uttrykt fra eierne at selvkostfondet skal ligge i kommunene, så bør fondet i Horisont avvikles.

Problemstilling 2: Ivaretas pålagt regnskapsmessig skille mellom nærings- og husholdningsavfall?


Selskapet har regnskapsmessig skille mellom nærings- og husholdningsavfall i henhold til
forskriften. Dette er ikke tilfellet med balansen, den utarbeides kun for selskapet som helhet,
noe som ikke er i henhold til avfallsforskriften.



Vår undersøkelse viser at Horisont har utarbeidet fordelingsnøkler som viser hvor stor del av
kostnadene som skal belastes husholdnings- og næringsavfall. Etter revisjonens vurdering ser
det ut til at selskapet har tilfredsstillende rutiner på dette området.

Problemstilling 3: Ivaretas kostnadsfordelingen mellom kommunene slik at regelverket på området
oppfylles?


Horisont Miljøpark IKS skal i henhold til regelverket fordele nettokostnadene til kommunene
etter bruk av tjenestene.



Retningslinjene fra KMD sier at dersom kostnadene ved renovasjon i én kommune er høyere
per abonnent enn i en annen kommune, og det ikke eksisterer faglige grunner for
kostnadsutjevning, skal ikke abonnentene betale samme pris. Det er imidlertid ikke hensikten
at ulike transportavstander fra kommunene til behandlingsanlegg nødvendigvis skal separeres
dersom dette er rasjonelt for selskapet.



Etter revisjonens oppfatning kan gjeldende praksis, der kostnadene hovedsakelig fordeles
mellom kommunene etter eierandel, forsvares sett opp mot retningslinjene.

Problemstilling 4: Hvor effektivt drives selskapet, bl.a sett i forhold til lignende selskaper?


Verken eierne eller selskapet selv har satt spesifikke mål for effektivitet eller forbedring i
effektivitet. Selskapet opererer imidlertid med flere målsetninger på økonomiområdet.



Horisont kan vise til en rekke tiltak for å forbedre effektiviteten. Det tyder på at selskapet
tilstreber effektiv drift.
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Mangel på sammenlignbare data gjør det vanskelig å holde effektivitet/kostnadsnivå i Horisont
opp mot andre renovasjonsselskaper. Sammenligning av renovasjonsgebyrer gir imidlertid et
visst grunnlag for å vurdere Horisonts effektivitet/kostnadsnivå. Renovasjonsgebyrene i
kommunene i Gjøvik-regionen ligger forholdsvis lavt sammenlignet med nabokommuner.

Problemstilling 5: Hvordan sikrer selskapet kvaliteten og beredskapen for tjenestene?


Resultatet fra kundeundersøkelsen våren 2019 tilsier at Horisont har noe å hente når det
gjelder kundetilfredshet, og da særlig knyttet til henting av avfallet. Selskapet har iverksatt
flere tiltak, og arbeider med nye tiltak, for bedre å kunne oppfylle sine forpliktelser overfor
abonnentene.



Horisont sine egne tall viser at selskapet, i likhet med landet for øvrig, ligger bak det nasjonale
målet om materialgjenvinning og energiutnyttelse for alt avfall. I 2018 nådde imidlertid
Horisont og kommunene i Gjøvik-regionen 2020-målet om gjenvinningsandel på minst 50 %
for husholdningsavfallet.



Ifølge Horisonts egne tall ligger selskapet og kommunene i Gjøvik-regionen godt an i forhold
til det nasjonale målet om at veksten i avfallsmengder skal være lavere enn den økonomiske
veksten.

Problemstilling 6: Etterleves arbeidsmiljølov i datterselskapet Horisont Renovasjon AS mht
arbeidsavtaler og lønnsforhold?


Horisont har inngått arbeidsavtaler med de ansatte i Horisont Renovasjon AS.



De ansattes lønn i selskapet ligger høyere enn minstelønn som gjelder for transportbransjen.



Både Horisont og Arbeidstilsynet oppfatter at de har hatt et positivt samarbeid knyttet til å
løse utfordringer med hensyn til arbeidstid i perioder med stor arbeidsbelastning.

Problemstilling 7: Er selskapets innføring av avgift på levering av trevirke fra private i tråd med
selvkostprinsippet, og i henhold til reglene for gebyrfastsetting?


I henhold til nasjonale regler på selvkostområdet er det anledning til å innføre gebyr for
spesielle avfallsfraksjoner.



Renovasjonsforskrift for Gjøvik-regionen kan leses slik at hvis avfallet er sortert og ikke er
restavfall, skal det ikke være avgift for levering av dette.



Hovedregelen etter avfallsforskriften er at kommunestyret skal fastsette avfallsgebyr. I
henhold til Miljødirektoratets veileder er gebyr husholdningene betaler for å levere avfall på
gjenvinningsstasjonen å regne som et avfallsgebyr.



Ut fra dette er det kommunene som skal bestemme gebyrene, slik er det også er formulert i
renovasjonsforskriften til Gjøvik—regionen § 19.

Problemstilling 8: Er selskapets avtale om salg av trevirke til Eidsiva Bioenergi AS inngått på
markedsmessige vilkår?



Revisjonen har ikke noen klar oppfatning av om Horisont har oppnådd konkurransedyktige
priser for trevirke. På generell basis vil selskapet ha interesse av å oppnå så høy pris som mulig.
Ettersom Eidsiva Bioenergi sitt anlegg på Kallerud ligger relativt nært Horisonts anlegg i
Dalborgmarka virker det rimelig at beste pris kan oppnås ved leveranser dit.
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11.2 ANBEFALINGER


I utgangspunktet skal det være ett selvkostfond. Så lenge det er uttrykt fra eierne at
selvkostfondet skal ligge i kommunene, så bør fondet i Horisont avvikles.



Det bør vurderes å finne en mulighet for å skille på husholdning og næring balansen i
regnskapet til Horisont.



Renovasjonsforskrift for Gjøvik-regionen bør klargjøres, slik at det går fram at det er anledning
til å pålegge avgift for levering av definerte avfallsfraksjoner.



Horisont og eierkommunene bør ta konsekvensen av at avgifter for levering av avfall på
gjenvinningsstasjonene regnes som avfallsgebyr, og derfor skal bestemmes av kommunene.

51

REFERANSER
Avfall Norge (2018a): Europa har fått nye avfallsdirektiv. Publisert 25.5.18, avfallnorge.no.
Avfall Norge (2018b): Materialgjenvinning av returtrevirke. Rapport nr 6/2018.
Bjørndal, J (2019): I gang med materialgjenvinning av trevirke. Kretsløpet, 24.5.19.
Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og
Søndre Land (2017): FOR-2017—10-30-1724. Ikrafttredelse 7.11.2017.
Gjøvik/Østre Toten/Vestre Toten/Søndre Land/Nordre Land (2018): Horisont Miljøpark AS (tidligere
GLT-Avfall IKS) Felles eierstrategi for kommunene.
Innlandet Revisjon IKS (2007): Selskapskontroll av GLT-avfall IKS. Rapport 8/2007.
Innlandet Revisjon IKS (2014): Selskapskontroll - Etterlevelse av felles eierskapspolitikk i Gjøvikregionen. Rapport 11-2014.
Klima- og miljødepartementet (2017): Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi. Meld.
St. 45 (2016 – 2017).
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014): Retningslinjer for beregning av selvkost for
kommunale betalingstjenester. H-3/14.
Miljødirektoratet (2014): Beregning av kommunale avfallsgebyr Utdypning av avfallsforskriftens
kapittel 15. Veileder M-258/2014.
Norsk Gjenvinning (2018): Norsk Gjenvinning Downstream først ute med båt med returtre til
materialgjenvinning i Skottland. Nggroup.no 17.4.18.
Retura (2018): Retura først ute med materialgjenvinning av returtre i Norge. Retura.no 27.6.18.
Oslo kommune Kommunerevisjonen (2015): Kildesortering. Rapport 08/2015.
Oslo kommune Kommunerevisjonen (2015): Gebyrer og effektivitet. Rapport 21/2015.
Rogaland revisjon IKS (2017): Selskapskontroll IVAR IKS. Eierkommunene, mai 2017.
Sentio Research Norge (2019): Omdømme og kundetilfredshet. 13. mars 2019.
Telemark Kommunerevisjon (2017): Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS- Organisering og selvkost. 2017 ::
406 007.
52

VEDLEGG 1 HORISONT MILJØPARK IKS - INNTEKTER OG KOSTNADER PR
KOMMUNE
Inntekter pr kommune 2018, kilde Horisont Miljøpark IKS
Kolonne1

Kolonne2

Kommune

Kolonne3

Kolonne4

Kolonne5

Kolonne6

Kolonne7

Gjøvik

Østre Toten

vestre Toten

Nordre Land

Søndre Land

Eierande
Fordelingsnøkk
el

Kolonne8

42,43 %

21,13 %

18,71 %

9,58 %

8,15 %

41,50 %

19,64 %

17,94 %

12,22 %

8,70 %

Fraksjon

Fordeling

Inntekter 2018

Plast:

F.nøkkel

kr

-432 573 kr

-204 716 kr

-186 996 kr

-127 374 kr

-90 684 kr

Glass:

F.nøkkel

kr

-269 649 kr

-127 612 kr

-116 566 kr

-79 400 kr

-56 529 kr

-649 756

Metaller:

F.nøkkel

kr

-1 342 528 kr

-635 355 kr

-580 360 kr

-395 318 kr

-281 446 kr

-3 235 007

EE-avfall

F.nøkkel

kr

-118 712 kr

-56 181 kr

-51 318 kr

-34 956 kr

-24 887 kr

-286 054

Papir:

F.nøkkel

kr

-735 335 kr

-348 000 kr

-317 878 kr

-216 525 kr

-154 155 kr

-1 771 893

Øvrige varer:

F.nøkkel

-1 042 343

kr

-288 144 kr

-136 365 kr

-124 562 kr

-84 846 kr

-60 406 kr

-694 323

Inntekter fra fraksjoner

kr

-3 186 940 kr

-1 508 229 kr

-1 377 680 kr

-938 419 kr

668 106 kr

-7 679 376

Fakturert kommune
Faktisk
- drift

kr

-9 665 256 kr

-4 608 672 kr

-4 164 528 kr

-2 895 060 kr

-2 079 804 kr -23 413 320

Fakturert kommune
Faktisk
- inntransport kr -12 162 372 kr

-5 799 384 kr

-5 240 472 kr

-3 643 020 kr

-2 617 140 kr -29 462 388

Fakturert kommune
Faktisk
- behandlingsavgift
kr -4 363 015 kr

-2 080 416 kr

-1 879 876 kr

-1 306 864 kr

-938 848 kr -10 569 019

Fakturert kommune
Faktisk
- kildesorteringsutstyr
kr -1 614 117 kr
Avregning
Åmot 2018
Faktisk
kr
kr
Salg
miljøstasjoner F.nøkkel
kr -2 274 569 kr

-773 076 kr

-767 691 kr

-332 172 kr

-371 986 kr

-

-

kr

-134 298 kr

-

-1 076 447 kr

-983 272 kr

-669 765 kr

-476 837 kr

-5 480 890

-677 426 kr

-618 789 kr

-421 494 kr

-300 082 kr

-3 449 215

kr

Div inntekter
Sum inntekter
pr. kommune2018

F.nøkkel

kr

-1 431 424 kr

kr

kr -34 697 695 kr -16 523 650 kr -15 032 307 kr -10 341 092 kr

-

-3 859 042

kr

-

-7 452 803 kr -83 913 248

Kostnader 2018 pr kommune, kilde Horisont Miljøpark IKS
Kolonne1

Kolonne2

Kolonne3

Fraksjon

Fordeling

Kostnader 2018
Gjøvik

Kolonne4

Kolonne5

Østre Toten

vestre Toten Nordre Land Søndre Land Sum

Forbr. Restavfall

kr

2 416 894 kr

Behandlingsavgift Mjøsanlegget

kr

2 000 827 kr

Inntransport

kr

12 820 698 kr

Avskrivninger dunker

Faktisk

kr

366 114 kr

Øvrige avskrivninger

F.nøkkel

kr

2 149 930 kr

Kolonne6

1 143 802 kr 1 044 797 kr
946 898 kr

864 936 kr

Kolonne7

Kolonne8

711 673 kr

506 674 kr 5 823 840

589 159 kr

419 451 kr 4 821 271

6 067 434 kr 5 542 249 kr 3 775 155 kr 2 687 713 kr 30 893 249
kr

539 306 kr

100 071 kr

90 633 kr 1 096 124

1 017 461 kr

-

929 391 kr

633 064 kr

450 708 kr 5 180 554

72 962 kr

44 392 kr

24 948 kr

Distribusjon plastsekker/matavfallsposer
Fakstisk

kr

165 855 kr

Øvrig kost

kr

15 407 052 kr

7 291 434 kr 6 660 301 kr 4 536 727 kr 3 229 912 kr 37 125 426

kr

35 327 370 kr

16 539 991 kr 15 625 372 kr 10 370 797 kr 7 410 039 kr 85 273 569

F.nøkkel

Sum kostnader pr. kommunen 2018

24 948 kr

333 105
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VEDLEGG 2 UTTALELSE FRA HORISONT MILJØPARK IKS
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56

57
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VEDLEGG 3 HØRINGSUTTALELSER FRA KOMMUNENE

60

61

62

63

64

65

66

67

Fra: Gunnar Berg <gunnar.berg@nordre-land.kommune.no>
Sendt: søndag 29. september 2019 19:49
Til: Innlandet Revisjon IKS Postmottak <Postmottak@irev.no>
Kopi: Esther Gilen <esther.gilen@nordre-land.kommune.no>
Emne: Høringsinnspill Horisont - forvaltningsrevisjon 13.9.19
Att. Innlandet Revisjon IKS v/Kristian Lein
Jeg viser til høringsutkast 13.9.19 Selskapskontroll Horisont Miljøpark AS, vår sak 19/2906.
Ordfører Ola Tore Dokken og jeg har diskutert rapporten og høringsinnspillet til Vestre Toten
kommune.
Vi mener at høringsinnspillet til Vestre Toten som er innsendt av Bjørn Fauchald er dekkende også for
Nordre Land sin del, og stiller oss bak dette. Se vedlegg.
Med vennlig hilsen
Gunnar Berg
Næringsrådgiver
Tlf. 91176370

e-post: gunnar.berg@nordre-land.kommune.no
http://www.nordre-land.kommune.no
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Fra: Terje Lindalen <Terje.Lindalen@sondre-land.kommune.no>
Sendt: onsdag 2. oktober 2019 15:03
Til: Robbestad Kari, Innlandet Revisjon IKS <Kari.Robbestad@irev.no>
Emne: Høringsuttalelse vedr. selskapskontroll i Horisont Miljøpark

Hei!
Vi lager ikke en egen høringsuttalelse i saken.
Vi har imidlertid fått oversendt uttalelsen fra Vestre Toten kommune, og vi oppfatter den som
grundig og fyldestgjørende, og i samsvar med vår oppfatning.
Vi slutter oss således til uttalelsen fra Vestre Toten.

Med vennlig hilsen

Terje Lindalen, Leder Økonomi
Tlf: +4761126435 Mob: +4795101140
Hovsbakken 1, 2860 HOV
E-post: Terje.Lindalen@sondre-land.kommune.no
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19/2520
SAKSPROTOKOLL - BOSETTING AV FLYKTNINGER ÅR 2020

Behandling:
Rådmann Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis. NAV-leder Monica S. Larsen
redegjorde nærmere om integreringsarbeidet.
Saksordfører: Paula Elvesveen
Vedtak:
Vestre Toten kommune bosetter 18 flyktninger i 2020 i tråd med anmodning fra IMDi
datert 24.10.2019.

Vestre Toten kommune
SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Håvard Bævre
19/2520

Arkiv: 328

BOSETTING AV FLYKTNINGER ÅR 2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Vestre Toten kommune bosetter 18 flyktninger i 2020 i tråd med anmodning fra IMDi
datert 24.10.2019.

Trykte vedlegg:
«Anmodninger om bosetting av flyktninger i 2020» fra IMDi, datert 24.10.2019
Fakta:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt Vestre Toten kommune om å
bosette 18 flyktninger i 2020. Familieinnvandring vil komme i tillegg.
Vestre Toten kommune har pr. 25.10.2019 bosatt 14 flyktninger i 2019 (av en total
anmodning på 19 flyktninger).

Vurdering:
Vestre Toten kommune har de siste årene kraftig bedret resultatene mht overgang fra
introduksjonsprogram til arbeid og utdanning. Pr. okt 2019 har 64% av deltakerne som
har avsluttet introduksjonsprogrammet i 2019 gått over til arbeid eller utdanning.
Landsgjennomsnittet (2017-tall fra SSB) er på 62%.
Nøkkelen til gode resultater i både introduksjonsprogrammet og bosettingsarbeidet er
godt tverrfaglig samarbeid mellom kommunens tjenesteområder; der mye er forbedret,
men det er også mange områder som det kreves systematisk arbeid innenfor i
fortsettelsen. Dette arbeidet rettes det stort fokus på i tiden framover fra rådmannens
side.
Med grunnlag i det «apparat» kommunen har etablert på introduksjon- og
bosettingsområdet, vil rådmannen anbefale at Vestre Toten kommune bosetter inntil 18
flyktninger i 2020. Familieinnvandring kan komme i tillegg.

Bjørn Fauchald
19/2520

rådmann

Monica Skjellen-Larsen
NAV-leder

19/2520

Vestre Toten kommune
Ber om at brevet blir distribuert til:
Ordfører
Rådmann

Deres ref:

Vår ref:19-07406-1

Dato:24.10.2019

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2020
Bosetting er første steg i integreringsprosessen, og rask bosetting er avgjørende for raskere oppstart
av kvalifiserings- og integreringsløpet i en kommune. Kommunene gjør en god innsats for å legge
til rette for rask bosetting og kvalifisering av flyktninger, slik at flere kan delta i arbeid og samfunnsliv.
Hvert år anmoder IMDi aktuelle kommuner om å bosette et bestemt antall flyktninger kommende
år, på bakgrunn av nasjonale prognoser for behovet for bosetting.
Kunnskapsdepartementet har besluttet et sett med kriterier for anmodning om bosetting i 2020, se
vedlegg. IMDi har, i samråd med KS, vurdert anmodningen til kommunene ut fra disse kriteriene.
På bakgrunn av dette, ber Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om at Vestre Toten
kommune bosetter 18 flyktninger i 2020.

Svar på anmodningen

Vi ber om at det kommer tydelig fram av vedtaket hvor mange flyktninger kommunen vedtar å
bosette i 2020. Vi oppfordrer kommunen til å fatte vedtak i tråd med antallet det er anmodet om.
Vedtaket skal ikke inkludere familiegjenforente eller inneholde andre reservasjoner.
Frist for å svare på anmodningen er 20.12.2019.
Når vedtak er fattet, bes kommunen om å:
 registrere vedtakstallet i IMDi sitt fagsystem for bosetting (IMDinett)
 sende skriftlig kopi av vedtaket til post@imdi.no med kopi til KS ved nina.gran@ks.no

Bakgrunn for tallene
De nyeste prognosene fra Beregningsgruppa for utlendingsforvaltningen viser at det er nødvendig
å bosette om lag 5 100 flyktninger i Norge i 2020, inkludert 140 enslige mindreårige hvorav 40 er
under 15 år.
Det beregnede bosettingsbehovet har bakgrunn i:
 prognoser over antall asylsøkere til Norge
 prognoser over antall innvilgede asylsøknader
 prognoser over antall overføringsflyktninger
 andre internasjonale forpliktelser
IMDi Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo I Tollbugata 20, 0031 Oslo I Telefon: 24 16 88 00 I Telefaks: 24 16 88 01
E-post: post@imdi.no I Organisasjonsnummer: 987 879 696 I www.imdi.no

Prognosene og bosettingsbehovet kan endre seg gjennom året som følge av faktorene over. Den
endelige bosettingen for året kan derfor bli høyere eller lavere enn det som ligger til grunn for
anmodningen. Det er derfor viktig at kapasiteten til å bosette flyktninger kan justeres i tråd med
behovet. IMDi vil uavhengig av dette fordele flyktninger til kommunene fortløpende.
Personer som er søkt ut til kommunen i 2019 og blir registrert som bosatt over nyttår, vil telle på
kommunen sitt vedtak for 2020.

Tilskuddsordninger







Kommuner som bosetter flyktninger, får utbetalt integreringstilskudd. Dette utbetales etter
at IMDi mottar krav om tilskudd fra bosettingskommunen etter at flyktninger er bosatt.
Tilskuddet skal medvirke til at kommunene har et aktivt bosettings- og integreringsarbeid for
at flyktningene skal komme i arbeid, forsørge seg selv og delta i samfunnet så raskt som
mulig. Integreringstilskuddet dekket 99,6 prosent av kommunenes utgifter i forbindelse med
bosetting av flyktninger i 20181.
Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger, mottar et særskilt tilskudd i tillegg
til integreringstilskuddet. Dette må også søkes om etter bosetting.
Noen flyktninger har et særskilt behov for oppfølging knyttet til funksjonsnivået sitt.
Kommuner som bosetter flyktninger, må derfor regne med at enkelte personer som skal
bosettes har særskilte behov. Kommuner som bosetter personer med nedsatt funksjonsevne
og/eller atferdsvansker kan søke tilskudd fra IMDi for å dekke ekstraordinære utgifter.
Kommuner mottar også tilskudd for voksne innvandrere som har rett og plikt til opplæring i
norsk og samfunnskunnskap.

Les mer om tilskudd på IMDi sine nettsider: https://www.imdi.no/tilskudd/

Kontakt
Ta kontakt med IMDi ved bosettingsteamet hvis det er spørsmål om anmodningen.
Med hilsen
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet
Eva Khan
regiondirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og behøver derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg 1: Kriterier for anmodning 2020
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Jf. Beregningsutvalgets rapport for 2018, «Utgifter til bosetting og integrering 2018»
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SAKSPROTOKOLL - REGIONALT
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Behandling:
Rådmann Bjørn Fauchald orienterte om saken innledningsvis, og foreslo å endre
innstillingen fra rådmann om at kommunens bidrag for 2020 økes fra 600.000,- til
700.000,Elin Synnøve Solberg (H) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 4:
Aktivt utspill til kommunal- og moderniseringsministeren bør utformes.
Forslagene ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Ordføreren

Vedtak:
1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten av det regionale bedriftsrettede
næringsutviklingsprogrammet i Gjøvikregionen til etterretning
2. Kommunestyret støtter en videreføring av næringsutviklingsprogrammet innenfor
de rammer som er etablert i prosjektperioden. Anbefalingene til forbedringer som
framkommer i evalueringsrapporten tas med i det videre arbeidet.
3. Vestre Toten kommunes bidrag for 2020 settes til 700.000 kroner.
4. Kommunestyrets mener at Innlandet fylkeskommune bør inviteres inn i
næringsutviklingsprogrammet og anmoder politisk og administrativ ledelse i
regionen om å arbeide aktivt for å få dette realisert.
Aktivt utspill til kommunal- og moderniseringsministeren bør utformes.
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Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Fauchald
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Arkiv: 105.6

REGIONALT NÆRINGSUTVIKLINGSPROGRAM - VIDEREFØRING
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten av det regionale bedriftsrettede
næringsutviklingsprogrammet i Gjøvikregionen til etterretning
2. Kommunestyret støtter en videreføring av næringsutviklingsprogrammet innenfor
de rammer som er etablert i prosjektperioden. Anbefalingene til forbedringer som
framkommer i evalueringsrapporten tas med i det videre arbeidet.
3. Vestre Toten kommunes bidrag for 2020 settes til 600.000 kroner.
4. Kommunestyrets oppfatning er at Innlandet fylkeskommune bør inviteres inn i
næringsutviklingsprogrammet og anmoder politisk og administrativ ledelse i
regionen om å arbeide aktivt for å få dette realisert.

Trykte vedlegg:
Vedlagt følger:
 Evaluering av næringsutviklingsprogrammet for Gjøvikregionen, Oxford
Research, juni 2019
 Presentasjon av prosjekter som er tildelt støtte 2017-2019 utarbeidet av
næringssjefen i Gjøvikregionen. (Næringsutviklingsprogrammets
administrasjon)
Fakta:
Vestre Toten kommunestyre vedtok følgende i sitt januarmøte i 2016:
1. Vestre Toten kommune slutter seg til organisasjonsmodellen som legger opp
til et integrert og utvidet bredt samarbeid mellom næringsapparatet i
kommunene, OFK og den regionale næringsutviklingsenheten (RUiG).
2. Kommunen slutter seg til den beskrevne organiseringen og
rammebetingelsene og forplikter seg til å delta aktivt og økonomisk i
utviklingen av det regionale, bedriftsrettede næringsutviklingsprogrammet
gjennomført som et forsøksprosjekt med gradvis oppstart i 2016 og full
etablering fra 1.1.2017.

15/2060

3. Prosjektet gjennomføres som et prosjekt over en periode på tre år fra 2017, og
med evaluering etter 2 år. Målet er å bidra til vekst i det etablerte næringsliv
og etablering av nye bedrifter i regionen.
4. Vestre Toten kommune ber om at regionsjefen inviterer OFK til deltakelse i
prosjektet, samt bidra til etablering av interimsstyre og stiller til rådighet
nødvendig administrativ ressurs.
Alle kommunen i Gjøvikregionen med unntak av Nordre Land kommune vedtok å
delta i det regionale næringsutviklingsprogrammet. Som det framgår av vedtaket, ble
det satt som en forutsetning at programmet skulle være et forsøksprosjekt over ca tre
år med evaluering etter to år. Dette er fulgt opp og hensikten med denne saken er
dermed todelt:
 å presentere evalueringen som er gjennomført av Oxford Research
 beslutte eventuell videreføring
Rådmannen viser til vedlagte evalueringsrapport.
Under følger en oppsummering av programmet i prosjektperioden utarbeidet av
næringssjefen i Gjøvikregionen utvikling. Avslutningsvis i saken foretar rådmannen
en samlet vurdering og anbefaling om videreføring av næringsutviklingsprogrammet.
Vurdering:
Generell programstatus
Det siste året av det 3-årige Regionale Næringsutviklingsprogrammet er nå på det
meste gjennomført. Som kjent ble Næringsutviklingsprogrammet for Gjøvikregionen
opprettet som et treårig prøveprosjekt, med start fra 1.1.2017. Fire av fem kommuner
i regionen gikk sammen om prøveprosjektet som tok utgangspunkt i at regionen har
et felles bo- og arbeidsmarked og derigjennom en kollegial og samlet satsing på
næringsutvikling i regionen. Nordre Land kommune valgte å stå utenfor, da de mente
å ha tilstrekkelig med egen aktivitet på næringsutviklingsområdet.
Det første året med oppstart i januar 2017 ble en særdeles god start på programmet
med innvilget støtte til flere interessante prosjekter. 2018 og 2019 har videre
bekreftet dette gjennom flere gode prosjekter og en tilbakemelding og interesse fra
næringslivet om et behov for denne type medvirkning og støtte.
Etter 3 år er samlet økonomisk bidrag fra kommunene som følger:
Gjøvik kommune
6 850 000
V. Toten kommune
3 000 000
Ø. Toten kommune
2 400 000
Søndre Land kommune 2 250 000
Sum 2017 - 2019
14 500 000
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Formålet med prosjektet og programmet har vært å finne ut av om et aktivt
engasjement og bidrag fra kommunene ville akselerere veksten i bedriftene med
resultat flere nye arbeidsplasser.
Hovedaktiviteten har vært å finne gode prosjekter i søkerbedriftene med potensial for
vekst gjennom en akselerert utvikling ved at programmet har bidratt med finansiell
støtte. Programmet er gjennomført i et nært samarbeid mellom Gjøvikregionen, som
har administrasjonen av programmet, og næringsrådgiverne i de enkelte kommuner.
Programmets bransjevise satsingsområder er fastlagt i samsvar med overordnet
strategi for regionen, og omfatter industri, IKT-næring og bioøkonomi (mat og
treprodukter). Programmet legger hovedvekt på prosjekter i tidlig utviklingsfase for
bedriftene, som kan utløse nyskaping og vekst.
Virksomheten i 2017-2019
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:
Bjørn Fauchald Vestre Toten kommune, styreleder
Per Rognerud, Gjøvik kommune
Guri Bråten, Østre Toten kommune
Arne Skogsbakken, Søndre Land kommune
Gro Fjell, næringslivsrepresentant
Lars Rognås, næringslivsrepresentant
Innovasjon Norge (observatører). Innovasjon Norge har ikke hatt mulighet for
å stille med observatør i styret grunnet kapasitetsproblemer.
Administrasjon for programmet har vært Kai Henning Glæserud og Bjørn Iversen.
Samlet for programmet pr oktober 2019 har styret bevilget støtte til 38 prosjekter,
hvorav 2 prosjekter har valgt ikke å gjennomføre. Til sammen er det bevilget støtte
på til sammen 12 383 000 kroner. Se detaljer i prosjektoversikten under.
Industri
Forstudie
Forprosjekt

Antall bevilget
Bevilget beløp
Antall bevilget
Bevilget beløp

Hovedprosjekt Antall bevilget
Bevilget beløp
Sum bevilget

IKT

Bio

Sum

1

1

1

3

300 000

200 000

350 000

850 000

9

2

5

16

2 435 000

650 000

1 995 000

5 080 000

8

5

6

19

3 080 000

1 800 000

1 573 000

6 453 000

5 815 000

2 650 000

3 918 000

12 383 000
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Kommune

Ant prosjekt

Gjøvik

12

Østre Toten

11

Vestre Toten

9

Søndre Land

4

Felles

2

SUM

38

Utover bevilget prosjektstøtte er prosjektet belastet med 1 406 250 kroner i drift og
administrasjon (Administrasjonskostnadene ble kalkulert å være i snitt et halvt
årsverk pr. år.), samt 100 000 kroner til evaluering av prosjektet og 100 000 kroner til
mediedekning av gitte prosjekter.
Prosjektregnskapet viser da pr dd en samlet belastning på 13 989 250 kroner med et
ubenyttet beløp på 510 750 kroner for 2019.
Da det fortsatt er flere prosjekt som er pågående (ikke avslutte), så har programmet
hittil utbetalt 11 687 750 kroner.
Tabellen nedenfor viser akkumulert hvordan bruken av midlene er fordelt etter
bedriftenes lokalisering.
Kommune
Sum
Akk. bevilget
Gjenværende
prosjektkost
budsjett 2017, 2018 prosjektmidler
og 2019
Gjøvik
5 601 563
6 850 000
1 248 438
Østre Toten
3 381 563
2 400 000
-981 563
Vestre Toten
3 161 563
3 000 000
-161 563
Søndre Land
1 844 563
2 250 000
405 438
SUM
13 989 250
14 500 000
510 750
Det økonomiske regnskapet viser en skjevfordeling ift den enkelte kommunes bidrag
og hvor pengene er benyttet og bedriftens kommunale tilhørighet. Da regionen
samlet sett har et felles bo og arbeidsmarked har prosjektet så langt anbefalt at det
viktige er en samlet vekst for regionen uavhengig hvor mye den enkelte kommune
har bidratt med/fått tilbake.
Evaluering av programmet
Som et ledd i prosjektet og programmet, skulle det gjennomføres en evaluering av
programmet i løpet av 1 halvår i det siste året (2019), bl.a. da med henblikk på om
det skal anbefales videreført som en permanent satsing for Gjøvikregionen.
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Programmet valgte å benytte seg av Oxford Research til denne oppgaven, da de
også benyttes av Innovasjon Norge i evaluering av Omstillingsprogrammene som
parallelt kjøres i mange kommuner i Norge.
Evalueringen ble foretatt i perioden april – juni 2019 og evalueringsrapport fra Oxford
Research forelå 7. juni 2019.
Rapporten inneholder en evaluering av næringsprogrammet i Gjøvikregionen, som
har vært operativt i om lag to og et halvt år. Formålet med evalueringen er å gi
eierkommunene innsikt i leveransen, aktivitetene og resultatene av programmet.
Evalueringen skal utgjøre et kunnskapsgrunnlag for beslutningen om en eventuell
videreføring av programmet, og peke på eventuelle forbedringsmuligheter i
programmet.
Evalueringen er gjennomført av senioranalytiker André Flatnes. Kai Henning
Glæserud og Bjørn Iversen har vært ansvarlige for evalueringsoppdraget fra
oppdragsgivers side.
Rapporten består av et datakapittel (kapittel 2) og et kapittel med evaluators
vurderinger (kapittel 3). Informasjonen som presenteres i kapittel 2 er innhentet i
dokumentgjennomgangen, spørreundersøkelsen og intervjuene beskrevet over.
Kapittel 3 inneholder evaluators vurdering av næringsprogrammets resultater og
leveranse, samt innspill til justeringer.
1. Evalueringens formål og metode
2. Programmets innhold og resultater
2.1 Initiering og gjennomføring av programmet
2.2 Organisasjon
2.3 Målstruktur og arbeidsform
2.4 Samspill med andre virkemiddelordninger
2.5 Programmets innretting
2.6 Programmets resultater og effekter
3. Evaluators oppsummering og vurdering
3.1 Oppsummering
3.2 Evaluators vurdering
3.3 Anbefalinger
Under kommenteres det som administrasjonen anser som de vesentligste
momentene i Evaluators oppsummering, vurdering og anbefalinger og de punkter i
rapporten som jeg mener er viktige i en beslutning om evt. en permanent videreføring
av programmet. Rapporten vedlegges i sin helhet.
1. Evalueringens formål og metode
Næringsprogrammet i Gjøvikregionen var operativt fra januar 2017, og
Gjøvikregionen Utvikling har ønsket å få gjennomført en midtveisevaluering av
programmet. Evalueringen dokumenterer og vurderer sentrale aspekter ved
næringsprogrammets organisasjon og leveranse, aktiviteter og tiltak, og resultater og
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måloppnåelse på dette stadiet i programgjennomføringen. Den har et særlig fokus på
å identifisere forbedringspunkter.
Evalueringen baserer seg på data fra dokumentgjennomgang, en
spørreundersøkelse til bedrifter støttet av programmet og intervjuer med sentrale
personer i programmet. Følgende dokumenter er gjennomgått av evaluator:
• Programbeskrivelse
• Prosjektoversikt
• Årsrapporter for 2017 og 2018
• Protokoller fra styremøter
• Diverse presentasjoner av programmet
• Oxford Research (2018) Evaluering av omstillingsprogrammet i Vestre Toten
Spørreundersøkelsen ble sendt til 29 bedrifter, hvorav 26 responderte. Dette gir en
svarprosent på 90, hvilket evaluator betrakter som en meget god svarprosent.
2.6 Programmets resultater og effekter
Et av næringsprogrammets sentrale mål er å bidra til realisering av nye
arbeidsplasser. Som del av spørreundersøkelsen til bedrifter som har mottatt støtte
fra næringsprogrammet, er det stilt spørsmål om hvor mange nye arbeidsplasser
(årsverk) støtten fra programmet har bidratt til å etablere, på dette stadiet i
programgjennomføringen.
De 26 bedriftene som har svart på spørsmålet rapporterer om totalt 44,1 nyetablerte
årsverk. Arbeidsplassene er realisert i 20 bedrifter, mens seks bedrifter ikke
rapporterer en effekt i form av etablerte årsverk. Dersom det stipuleres at effekten er
lik for de øvrige tre bedriftene som mottok spørreundersøkelsen, er den foreløpig
dokumenterte effekten i form av nye arbeidsplasser på 49,2 årsverk. Tre bedrifter
oppgir en effekt i form av nye arbeidsplasser på mer enn tre årsverk. Dette er Nutech
AS med åtte årsverk, Berthas Bakerier AS med åtte årsverk og Intek AS med fem
årsverk.
Gjennom spørreundersøkelsen ble det også undersøkt om det aktuelle prosjektet
(utviklingsaktiviteten) ville blitt realisert uten støtten. Dette omhandler programmets
innsatsaddisjonalitet, altså i hvilken grad den offentlige støtten er avgjørende for at
prosjektene ble iverksatt, fremskyndet eller oppskalert. Offentlige virkemidler for
næringsutvikling blir gjerne legitimert på grunnlag av deres addisjonalitet. Av 26
respondenter svarer elleve at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten støtten fra
programmet og 13 at prosjektet er blitt fremskyndet og/eller oppskalert som følge av
støtten. Totalt 24 av 26 respondenter (92 prosent) svarer dermed at støtten var
avgjørende for at prosjektene ble iverksatt, fremskyndet eller oppskalert.
Innsatsaddisjonaliteten kan dermed betegnes som meget høy.
Respondentene ble videre spurt om hvorvidt prosjektets forventede effekter er
realisert. Av 26 respondenter svarer 16 at effektene i hovedsak er realisert, mens ti
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forventer at effektene inntreffer senere. Samtlige respondenter gir dermed uttrykk
for at deres eget prosjekt er eller blir gjennomført som planlagt, og har medført
eller vil medføre de effektene som var ønsket og forventet.
Bedriftene ble bedt om å oppgi i hvilken grad støtten hadde gitt ulike typer effekter for
mottakers egen utviklingsevne og virksomhet. Dersom man slår sammen
respondentene som har svart «i stor grad» eller «i noen grad», ser man at
effekten har vært størst for «styrket konkurranseevne» (92 prosent), «økt fokus
på innovasjon» (88 prosent) og «nye produkter/tjenester» (88 prosent).
Utviklingsevnen i næringslivet er knyttet til bedrifters evne og vilje til å prioritere
utviklingsarbeid i egen bedrift. Det krever kompetanse å kunne se behov og
muligheter for bedriftens utvikling på lengere sikt, og å prioritere og gjennomføre slike
aktiviteter fremfor ordinære driftsoppgaver. Mottakerne av spørreundersøkelsen er
spurt om programmet betydning for styrking av bedriftens utviklingsevne. Svarene
viser at 25 av 26 respondentene oppgir at programmet har hatt stor eller noen
grad av betydning for styrking av utviklingsevnen. 96 prosent av de deltakende
bedriftene har dermed styrket sin utviklingsevne som følge av støtten fra
næringsprogrammet.
3.2 Evaluators vurdering
Oxford Research mener at næringsprogrammet i Gjøvikregionen gjennomføres på en
meget kompetent og strukturert måte, der erfaringer med arbeidsformen fra
omstillingsprogrammet i Vestre Toten videreføres på regionalt nivå. Denne
arbeidsformen er testet ut over en lengre periode og har vist seg hensiktsmessig, og
næringsprogrammet utgjør dermed en kunnskaps- og erfaringsbasert tilnærming til
næringsutvikling. Arbeidsformen omfatter proaktiv mobilisering av utviklingsaktiviteter
internt og på tvers av bedrifter, dialogbasert utvikling av prosjektplaner og økonomisk
støtte til gjennomføring av prosjektene. Den dialogbaserte søknadsprosessen sikrer
god kvalitet i prosjektporteføljen.
Programmet kompletterer virkemiddeltilbudet i regionen, ved å tilføre mulighet for
støtte til tidligfase prosjektutvikling innen de utvalgte innsatsområdene. Alle
prosjektideer og søknader vurderes opp mot Innovasjon Norges ordninger, for å
avklare om prosjektene kan finansieres gjennom deres egne ordninger. På denne
måten benyttes virkemiddelapparatet til størst mulig nytte for Gjøvikregionen.
Leveransen av programmet er kostnadseffektiv, ettersom en høy andel av
programmidlene tildeles næringslivet. Oxford Research mener at samspillet med de
kommunale næringsrådgiverne fungerer som forutsatt og med en god arbeidsdeling,
der rådgiverne sørger for mobilisering av bedrifter i egen kommune.
Næringsprogrammet har et omfattende og vekstkraftig næringsliv å samarbeide med,
regionen sett under ett. Tilfanget av prosjektidéer er tilpasset programmets
budsjettmessige størrelse, og program-met har ikke opplevd utfordringer med å
omsette de økonomiske ressursene til utviklingsprosjekter. Etter Oxford Researchs
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vurdering er resultatene av programmet meget gode. Etter om lag to og et halvt
års virksomhet og et samlet tilsagn på 12,8 millioner kroner, rapporterer de
deltakende bedriftene om 49 nye årsverk. Målt mot ressursinnsatsen,
tidsperioden programmet har vært aktivt og innrettingen mot tidligfase
prosjektutvikling, vurderer Oxford Research dette som et meget godt resultat.
Fra tilsvarende næringsprogrammer er det kjent at resultater fortsetter og
manifesteres etter hvert som bedriftene implementerer og videreutvikler tiltakene
som er støttet av programmet, og det kan derfor med rimelighet forventes av
resultatene i form av arbeidsplasser vil øke i tiden som kommer. I tillegg er
enkelte av prosjektene fremdeles i gjennomføringsfasen, slik at det er prematurt å
forvente resultater i form av arbeidsplasser. Programmet har også bidratt til økt
lønnsomhet og styrket konkurranseevne for bedriftene. De gir også uttrykk for
forbedret utviklingsevne, hvilket tilrettelegger for videre utvikling av bedriftene og
ytterligere gevinstrealisering i fremtiden.
Programmet fremstår også instrumentelt for styrking av samspillet om
næringsutvikling i regionen som helhet. Det utgjør et verktøy for utvikling i
enkeltbedrifter og bedriftsnettverk, og bidrar samtidig til samarbeid mellom
kommunene om implementeringen.
3.3 Anbefalinger
Næringsprogrammet skal bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser i
Gjøvikregionen. Dette angir en retning for hvordan regionen skal utvikle seg på disse
parameterne, som altså er økt verdiskaping og flere arbeidsplasser. Det er imidlertid
ikke definert i hvilket omfang programmet skal bidra til endring på parameterne, altså
hvor mye verdiskapingen skal øke og hvor mange nye arbeidsplasser som skal
skapes. Oxford Research anbefaler at det vurderes om det bør etableres måltall
for målsettingene, eventuelt også fordelt per innsatsområde. Til grunn for
anbefalingen ligger en oppfatning om at det bør være en bevissthet omkring hva som
skal være ambisjonen for programmet. En slik definert og målsatt ambisjon kan
utgjøre et grunnlag for vurderinger i styret og blant eierkommunene om utvikling og
resultatoppnåelse i programmet. Oxford Research vil samtidig understreke at det er
problematiske forhold ved det å sette et konkret måltall. Blant annet vil de
nødvendigvis være noe tilfeldig fastsatt, og de vil også utgjøre målestokken i senere
vurderinger av programmets resultater.
Resultater og erfaringer fra gjennomførte prosjekter vil utgjøre viktig kunnskap for
programledelsen og næringsrådgiverne i kommunene, og viktig styringsinformasjon
for programstyret. Oxford Research anbefaler at det etableres systemer og
rutiner for innhenting og spredning av slik kunnskap. Når det gjelder nye
arbeidsplasser som programmet har bidratt til å etablere, innhentes det per i
dag tall for forventede nye arbeidsplasser i forbindelse med prosjektsøknad,
samt etablerte og forventede nye arbeidsplasser ved prosjektavslutning.
Oversikten bør oppdateres og kvalitetssikres jevnlig, slik at denne gir et reelt
bilde av resultater per tid.
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Det bør også etableres rutiner for innhenting og spredning av erfaringer fra
gjennomførte prosjekter. Sluttrapporter bør tilgjengeliggjøres systematisk for styret,
administrasjon og næringsrådgivere. Oxford Research anbefaler at det i tillegg
hentes ut lærdommer fra det enkelte prosjekt som avsluttes, og at dette
skriftliggjøres (for eksempel en kort punktliste) og distribueres til personell i
programmet. Lærdommer fra avsluttede prosjekter bør ligge til grunn for den
videre gjennomføringen av programmet.
For å sikre utnyttelse av potensial og realisering av gevinster anbefaler Oxford
Research at det etableres rutiner for oppfølgende dialog med bedrifter i forbindelse
med prosjektavslutning. Formålet med dialogen vil være å bistå bedriften i
videreutviklingen av tidligfaseprosjektet som er støttet. I dialogen kan det klargjøres
hva som kan være videre steg for bedriften, hvilke utfordringer og behov dette
eventuelt innebærer, og hvordan næringsprogrammet og virkemiddelapparatet for
øvrig kan bidra. Hvis relevant kan også Innovasjon Norge inviteres til å delta i
dialogen. Et slikt møte kan være motiverende for bedriftens videre prioritering av
utviklingsoppgaver.
Oxford Research oppfatter at arbeidsformen som benyttes i mobiliseringen av
prosjektidéer inneholder et betydelig risikomoment. Mange av søknadene som
innvilges blir utviklet fra prosjektidé til prosjektplan, i samarbeidet mellom bedrift og
programledelsen. Det er også svært få avslag på prosjektsøknader som det er
arbeidet med i programmet. I praksis innebærer dette at beslutningen om hvilke
prosjekter som støttes blir tatt svært tidlig i utviklingen av en prosjektidé, basert på
programledelsens vurdering av hvordan idéen kan utvikles, tilpasses og
kvalitetssikres. Dermed er programmet og den prosjektporteføljen som etableres
svært avhengig av næringsutviklingskompetansen til programledelsen. Per tid
har programmet en ledelse med stor kjennskap til næringslivet i regionen, og
betydelig erfaring med næringsutvikling. Oxford Research mener styret og
eierkommunene bør være oppmerk-somme på at kompetansenivået i
programledelsen er en nøkkelfaktor i programmets suksess, og at
kompetansenivået må opprettholdes i en eventuell videreføring av
programmet.
I forbindelse med beslutningen om en videreføring av programmet, kan det være
hensiktsmessig med en revurdering av aktørbildet. Programmet har tidligere søkt en
tettere involvering av fylkeskommunen og Innovasjon Norge i programmet, blant
annet i form av observatørstatus i styret, og bør på nytt undersøke interessen for en
mer direkte involvering av disse aktørene. Oxford Research anbefaler også at Nordre
Land kommune på nytt inviteres til å delta i næringsprogrammet. Avslutningen av
treårsperioden kan også være et hensiktsmessig tidspunkt for revurdering av
styresammensettingen.
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Gjøvik

Vestre Toten

Østre Toten

Søndre Land

Flere

Prosjektets vurdering av arbeidsplassutviklingspotensialet
Dersom prosjektene på sikt utvikler seg i retning av forventet vekst ligger det an til
etablering av samlet 219 nye arbeidsplasser i Regionen.

115

43

48

13

0

219

Rådmannens sluttvurdering og anbefaling
Vurderingene ovenfor og i evalueringsrapporten er omfattende og tydelige. Arbeidet
som er gjennomført og næringsprogrammets innretning vurderes totalt sett som
svært vellykket. Noen forbedringsområder er imidlertid påpekt og dette er nyttig å ta
med videre.
Rådmannens vurdering er at arbeidet som er utført og evalueringen som er gjort,
tilsier at næringsutviklingsprogrammet bør videreføres som en fast ordning.
Rådmannen følger opp dette i sin innstilling.
I prosjektperioden lykkes ikke kommunene i regionen med å få Oppland
fylkeskommune med i programarbeidet. Regionreformen og sammenslåing av
fylkene fra 1. januar 2020 har gjort det krevende å få til en avklaring om
fylkeskommunal deltakelse i framtida. Etter rådmannens oppfatning er dette et
regionalt næringsutviklingsarbeid som bør være av stor interesse for Innlandet
fylkeskommune å støtte ut fra deres rolle som regional utviklingsaktør. Det bør derfor
jobbes målrettet i 2020 med å få den nye fylkeskommunen «med på laget». Dette blir
en oppgave for politisk og administrativ ledelse i vår region å følge opp.
Kommunene er nå godt i gang med budsjettarbeidet for 2020. Budsjettsituasjonen er
krevende for alle kommunene. «Alle steiner må snus», også støtten til denne type
utviklingstiltak. Rådmennene fremmer derfor forslag om å justere ned støtten til det
regionale næringsutviklingsprogrammet med ca 25 %. Det bør imidlertid være en
målsetting å vurdere tilskuddsnivået på nytt i løpet av 2020 sammen med ønsket om
å få med Innlandet fylkeskommune i dette viktige utviklingsarbeidet. Det er ingen tvil
om at det er sammenheng mellom tilgjengelig ramme og resultater. En av
suksessfaktorene i prosjektperioden har vært en tilstrekkelig økonomisk ramme og at
de prosjekter som programmet har gått inn i har fått støtte på et nivå som gjør at
effekten blir god.
Bjørn Fauchald
rådmann
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Evaluering av næringsprogrammet i Gjøvikregionen

Forord
Denne rapporten inneholder en evaluering av næringsprogrammet i Gjøvikregionen, som har vært
operativt i om lag to og et halvt år. Formålet med evalueringen er å gi eierkommunene innsikt i leveransen, aktivitetene og resultatene av programmet. Evalueringen skal utgjøre et kunnskapsgrunnlag for
beslutningen om en eventuell videreføring av programmet, og peke på eventuelle forbedringsmuligheter i programmet.
Evalueringen er gjennomført av senioranalytiker André Flatnes. Kai Henning Glæserud og Bjørn Iversen har vært ansvarlige for evalueringsoppdraget fra oppdragsgivers side. Vi takker for oppdraget og
for godt samarbeid.

Kristiansand, 7. juni 2019

André Flatnes
Prosjektleder
Oxford Research AS
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Evaluering av næringsprogrammet i Gjøvikregionen

1.

Evalueringens formål og metode

Næringsprogrammet i Gjøvikregionen var operativt fra januar 2017, og Gjøvikregionen Utvikling har
ønsket å få gjennomført en midtveisevaluering av programmet. Evalueringen dokumenterer og vurderer sentrale aspekter ved næringsprogrammets organisasjon og leveranse, aktiviteter og tiltak, og
resultater og måloppnåelse på dette stadiet i programgjennomføringen. Den har et særlig fokus på å
identifisere forbedringspunkter.
Evalueringen baserer seg på data fra dokumentgjennomgang, en spørreundersøkelse til bedrifter støttet av programmet og intervjuer med sentrale personer i programmet. Følgende dokumenter er gjennomgått av evaluator:
•
•
•
•
•
•

Programbeskrivelse
Prosjektoversikt
Årsrapporter for 2017 og 2018
Protokoller fra styremøter
Diverse presentasjoner av programmet
Oxford Research (2018) Evaluering av omstillingsprogrammet i Vestre Toten

Spørreundersøkelsen ble sendt til 29 bedrifter, hvorav 26 responderte. Dette gir en svarprosent på 90,
hvilket evaluator betrakter som en meget god svarprosent.
Følgende personer er intervjuet i forbindelse med evalueringen:
Tabell 1: Informanter
Navn

Organisasjon og rolle

Kai Henning Glæserud

Gjøvikregionen Utvikling, programledelsen

Bjørn Iversen

Gjøvikregionen Utvikling, programledelsen

Gro Tollefsrud Fjeld

Mustad Autoline AS, medlem av programstyret

Lars Rognås

Sintef, medlem av programstyret

Bjørn Fauchald

Vestre Toten kommune, rådmann og leder av programstyret

Per Anthony Rognerud

Gjøvik kommune, kommunalsjef for samfunnsutvikling og medlem av programstyret

Arne Skogsbakken

Søndre Land kommune, rådmann og medlem av programstyret

Guri Bråthen

Østre Toten kommune, ordfører og medlem av programstyret

Stine Røen

Østre Toten kommune, næringsrådgiver

Trond Husan

Innovasjon Norge, finansieringsrådgiver

Kilde: Oxford Research

Rapporten består av et datakapittel (kapittel 2) og et kapittel med evaluators vurderinger (kapittel 3).
Informasjonen som presenteres i kapittel 2 er innhentet i dokumentgjennomgangen, spørreundersøkelsen og intervjuene beskrevet over. Kapittel 3 inneholder evaluators vurdering av næringsprogrammets resultater og leveranse, samt innspill til justeringer.
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2. Programmets innhold og resultater
Næringsprogrammet i Gjøvikregionen ble lansert som idé i 2013, og springer ut av omstillingsprogrammet for Vestre Toten kommune (2010-17) og byregionprogrammet for Gjøvikregionen (201418). Byregionprogrammet bidro til forankring av det regionale samarbeidet innen næringsutvikling,
samt identifisering av satsingsområder (bransjer), mens omstillingsprogrammet utviklet en arbeidsform og rutiner som er videreført i næringsprogrammet. Omstillingsprogrammet gjennomførte også
Innovasjon Norges konsept SMB-utvikling med deltakelse fra bedrifter også utenfor Vestre Toten,
blant annet med tanke på å utvikle regionalt samarbeid om næringsutvikling. Næringsprogrammet
utgjør en videre utvikling av dette regionale samarbeidet.

2.1

Initiering og gjennomføring av programmet

Høsten 2015 behandlet de fem kommunene i Gjøvikregionen fremtidig organisering av og samarbeid
om næringsutviklingsarbeidet i regionen. Det ble foretatt en ansvarsfordeling mellom kommunene og
regionnivået om det ordinære næringsutviklingsarbeidet, og det ble vedtatt etableringen av et næringsutviklingsprogram for regionen. Gjøvik, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten valgte å delta i
programmet, mens Nordre Land valgte å ikke delta.
Programmet ble etablert i 2016, med full drift fra januar 2017. Det ble etablert som et prøveprosjekt
med en programperiode på tre år. En evaluering etter to års drift skulle ligge til grunn for vurderingen
av en videreføring av programmet.

2.2

Organisasjon

Kommunene avgjør selv størrelsen på sitt finansielle bidrag til næringsprogrammet, men bidragene
gjenspeiler langt på vei befolkningstallene i kommunene. Vestre Toten kommune oppretthold nivået
på finansiering fra omstillingsprogrammet, og Gjøvik kommune hadde også midler avsatt til næringsutvikling. Søndre Land er også tidligere omstillingskommune (avsluttet 2016), og har dermed erfaring
med å bevilge midler til næringsutvikling. Østre Toten kommune hadde ikke tidligere avsatt midler til
næringsutvikling, og måtte således prioritere dette innen kommunens budsjettramme.
Finansieringen av programmet fordelt på deltakerkommune og årstall fremgår av tabell 2. For perioden 2017-19 disponerer programmet en budsjettramme på 14,5 millioner kroner.
Tabell 2: Finansiering av næringsprogrammet. Per deltakerkommune og år.
Kommune
Gjøvik
Vestre Toten
Østre Toten
Søndre Land
Totalt

2017

2018

2019

2 500 000
1 000 000
800 000
750 000
5 050 000

2 500 000
1 000 000
800 000
750 000
5 050 000

Kilde: Gjøvikregionen Utvikling
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Totalt 2017-19
1 850 000
1 000 000
800 000
750 000
4 400 000

6 850 000
3 000 000
2 400 000
2 250 000
14 500 000
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Programmet gjennomføres i nært samarbeid mellom Gjøvikregionen Utvikling, som ivaretar programledelsen, og næringsrådgiverne i de deltakende kommunene. Av tilgjengelige midler går om lag 90
prosent til tilskudd til bedrifter og ti prosent til «administrasjonskostnader», som også inkluderer rådgivning i forbindelse med søknader. Programledelsen utgjør omtrent et halvt årsverk. Andelen til administrasjon er relativt lav, ettersom programmet nyttiggjør seg at de kommunale næringsrådgiverne
deltar aktivt i bedriftsdialogen, i fremste rekke identifisering av aktuelle prosjekter. Innsatsen til næringsrådgiverne finansieres av kommunene selv.
Programmets organisasjon består av programledelse og programstyre. Programmets styre består av
seks personer, hvorav fire fra kommunene og to fra næringslivet. Alle de fire involverte kommunene
er representert i styret, med rådmann/kommunalsjef eller ordfører. Programstyret gjør vedtak om
tilsagn til bedrifter på grunnlag av søknad og programledelsens saksforberedelse. Det har vært kontinuitet i styresammensettingen gjennom hele programperioden.
Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge er ikke direkte involvert i programmet. Innovasjon
Norge var involvert i tidlig fase (2017) av programmet, men etter personellutskiftninger i Innovasjon
Norge er det ikke utpekt en ny observatør. Fylkeskommunen ble omsøkt finansiell støtte til programmet, men valgte å ikke innvilge søknaden. Begrunnelsen for avslaget var at aktiviteten i programmet
ligger for tett opp mot virksomheten til Innovasjon Norges, som er fylkeskommunenes verktøy for
bedriftsrettet næringsutvikling.

2.3

Målstruktur og arbeidsform

Næringsprogrammet har til formål å gi finansiell støtte til nyskapende utviklingsprosjekter i bedrifter
med potensial for vekst og økning i arbeidsplasser. Det retter seg primært mot etablerte små og mellomstore bedrifter, men det kan også gis støtte til nettverk av bedrifter og til nyetablerte bedrifter.
Programmet innebærer i betydelig grad en videreføring av mål og arbeidsmåte utviklet i omstillingsprogrammet i Vestre Toten kommune. Innsatsområdene i programmet er bransjene industri, bioøkonomi (mat og treprodukter) og IKT.
Programmet samarbeider tett med næringsrådgiverne i de fire kommunene. Næringsrådgiverne skal
bidra til identifisering av mulige prosjektidéer, og koble disse til næringsprogrammet i Gjøvikregionen.
Prosjektsøknader mobiliseres delvis gjennom næringsrådgivernes proaktive arbeid med næringslivet i
egen kommune, og delvis gjennom nettverket til programledelsen. Næringsrådgiverne i de fire kommunene møttes regelmessig (månedlig), og næringsprogrammet er ett av temaene i slike møter. Næringsprogrammet supplerer verktøykassen til rådgiverne.
Næringsprogrammet og muligheten for økonomisk støtte er i begrenset grad profilert overfor næringslivet i regionen, med noe variasjon mellom kommunene. Næringsprogrammet benytter en dialogbasert søknadsbehandling, der endelig søknad blir utformet på grunnlag av tilbakemeldinger på
tilbudsskissen fra programledelsen og/eller næringsrådgiverne til søkerbedriften. Arbeidsformen er
lite byråkratisk, og innebærer samtidig god kvalitetssikring av prosjektsøknadene.
Ved første kontakt med et potensielt prosjekt blir det vurdert om prosjektet skal henvises til andre
ordninger, i hovedsak Innovasjon Norge, om det skal avvises fordi det ikke møter søknadskriteriene,
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eller om det skal arbeides videre med. De som programledelsen velger å gå videre med får råd om
utviklingen av søknaden, før beslutning om støtte behandles i styret. Til grunn for behandlingen ligger
saksfremlegg utformet av programledelsen. I forbindelse med styrebehandlingen er det vanlig praksis
at bedriften presenterer søknaden og det aktuelle utviklingsprosjektet. De fleste prosjekter som fremlegges for styrebehandling blir vedtatt. Imidlertid har det vært flere tilfeller der søknaden er sendt
tilbake til søkerbedriften med beskjed om ønskede utbedringer og presiseringer, og det er også tilfeller
der styret har redusert tilsagnsbeløpet sammenlignet med det omsøkte beløpet.
Styret har i løpet av programperioden gitt enkelte prinsipielle føringer for hvilke prosjekter som skal
prioriteres. Blant annet har styret presisert at støtte betinger en reell nyskaping i prosjektene, og at det
ikke gis støtte til lean-prosjekter og lignende, da dette anses for å være del av den løpende utviklingen
i bedrifter. Innovasjonshøyde og potensial for nye arbeidsplasser vektlegges særlig i vurderingen av
enkeltsøknader.

2.4

Samspill med andre virkemiddelordninger

Næringsprogrammet skal støtte opp om prosjekter som ikke er aktuelle for støtte fra det ordinære
virkemiddelapparatet, som i hovedsak betyr Innovasjon Norges virkemiddeltilbud. Programmet retter
seg mot tidligfase prosjektutvikling, hvilket i liten grad støttes gjennom Innovasjon Norges virkemiddeltilbud. I Gjøvikregionen er dessuten kommunene Gjøvik og Østre Toten definert utenfor det
distriktspolitiske virkeområdet, noe som innebærer høy terskel for tilsagn fra Innovasjon Norge til
bedrifter lokalisert i disse kommunene.
Dersom prosjektet er aktuelt for støtte fra Innovasjon Norge så skal det henvises dit. Programmet har
en nær dialog med Innovasjon Norge for å klargjøre hvorvidt søknader potensielt kan støttes av dem.
Blant annet har næringsprogrammet og Innovasjon Norge gjennomført felles møter med enkeltbedrifter som har vært aktuelle tilsagnsmottakere. I det første året av programmet deltok Innovasjon
Norge som observatør i styret for næringsprogrammet, men denne ordningen er ikke opprettholdt,
på grunn av kapasitetsutfordringer i Innovasjon Norge. Mange av bedriftene som er støttet av næringsprogrammet har etablerte kundeforhold til Innovasjon Norge. Som det fremgår av tabell 3, så
har 19 av de 32 (59 prosent) unike bedriftene støttet av næringsprogrammet også mottatt støtte fra
Innovasjon Norge.
Tabell 3: Tilsagnsmottakernes kundeforhold til Innovasjon Norge
Kundeforhold til Innovasjon Norge

Antall

Etablert kundeforhold til Innovasjon Norge
Ikke kunde av Innovasjon Norge
Totalt

19
13
32

Kilde: Innovasjon Norge

Det er også aktuelt å avstemme søknader mot fylkeskommunens program Grønn framtid, som skal
støtte opp om klimanøytral næringsutvikling i Oppland. Både Grønn framtid og næringsprogrammet
i Gjøvikregionen har mål om økt verdiskaping og etablering av arbeidsplasser, og retter seg mot tidligfase prosjektutvikling. Enkelte prosjekter er henvist fra kommunale næringsrådgivere i Gjøvikregionen til Grønn framtid, og har fått tilsagn fra dette programmet.
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2.5

Programmets innretting

Per 1. juni 2019 har programmet gitt tilsagn til 36 prosjekter, med totalt tilsagnsbeløp på 12 795 000,kroner. To prosjektsøknader som er behandlet i programstyret har ikke medført tilsagn. Fire bedrifter
(Kapabl AS, TotAl Structures AS, Berthas Bakerier AS og Woodrock Group AS) har mottatt to tilsagn
hver, og programmet har dermed støttet opp om 32 unike tilsagnsmottakere. Tilsagnsbeløpene varierer mellom 100 000,- kroner og én million kroner, med et gjennomsnitt på om lag 355 000,- kroner.
Antall innvilgede søknader og samlet tilsagnsbeløp per år fremgår av tabell 4. Programmet er i rute
når det gjelder å omsette disponible ressurser til utviklingsprosjekter.
Tabell 4: Innvilgede søknader fra programmet per år. Antall og beløp.
År

Antall tilsagn

Samlet beløp

2017
2018
2019
Totalt

11
18
7
36

3 475 000
5 980 000
3 340 000
12 795 000

Kilde: Gjøvikregionen Utvikling

De 36 tilsagnene fordeler seg på innsatsområdene bioøkonomi, IKT og industri. Flest tilsagn og størst
samlet tilsagnsbeløp er tildelt prosjekter innen innsatsområdet industri, med 18 tilsagn og samlet
tilsagnsbeløp på omlag 5,8 millioner kroner. Under innsatsområdet bioøkonomi er det tildelt ti tilsagn
med samlet tilsagnsbeløp på om lag 4,3 millioner kroner, og under innsatsområdet IKT er det tildelt
åtte tilsagn med samlet tilsagnsbeløp på om lag 2,7 millioner kroner. Tallene fremgår av tabell 5.
Tabell 5: Innvilgede søknader fra programmet per innsatsområde. Antall og beløp.
Innsatsområde

Antall tilsagn

Samlet beløp

Bioøkonomi
IKT
Industri
Totalt

10
8
18
36

4 330 000
2 650 000
5 815 000
12 795 000

Kilde: Gjøvikregionen Utvikling

Størst tilsagnsbeløp er tildelt bedrifter lokalisert i Gjøvik kommune, med om lag 5,1 millioner kroner.
Bedrifter i Vestre Toten har mottatt tilsagn på totalt om lag 3,1 millioner kroner, og bedrifter i Østre
Toten har mottatt tilsagn på totalt om lag 2,8 millioner kroner. Bedrifter i Søndre Land har mottatt
tilsagn på om lag 1,2 millioner kroner. I tillegg er det tildelt to tilsagn på totalt 0,6 millioner kroner til
bedriftsnettverk med bedrifter lokalisert i flere kommuner. Sammenlignet med kommunenes tilskudd
til næringsprogrammet er det størst avvik for Søndre Land kommune, der næringslivet henter ut
vesentlig mindre midler enn kommunen bidrar med til programmet. Tallene fremgår av tabell 6.
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Tabell 6: Innvilgede søknader fra programmet per kommune. Antall og beløp.
Kommune

Antall tilsagn

Beløp

Gjøvik
Vestre Toten
Østre Toten
Søndre Land
Flere kommuner
Totalt

12
9
10
3
2
36

5 050 000
3 110 000
2 830 000
1 205 000
600 000
12 795 000

Kilde: Gjøvikregionen Utvikling

Programmet tildeler midler til forstudier, forprosjekter og hovedprosjekter. Det er gitt støtte til 3 forstudier (samlet tilsagnsbeløp om lag 0,9 millioner kroner), 16 forstudier (samlet tilsagnsbeløp om lag
5,6 millioner kroner) og 17 hovedprosjekter (samlet tilsagnsbeløp om lag 6,4 millioner kroner). Tallene
fremgår av tabell 7.
Tabell 7: Innvilgede søknader fra programmet per prosjektfase. Antall og beløp.
Prosjektfase

Antall tilsagn

Samlet beløp

Forstudie
Forprosjekt
Hovedprosjekt
Totalt

3
16
17
36

850 000
5 580 000
6 365 000
12 795 000

Kilde: Gjøvikregionen Utvikling

2.6

Programmets resultater og effekter

Et av næringsprogrammets sentrale mål er å bidra til realisering av nye arbeidsplasser. Som del av
spørreundersøkelsen til bedrifter som har mottatt støtte fra næringsprogrammet, er det stilt spørsmål
om hvor mange nye arbeidsplasser (årsverk) støtten fra programmet har bidratt til å etablere, på dette
stadiet i programgjennomføringen. De 26 bedriftene som har svart på spørsmålet rapporterer om
totalt 44,1 nyetablerte årsverk. Arbeidsplassene er realisert i 20 bedrifter, mens seks bedrifter ikke
rapporterer en effekt i form av etablerte årsverk. Tallene fremgår av tabell 8. Dersom det stipuleres at
effekten er lik for de øvrige tre bedriftene som mottok spørreundersøkelsen, er den foreløpig dokumenterte effekten i form av nye arbeidsplasser på 49,2 årsverk. Tre bedrifter oppgir en effekt i form
av nye arbeidsplasser på mer enn tre årsverk. Dette er Nutech AS med åtte årsverk, Berthas Bakerier
AS med åtte årsverk og Intek AS med fem årsverk.
Tabell 8: Etablerte årsverk med støtte fra næringsprogrammet
Kategori

Antall bedrifter

Totalt antall årsverk

Ingen skapte årsverk
0,1 til 1 skapte årsverk
1,1 til 3 skapt årsverk
Mer enn 3 skapte årsverk
Totalt

6
11
6
3
26

0,0
7,1
16,0
21,0
44,1

Kilde: Oxford Research

Gjennom spørreundersøkelsen ble det også undersøkt om det aktuelle prosjektet (utviklingsaktiviteten) ville blitt realisert uten støtten (figur 1). Dette omhandler programmets innsatsaddisjonalitet, altså
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i hvilken grad den offentlige støtten er avgjørende for at prosjektene ble iverksatt, fremskyndet eller
oppskalert. Offentlige virkemidler for næringsutvikling blir gjerne legitimert på grunnlag av deres
addisjonalitet. Av 26 respondenter svarer elleve at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten støtten
fra programmet og 13 at prosjektet er blitt fremskyndet og/eller oppskalert som følge av støtten.
Totalt 24 av 26 respondenter (92 prosent) svarer dermed at støtten var avgjørende for at prosjektene
ble iverksatt, fremskyndet eller oppskalert. Innsatsaddisjonaliteten kan dermed betegnes som meget
høy.
Figur 1: Næringsprogrammets innsatsaddisjonalitet

Prosjektet ville ikke blitt gjennomført

11

Ja, i redusert skala og/eller på et senere tidspunkt

13

Ja, samme omfang og tidsskjema
Vet ikke

2
0

2

4

6

8

10

12

14

Kilde: Oxford Research AS

Respondentene ble videre spurt om hvorvidt prosjektets forventede effekter er realisert (figur 2). Av
26 respondenter svarer 16 at effektene i hovedsak er realisert, mens ti forventer at effektene inntreffer
senere. Samtlige respondenter gir dermed uttrykk for at deres eget prosjekt er eller blir gjennomført
som planlagt, og har medført eller vil medføre de effektene som var ønsket og forventet.
Figur 2: Realisering av effekter
Ja, effektene er i hovedsak realisert

16

Nei, forventer effektene først senere

10

Nei, forventer ikke vesentlige effekter
Vet ikke
0
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4

6

8

10

12

14

16

18

Kilde: Oxford Research AS

Bedriftene ble bedt om å oppgi i hvilken grad støtten hadde gitt ulike typer effekter for mottakers
egen utviklingsevne og virksomhet (figur 3). Dersom man slår sammen respondentene som har svart
«i stor grad» eller «i noen grad», ser man at effekten har vært størst for «styrket konkurranseevne» (92
prosent), «økt fokus på innovasjon» (88 prosent) og «nye produkter/tjenester» (88 prosent).
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Figur 3: Effekten av støtten fra næringsprogrammet på bedriftene
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Kilde: Oxford Research AS

Utviklingsevnen i næringslivet er knyttet til bedrifters evne og vilje til å prioritere utviklingsarbeid i
egen bedrift. Det krever kompetanse å kunne se behov og muligheter for bedriftens utvikling på lengere sikt, og å prioritere og gjennomføre slike aktiviteter fremfor ordinære driftsoppgaver. Mottakerne
av spørreundersøkelsen er spurt om programmet betydning for styrking av bedriftens utviklingsevne
(figur 4). Svarene viser at 25 av 26 respondentene oppgir at programmet har hatt stor eller noen grad
av betydning for styrking av utviklingsevnen. 96 prosent av de deltakende bedriftene har dermed styrket sin utviklingsevne som følge av støtten fra næringsprogrammet.
Figur 4: Næringsprogrammets betydning for styrking av bedrifters utviklingsevne
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Kilde: Oxford Research AS
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3. Evaluators oppsummering og vurdering
Dette kapittelet inneholder Oxford Researchs oppsummering og vurderinger av næringsprogrammet
i Gjøvikregionen, basert på data presentert i det foregående kapittelet. Det inneholder også anbefalinger til justeringer i en eventuell videreføring av programmet.

3.1

Oppsummering

Næringsprogrammet i Gjøvikregionen har til formål å gi finansiell støtte til nyskapende utviklingsprosjekter i bedrifter med potensial for vekst og økning i arbeidsplasser. Det tilbyr økonomisk støtte til
tidligfase prosjektutvikling innen innsatsområdene industri, bioøkonomi (mat og treprodukter) og
IKT. Programmet ble lansert i januar 2017 som et treårig pilotprosjekt, og for perioden 2017-19 disponerer det en budsjettramme på 14,5 millioner kroner. Næringsprogrammet er etablert med
programlederressurser som utgjør om lag et halvt årsverk, og leveres i tett samarbeid med næringsrådgiverne i de fire deltakerkommunene.
Arbeidsformen er adoptert fra omstillingsprogrammet i Vestre Toten (2010-17). Næringsprogrammet
benytter en dialogbasert søknadsbehandling, der endelig søknad blir utformet på grunnlag av tilbakemeldinger på tilbudsskissen fra programledelsen og/eller næringsrådgiverne til søkerbedriften. Arbeidsformen er lite byråkratisk, og innebærer samtidig god kvalitetssikring av prosjektsøknadene. Programmet har en nær dialog med Innovasjon Norge for å klargjøre hvorvidt søknader potensielt kan
støttes av dem. Dersom prosjektet er aktuelt for støtte fra Innovasjon Norge så blir det henvist dit.
Per 1. juni 2019 har programmet gitt tilsagn til 36 prosjekter, med totalt tilsagnsbeløp på 12,8 millioner
kroner. To prosjektsøknader som er behandlet i programstyret har ikke medført tilsagn. Fire bedrifter
har mottatt to tilsagn hver, og programmet har dermed støttet opp om 32 unike tilsagnsmottakere.
Tilsagnsbeløpene varierer mellom 100 000,- kroner og én million kroner, med et gjennomsnitt på om
lag 355 000,- kroner. Programmet er i rute når det gjelder å omsette disponible ressurser til utviklingsprosjekter.
En av de sentrale målsettingene for næringsprogrammet er å bidra til realisering av nye arbeidsplasser.
På dette stadiet i programgjennomføringen er den dokumenterte effekten på 49 årsverk. 92 prosent
av bedriftene som er støttet oppgir at støtten fra programmet var avgjørende for at prosjektene ble
iverksatt, fremskyndet eller oppskalert. Samtlige bedrifter oppgir at eget prosjekt har eller vil medføre
ønskede og forventede effekter, hvilket viser god kvalitet og gjennomføringsevne for prosjektene. 96
prosent av bedriftene har styrket sin utviklingsevne som følge av støtten fra programmet, og et klart
flertall av bedriftene oppgir at støtten har medført effekter som økt fokus på innovasjon, etablering
av nettverk og økt kunnskap om virkemiddelapparatet.

3.2

Evaluators vurdering

Oxford Research mener at næringsprogrammet i Gjøvikregionen gjennomføres på en meget kompetent og strukturert måte, der erfaringer med arbeidsformen fra omstillingsprogrammet i Vestre Toten
videreføres på regionalt nivå. Denne arbeidsformen er testet ut over en lengre periode og har vist seg
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hensiktsmessig, og næringsprogrammet utgjør dermed en kunnskaps- og erfaringsbasert tilnærming til
næringsutvikling. Arbeidsformen omfatter proaktiv mobilisering av utviklingsaktiviteter internt og på
tvers av bedrifter, dialogbasert utvikling av prosjektplaner og økonomisk støtte til gjennomføring av
prosjektene. Den dialogbaserte søknadsprosessen sikrer god kvalitet i prosjektporteføljen.
Programmet kompletterer virkemiddeltilbudet i regionen, ved å tilføre mulighet for støtte til tidligfase
prosjektutvikling innen de utvalgte innsatsområdene. Alle prosjektideer og søknader vurderes opp mot
Innovasjon Norges ordninger, for å avklare om prosjektene kan finansieres gjennom deres egne
ordninger. På denne måten benyttes virkemiddelapparatet til størst mulig nytte for Gjøvikregionen.
Leveransen av programmet er kostnadseffektiv, ettersom en høy andel av programmidlene tildeles
næringslivet. Oxford Research mener at samspillet med de kommunale næringsrådgiverne fungerer
som forutsatt og med en god arbeidsdeling, der rådgiverne sørger for mobilisering av bedrifter i egen
kommune.
Næringsprogrammet har et omfattende og vekstkraftig næringsliv å samarbeide med, regionen sett
under ett. Tilfanget av prosjektidéer er tilpasset programmets budsjettmessige størrelse, og programmet har ikke opplevd utfordringer med å omsette de økonomiske ressursene til utviklingsprosjekter.
Etter Oxford Researchs vurdering er resultatene av programmet meget gode. Etter om lag to og et
halvt års virksomhet og et samlet tilsagn på 12,8 millioner kroner, rapporterer de deltakende bedriftene
om 49 nye årsverk. Målt mot ressursinnsatsen, tidsperioden programmet har vært aktivt og innrettingen mot tidligfase prosjektutvikling, vurderer Oxford Research dette som et meget godt resultat.
Fra tilsvarende næringsprogrammer er det kjent at resultater fortsetter og manifesteres etter hvert som
bedriftene implementerer og videreutvikler tiltakene som er støttet av programmet, og det kan derfor
med rimelighet forventes av resultatene i form av arbeidsplasser vil øke i tiden som kommer. I tillegg
er enkelte av prosjektene fremdeles i gjennomføringsfasen, slik at det er prematurt å forvente resultater
i form av arbeidsplasser. Programmet har også bidratt til økt lønnsomhet og styrket konkurranseevne
for bedriftene. De gir også uttrykk for forbedret utviklingsevne, hvilket tilrettelegger for videre utvikling av bedriftene og ytterligere gevinstrealisering i fremtiden.
Programmet fremstår også instrumentelt for styrking av samspillet om næringsutvikling i regionen
som helhet. Det utgjør et verktøy for utvikling i enkeltbedrifter og bedriftsnettverk, og bidrar samtidig
til samarbeid mellom kommunene om implementeringen.

3.3

Anbefalinger

Næringsprogrammet skal bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser i Gjøvikregionen. Dette angir en
retning for hvordan regionen skal utvikle seg på disse parameterne, som altså er økt verdiskaping og
flere arbeidsplasser. Det er imidlertid ikke definert i hvilket omfang programmet skal bidra til endring
på parameterne, altså hvor mye verdiskapingen skal øke og hvor mange nye arbeidsplasser som skal
skapes. Oxford Research anbefaler at det vurderes om det bør etableres måltall for målsettingene,
eventuelt også fordelt per innsatsområde. Til grunn for anbefalingen ligger en oppfatning om at det
bør være en bevissthet omkring hva som skal være ambisjonen for programmet. En slik definert og
målsatt ambisjon kan utgjøre et grunnlag for vurderinger i styret og blant eierkommunene om utvikling
og resultatoppnåelse i programmet. Oxford Research vil samtidig understreke at det er problematiske

14

Evaluering av næringsprogrammet i Gjøvikregionen

forhold ved det å sette et konkret måltall. Blant annet vil de nødvendigvis være noe tilfeldig fastsatt,
og de vil også utgjøre målestokken i senere vurderinger av programmets resultater.
Resultater og erfaringer fra gjennomførte prosjekter vil utgjøre viktig kunnskap for programledelsen
og næringsrådgiverne i kommunene, og viktig styringsinformasjon for programstyret. Oxford Research anbefaler at det etableres systemer og rutiner for innhenting og spredning av slik kunnskap. Når
det gjelder nye arbeidsplasser som programmet har bidratt til å etablere, innhentes det per i dag tall
for forventede nye arbeidsplasser i forbindelse med prosjektsøknad, samt etablerte og forventede nye
arbeidsplasser ved prosjektavslutning. Oversikten bør oppdateres og kvalitetssikres jevnlig, slik at denne gir et reelt bilde av resultater per tid.
Det bør også etableres rutiner for innhenting og spredning av erfaringer fra gjennomførte prosjekter.
Sluttrapporter bør tilgjengeliggjøres systematisk for styret, administrasjon og næringsrådgivere. Oxford Research anbefaler at det i tillegg hentes ut lærdommer fra det enkelte prosjekt som avsluttes, og
at dette skriftliggjøres (for eksempel en kort punktliste) og distribueres til personell i programmet.
Lærdommer fra avsluttede prosjekter bør ligge til grunn for den videre gjennomføringen av programmet.
For å sikre utnyttelse av potensial og realisering av gevinster anbefaler Oxford Research at det etableres rutiner for oppfølgende dialog med bedrifter i forbindelse med prosjektavslutning. Formålet med
dialogen vil være å bistå bedriften i videreutviklingen av tidligfaseprosjektet som er støttet. I dialogen
kan det klargjøres hva som kan være videre steg for bedriften, hvilke utfordringer og behov dette
eventuelt innebærer, og hvordan næringsprogrammet og virkemiddelapparatet for øvrig kan bidra.
Hvis relevant kan også Innovasjon Norge inviteres til å delta i dialogen. Et slikt møte kan være motiverende for bedriftens videre prioritering av utviklingsoppgaver.
Oxford Research oppfatter at arbeidsformen som benyttes i mobiliseringen av prosjektidéer inneholder et betydelig risikomoment. Mange av søknadene som innvilges blir utviklet fra prosjektidé til prosjektplan, i samarbeid mellom bedrift og programledelsen. Det er også svært få avslag på prosjektsøknader som det er arbeidet med i programmet. I praksis innebærer dette at beslutningen om hvilke
prosjekter som støttes blir tatt svært tidlig i utviklingen av en prosjektidé, basert på programledelsens
vurdering av hvordan idéen kan utvikles, tilpasses og kvalitetssikres. Dermed er programmet og den
prosjektporteføljen som etableres svært avhengig av næringsutviklingskompetansen til programledelsen. Per tid har programmet en ledelse med stor kjennskap til næringslivet i regionen, og betydelig
erfaring med næringsutvikling. Oxford Research mener styret og eierkommunene bør være oppmerksomme på at kompetansenivået i programledelsen er en nøkkelfaktor i programmets suksess, og at
kompetansenivået må opprettholdes i en eventuell videreføring av programmet.
I forbindelse med beslutningen om en videreføring av programmet, kan det være hensiktsmessig med
en revurdering av aktørbildet. Programmet har tidligere søkt en tettere involvering av fylkeskommunen og Innovasjon Norge i programmet, blant annet i form av observatørstatus i styret, og bør på nytt
undersøke interessen for en mer direkte involvering av disse aktørene. Oxford Research anbefaler
også at Nordre Land kommune på nytt inviteres til å delta i næringsprogrammet. Avslutningen av
treårsperioden kan også være et hensiktsmessig tidspunkt for revurdering av styresammensettingen.
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I programmet er det et uttalt mål om at det over tid skal være en viss balanse mellom budsjettbidrag
og samlet tilsagn på kommunenivå. Per tid er det relativt god balanse for flertallet av kommunene,
samtidig som næringslivet i Søndre Land har mottatt betydelig mindre midler enn kommunen har
bidratt med. Oxford Research anbefaler at programmet opprettholder fokuset på balansen mellom
bidrag og samlet tilsagn, med et særlig fokus på å mobilisere prosjekter i Søndre Land.
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I
NÆRINGSUTVIKLINGSPROGRAMMET
2017-2018

Total Structures AS
«Bedriftsetablering Kraftmaster»
Total Structures AS er et nystartet selskap som
har til formål å utrede og utvikle grunnlaget for
produksjon av kraftmaster i aluminium i
regionen. Hensikten er å skape en vekstbedrift
med et meget betydelig potensial for
verdiskaping og arbeidsplasser.
Bedriften er etablert i regi av Total Innovation
og samarbeidspartnerne består av Sintef
Raufoss Manufacturing og flere
aluminiumbearbeidende industribedrifter i
regionen.
Prosjektet:
Bakgrunnen for prosjektet ligger i det
omfattende forsknings- og utviklingsarbeidet
som er gjennomført rundt behovet for
utskiftning av kraftmaster i åra framover.

Total Structures AS, forts.
«Bedriftsetablering Kraftmaster»
Den nye typen aluminiumsmaster kan erstatte tradisjonelle master
basert på kreosotimpregnert treverk og fagverkkonstruksjoner i stål.
Fordelen med aluminium er sterk reduksjon i vekt og enklere og
sikrere montering
Markedet er betydelig både innen nasjonalnettet eid av Statnett og
distribusjonsnettet eid av de regionale nettselskapene. Beregninger
viser et mulighetsrom for aluminiummaster på rundt 10 mrd. kroner
over 10 år i begge disse segmentene.
Det omsøkte prosjektet er en forstudie for å kartlegge marked og
forretningsmuligheter mer detaljert, samt struktur for produksjon og
avklaring på eiersiden. Forretningsutvikling, selskapsstrukturering og
videre finansiering av det nye selskapet skal også utredes.
Finansiell støtte: Forprosjekt, Nok 200.000,Potensiale i arbeidsplassutvikling: En enkel tilnærming er at et slikt
selskap kan ha et potensial for en omsetning på NOK 500 mill årlig i
full drift og kunne bety opp mot 100 nye arbeidsplasser.

NAM AS
«Kompetansei
Additive Manufacturing»
Nordic Additive Manufacturingas(NAM) ble
stiftet i 2015 som et initiativ fra industriklynga
på Raufossmed henblikkpå å ta tak i
utfordringenmed digitaliseringav industrien
(Industri 4.0). Konkretvil NAM å se på
mulighetenefor Additiv Produksjoninn på nye
områder.
For å kunnebli ledendeinnen Additiveer
kompetansehelt avgjørende.NAM må utvikle
kompetansebasen
til et nivå som vil værei
standtil å utvikle komplekserobuste
tjenestekonsept,og at den opparbeidede
kompetanseninnen Additiv Produksjonog
digitale forretningsmodellerkan utvikle en ny
industri som kan gi varigefortrinn i regionen.

NAM AS,forts.
«Kompetansei
Additive Manufacturing»
Prosjekteter å bidra til at hovedstrategien
realiseres.Målet er å videreutvikledagens
praksisog finne områderhvor den nye
teknikkenkan gi meget høy verdiskaping.
NAM vil gjennomprosjektetutvikle en spisset
kompetansebasesom vil kunneutvikle nye
konsepterog ta dissetil et ledende
internasjonaltnivå.
Finansiellstøtte: Hovedprosjekt,Nok 500.000,Potensialei arbeidsplassutvikling:
Ikkelett å
anslå,men utvikling av kompetansepå dette
området er avgjørendeviktig og vil
muliggjørerefor å byggerobust verdiskaping
og vekstpå denne nye teknikkenframover.

TotAl-Gruppen
«Serviceprosjekter– Forsvaret»
TotAl-gruppenrepresentererca 30 SMBbedrifter i Innlandetog har jobbet med
kompetanseutviklingfor regionensSMB-bedrifter.Etter hvert har man ogsåengasjertsegi
å utvikle markedsrettedeundernettverkfokusertpå å utvikle bedriftenesmarkedsmessige
posisjonerinn mot spesifikkesektorersom Offshore,Hydroenergi(mastermv), Vei&Bane
og Forsvar(TotAlDefence).
GjennomTotAlDefencehar man byggetopp nettverk og muligenye leveranserinn mot
forsvarsom marked. Mangeav bedriftene har gjennomdette og andreaktiviteter etablert
strategiskeposisjonerinn mot forsvarsmarkedet.
Dennenye mulighetenønskesundersøktgjennomå gjennomføreen mulighetsstudienved
å ta nettverksinitiativeti TotAl-gruppentil en mer formalisertplattform (muligensi form av
et selskap)for å gripe mulighetentil å utvikle et service-ogvedlikeholdskonseptfor
avansertekjøretøyev ogsåtil andredeler av forsvaret.
TotAlDefenceønskerå utvikle et slikt konseptog formålet med prosjekteter å utvikle et
nytt industrielt vekstområdei Gjøvikregionenmed basisi kjernekompetansesom finnes i
regioneni generasjoner.Dette vil gi et regionaltløft innen forsvarog anslagsvisskape10-15
nye arbeidsplasser.
Omsetningmessigbøret slikt selskapkunnefå omsetningrundt 20
MNOKpå litt sikt.

Finansiellstøtte: Forprosjekt,Nok 400.000,Potensialei arbeidsplassutvikling:
10-15årsverk

Tokvam AS
«Tokvam EasyPlan»
Tokvam EasyPlan – digitalisering av
veivedlikeholdsbransjen

Tokvam AS er en familieeid bedrift i Vestre Toten som har en ledende posisjon innenfor
snøryddingsutstyr med snøfresere og snøploger som hovedprodukter. I de senere også
utstyr for sommervedlikehold (feiemaskiner etc.) Tokvam er dominerende i det norske
markedet og har en betydelig eksport til Finland og Sverige. Bedriften har ca 40 ansatte, og
har levert gode økonomiske resultater de senere åra.
Tokvam er en utviklingsorientert bedrift med vekstambisjoner, og som satser betydelige
beløp på utvikling av nye og tilpassing av eksisterende produkter. Nå ønsker Tokvam å gå fra
å være en ren produktleverandør til å bli en systemleverandør. Dette skjer gjennom
systemet Tokvam EsyPlan, og bygger på en digital løsning som skal forenkle, effektivisere og
øke sikkerheten i hverdagen til de som jobber med vegvedlikehold.
Tokvam –EasyPlan er et omfattende prosjekt og er så langt finansiert over drift med
egenkapital. Utviklingsarbeidet har pågått i ca. et år, og har så langt dreid seg om den
teknologiske utvikling av selve systemet, i tillegg til markedsvurderinger etc. Det gjenstår
imidlertid en rekke tunge aktiviteter som testing og verifisering, markedsføring
m/utarbeiding av materiell, produktlansering, og teknologisk sammenkobling av EasyPlan
og Tokvams eksisterende og nye produkter. Tokvam søker støtte til produktlansering og til
utviklingsarbeidet knyttet til sammenkobling EasyPlan/styringssystemer.
Finansiell støtte: Hovedprosjekt, Nok 400.000,Potensiale i arbeidsplassutvikling: 20-25 nye (5-7 år)

TotalStructures AS
«Intelligent veibelysning
Intelligate»
TotAlInnovationhar etablert selskapetTotalStructuresfor å industrialiserestørre
konstruksjoneri aluminium.
I forbindelsemed markedsarbeidetknyttet til kraftmasteri aluminiumtok TotalStructures
kontakt med Lajesom blant annet byggerkraftlinjer for EidsivaEnergi.Lajehar en ide om å
utvikle et nytt konseptfor veibelysning,der mangeulike funksjonerkan byggesinn i masta.
Dissesamtalenehar nå resultert i et samarbeidemellom LajeAS,TotAlInnovation/TotAl
StructuresASog LenaMetall ASom å gå videre med denneideen.
TotAlInnovation/TotAlStructureser NCE/SRMsitt verktøyfor å kommersialisere
forskningsresultaterog økeverdiskapningeni regionen.
LajeEntreprenører en bedrift med ca 80 ansattesom er et spinoff-selskapfra Eidsiva
Energi.
Forprosjekt«Intelligate»,er å fremskaffenødvendigkunnskapog underlagfor å beslutte et
eventuelt hovedprosjektpå etableringav aktiviteter i produksjonav fremtidensintelligente
veibelysning«Intelligate».
Finansiellstøtte: Forprosjekt,Nok 300.000,Potensialei arbeidsplassutvikling:
N/A

Intek AS
«Tørre å bli større
nasjonalt/internasjonalt»
Intek Engineering AS er en ingeniørbedrift i Vestre Toten som driver innen automasjon
mot vareproduserende industri innen en rekke sektorer (bil, forsvar, næringsmidler
osv). Etter konkurs i datterbedriften Intek Enterprise i 2014 har man gjennomgått og
restrukturert virksomheten med tydelig fokus på å framstå som en teknologisk
kunnskapsbedrift med gode tekniske og innovative løsninger. Dette har man lykkes
godt med, og har flere ledende norske selskaper i sin kundeportefølje. Bedriften
gjennomfører bl.a et oppdrag ved bygging av helautomatisert batterifabrikk for
Siemens, en ordre på ca. 40 mill. kr.
Omsetningen i 2017 var 57 MNOK med 28 ansatte, og budsjettet for 2018 er på 74
MNOK med en betydelig økning i antall ansatte. Målet for 2020 er en omsetning på
100 MNOK og med 10 MNOK i resultat. Det vises for øvrig til vedlagt søknad.
Finansiell støtte: Hovedprosjekt, Nok 400.000,Potensiale i arbeidsplassutvikling: 2. driftsår10 nye medarb.

Corinor AS
«Utvikling av benke –
plateproduksjon»
CorinorASer en industribedrift på Bøverbrui VestreToten.
Bedriften produsererbenkeplateri Corianog heltre,
baderomsinnredningogvidere Corianinnredningertilprosjektmarkedet.Corianprodukteneutgjør
hovedtyngdenav produksjonen.Bedriften sysselsetteri dag28 personer.
Markedenefor Corinorsprodukterer pregetav sterk konkurranseog i tillegg framvekstav netthandel
og bruk av sosialemedia,noe som er utfordrende iftbedriftens forretningsmodell.Framovervil det
væreavgjørendefor bedriften å styrkekonkurranseevnegjennomkostnadseffektivproduksjonog
organisasjon,raskeog godeleveranserog en serviceorientertorganisasjon.Å lykkesmed dette vil
væreavgjørendefor å sikre bedriftensposisjonog skapeny vekst.
Det omsøkteprosjektet er et forprosjektfor et hovedprosjektsom tar sikte på en omfattende
reorganiseringav benkeplateproduksjonen
med styringssystemer,
arbeidsorganisering,
kompetansebygging
og tilhørendeinvesteringer.Hovedprosjektetvil ha et betydeligøkonomisk
omfang.
Finansiellstøtte: Forprosjekt,Nok 250.000,Potensialei arbeidsplassutvikling:
Prosjektetvil i førsteomgangbidra til å effektiviseredriften, og vil
isolert sett ikke føre til veksti arbeidsplasser.
Påden annenside vil det
planlagtehovedprosjektetkunnebidra sterkt til å økekonkurranseevnen,
og dermed til å tryggearbeidsplassene
og leggegrunnlagfor ny vekst.

Hemkok AS
«#Rætt i Kjæften»
Næringsprogrammet bevilget støtte til et forprosjektet #rættikjæften fra Selmer Utvikling AS, hvor det
skulle avdekkes mulighetene for å etablere et nasjonalt konsept innen dagligvaren for «fast-moving
consumer goods», basert på lokale råvarer og produksjon i Gjøvikregionen.
Forprosjektets viktigste konklusjon var behovet for å flytte #rættikjæften ut i et eget selskap som kun
skal fokusere på dette arbeidet.
HEMKOK AS er etablert i den hensikt å utvikle denne type produkter samt forestå salg. Marte Selmer er
daglig leder og vil forestå arbeidet med videreutvikling av #Rætt i Kjæften.
Hovedprosjektet er full lansering av produktene ut i markedet gjennom butikkjedene. Dette er
krevende og det ligger fortsatt risiko i å feile i denne lanseringen. En støtte fra programmet er med på å
redusere denne risikoen gjennom å ha på plass det beste «underlaget» for en vellykket lansering.
Administrasjonens vurdering er at en videre støtte til hovedprosjektet ligger innenfor programmets
intensjoner.
Finansiell støtte: Hovedprosjekt, Nok 410.000,Potensiale i arbeidsplassutvikling: Hvis prosjektet lykkes, er det et betydelig potensial for verdiskaping
og arbeidsplasser både i selskapet, 10-15 personer, men også både oppstrøms
og nedstrøms.

Total Defence Group AS
«Lettmetalls komponenter mot
europeisk forsvarsindustri»
Total Defence Group AS (TDG) er en industrigruppe og et selskap eid av enkeltbedrifter og institusjoner.
TDG er primært innrettet for leveranser til forsvarssektoren og er en konstruksjon som vil kunne gi små
og mellomstore bedrifter i regionen innpass i dette markedet. Samarbeidet mellom de deltakende
bedrifter er utviklet gjennom et forprosjekt gjennom Omstillingsprogrammet i Vestre Toten og et
nettverksprosjekt gjennom bedriftsnettverksordningen i Innovasjon Norge. I 2018 fikk Total-gruppen
støtte fra Næringsprogrammet for å utvikle service- og vedlikeholdskonsepter for det norske forsvaret.
Gjennom dette prosjektet er samarbeidet blitt utviklet og ført de deltakende bedriftene fra nettverk til
et operativt selskap, TDG AS. Dette er nå etablert.
Det omsøkte prosjektet bygger på den sterkt økende interessen for å nytte lettvektsmaterialer også
innen forsvarsindustrien.
TDG har tett dialog med to store aktører i det tyske markedet. Disse har vist sterk interesse, og har
signalisert at de på et senere tidspunkt kan delta i en finansiering av slik produksjon, enten ved at den
kan legges til en eksisterende bedrift i Innlandet, eller etablere en egen fabrikk for produksjon av slike
komponenter.

Total Defence Group AS
«Lettmetalls komponenter mot
europeisk forsvarsindustri», forts.
Det overordnede målet for prosjektet er å få verifisert og godkjent at teknologien brukt mot
bildelindustren kan overføres til komponenter til forsvarsindustrien. Hoveddelen vil bestå av
materialutvikling og prototyping som skal utføres av Sintef Raufoss. Parallelt skal det arbeides med
markedsadgang, slik at det teknologiske utviklingsarbeidet tilpasses de potensielle kundenes krav, samt
jobbe med nødvendig myndighetskontakt. Tidligere forsvarssjef Harald Sunde vil bli engasjert i dette
arbeidet. Det er lagt opp til et samarbeid om finansiering av prosjektet, der Næringsprogrammet deltar
med kr. 200 000, og Innovasjon Norge med kr. 400 000. Det øvrige dekkes ved egeninnsats gjennom
deltagende bedrifter i TDG.
Det omsøkte prosjektet er forankret i en langsiktig strategi for å utvikle TDG, og kan innebære et
betydelig utviklngspotensial for bedriftene i gruppen. Søker anslår det årlige volumet til 200-400 mill.
kr, med en sysselsettingseffekt på nærmere 100 ansatte ved fullt utbygd produksjon. TDG arbeider
også med andre satsingsområder, bl.a. service og vedlikehold for forsvaret (jfr. Prosjektet fra 2018), og
har potensial til å bli en betydelig aktør i forsvarsmarkedet med store ringvirkninger for
deltakerbedriftene i gruppen.
Finansiell støtte: Hovedprosjekt, Nok 200.000,Potensiale i arbeidsplassutvikling: Nærmere 100 ansatte ved fullt utbygd produksjon.
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Rådmannens innstilling ble vedtatt med ni stemmer – to stemte mot.
Saksordfører: Tonje Bergum Jahr
Vedtak:
Kommunestyret bevilger kr. 132.061,- til påvirkningsarbeid i 2019 og 2020 knyttet til
statlige arbeidsplasser i regionen.
Beløpet dekkes av disposisjonsfondet.
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Arkivsaksnr.:

Bjørn Fauchald
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Arkiv: 670

STATLIGE ARBEIDSPLASSER I GJØVIKREGIONEN - KOMMUNALT BIDRAG
TIL PÅVIRKNINGSARBEID
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret bevilger kr. 132.061,- til påvirkningsarbeid i 2019 og 2020 knyttet til
statlige arbeidsplasser i regionen.
Beløpet dekkes av disposisjonsfondet.

Bakgrunn:
Kommunene i Gjøvikregionen ønsker å gå sammen om påvirkningsarbeidet for å
beholde eksisterende og tiltrekke seg nye statlige arbeidsplasser.
I første rekke skal det jobbes med følgende temaer:
 Sykehuset Innlandet Gjøvik utvikles til elektivt sykehus / «Mini
Radiumhospital».
 Statped region sør øst videreføres på Gjøvik.
 Direktoratet for byggkvalitet videreutvikles på Gjøvik.
 Sivilforsvaret Innlandet etableres på Starum.
Prosjektkostnadene skal fordeles mellom kommunene i regionen etter folketall.
PANOR Public Affairs AS har på oppdrag fra Gjøvikregionen utvikling levert en
anbefaling til hvordan det bør arbeides med å beholde og tiltrekke seg flere statlige
arbeidsplasser de neste to årene. PANOR tar utgangspunkt i de sakene som
Gjøvikregionen allerede har prioritert å arbeide videre med;
 Sykehuset Innlandet Gjøvik utvikles til elektivt sykehus / «Mini
Radiumhospital».
 Statped region sør øst videreføres på Gjøvik.
 Direktoratet for byggkvalitet videreutvikles på Gjøvik.
 Sivilforsvaret Innlandet etableres på Starum.
PANOR presenterte sine anbefalinger i ordfører- og rådmannsmøte 27. august 2019.
For hvert av de fire prosjektene anbefales det at:
 Det etableres et prosjekt der Gjøvikregionen utvikling ivaretar prosjektledelsen
 Det etableres en prosjektgruppe for hvert prosjekt, der en ordfører er leder.
 Det inviteres inn en stortingsrepresentant i prosjektgruppene, som kan bidra i
arbeidet.
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 Det trekkes inn fagkompetanse som kan sikre et faglig solid grunnlag for
påvirkningsarbeidet, og kopling til et faglig nettverk
 Den mest berørte kommunen (evt. en av kommunene) deltar med en
fagperson på området.
 Det engasjeres en strategisk rådgiver med kompetanse i kommunikasjons- og
påvirkningsarbeid (etter en anbudsrunde).
Et første estimat på kostnad ved innleie av strategisk rådgiver til å utføre store deler
av oppgavene, ligger på kr. 1,3 mill. over to år (okt. 2019 t.o.m. 2021).
Gjøvikregionen utvikling har imidlertid, i samråd med ordfører-/rådmannsmøtet,
avgjort å dele arbeidet opp i etapper, samt at Gjøvikregionen vil ivareta en del
rådgiveroppgaver selv. Det anbefales derfor å gjennomføre en anbudsrunde på
rådgivningstjenester innenfor en ramme på kr. 700 000,- for 2019 og 2020. Deretter
foretas en evaluering, før det tas stilling til det videre arbeidet. Gjøvikregionen
Utvikling er i gang med å utforme anbudsdokumentene og sørger for nødvendig
framdrift i de prosjekt som er mest tidskritiske – bla gjelder dette sykehus.
Dette er et arbeid som må finansieres av kommunene selv. I ordfører-/
rådmannsmøtet var det enighet om å legge folketallet til grunn for fordelingen av
kostnadene. Gjøvikregionen Utvikling gjennomfører anbudsrunden og tegner kontakt,
med forbehold om at den kommunale finansieringen kommer på plass.
Fordelingsnøkkel basert på folketall:
Kommune
Gjøvik
Østre Toten
Vestre Toten
Nordre Land
Søndre Land
SUM

Antall innbyggere Andel innbyggere Finansieringsbidrag
1.7.2019
i regionen
30 456
42,8 %
299 549.15 003
21,1 %
147 562.13 427
18,9 %
132 061.6 672
9,4 %
65 622.5 613
7,9 %
55 206.71 171
100 %
700 000.-

Vurdering
Rådmann anser det som viktig at alle kommunene i regionen står sammen om
påvirkningsarbeidet for å beholde de statlige arbeidsplassene som vi har i regionen,
og at det i fellesskap arbeides med å tiltrekke seg flere statlige arbeidsplasser da
regionen har et felles arbeidsmarked. Offentlige og statlige arbeidsplasser er også
viktig for arbeidstakere i Vestre Toten kommune. Å tydeliggjøre at man verdsetter
disse arbeidsplassen selv om de ikke ligger i egen kommune, er en av flere
avgjørende grep også for å opprettholde en positiv befolkningsutvikling og vekst i
kommunen. Vestre Toten kommune har mange arbeidsplasser i privat sektor.
Tilgang til interessante arbeidsplasser i privat sektor vil etter rådmannens oppfatning
gjøre regionen enda mer interessant for både bosetting og rekruttering til øvrig
arbeidsmarked.
Å ikke involvere seg i dette prosjektet kan betyr at våre egne innbyggere mister sin
arbeidsplass, eller vil få betydelig lengre reisevei – f.eks. til Hamar, Ringsaker eller
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Lillehammer. Arbeidsmarkedet for innbyggerne i Vestre Toten kommune er regionalt,
og det har en betydelig verdi å beholde alle arbeidsplasser i regionen også for Vestre
Toten kommune sin del.
I og med at dette har karakter av å være et prosjekt og ingen fast bevilgning, vil
rådmannen anbefale å dekke utgiftene av disposisjonsfondet

Bjørn Fauchald
rådmann
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Vegard Skogen
19/2233

Arkiv: 021.1

SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA POLITIKSE VERV - FRIDA ROPPHAUGEN
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Frida Ropphaugen (Rødt) innvilges varig fritak fra sine verv fra 01.12.2019 og
resten av valgperioden.
2. Av dette følger at Tor Sundheim (Rødt) trer inn som fast medlem av
kommunestyret for resten av valgperioden.
3. ……. velges som 1.varamedlem i formannskapet
4. ……. velges som nytt medlem i planutvalget
Utrykte vedlegg:
Søknad om fritak, datert 20. september 2019
Fakta:
Frida Ropphaugen (Rødt) søker varig fritak fra sine verv som
kommunestyrerepresentant for Rødt i Vestre Toten i perioden 2019 – 2023.
Begrunnelsen er at Ropphaugen har begynt å studere i Oslo som gjør det vanskelig
for henne å skjøtte sine plikter i vervet.
Ropphaugen meddeler i søknaden at hun vil melde flytting til en annen kommune.
Det vil bety at hun ikke lenger er valgbar og trer endelig ut av organet. Ropphaugen
kan likevel tre inn igjen i vervet hvis hun flytter tilbake igjen innen to år.
Administrasjonen har ikke p.t fått bekreftet at Ropphaugen er registrert som utflyttet
fra kommunen.
Frida Ropphaugen ble i konstituerende kommunestyremøte 24. oktober 2019 valgt
som fast medlem av kommunestyret, 1. varamedlem i formannskapet og fast medlem
i planutvalget.
Etter kommuneloven § 7-9 kan kommunestyret etter søknad frita den folkevalgte for
vervet midlertidig eller for resten av valgperioden hvis den folkevalgte ikke kan
ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne.
Som vesentlig ulempe nevnes helsetilstand, arbeidsforhold, familieforhold eller andre
velferdsgrunner.
Når søknaden skal vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var
kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt.
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Selve valget til kommunestyret, medregnet hvem som er valgbare til kommunestyret,
er regulert av valgloven.
Frida Ropphaugen ble i brev av 01.04.2019 underrettet om at hun stod oppført på
Rødt sin valgliste, jfr. valgloven § 3-4. Fristen for å kreve seg fritatt var 30. april 2019.
Administrasjonen mottok ikke fritakssøknad fra Ropphaugen innen fristen.
Ropphaugen gikk imidlertid offentlig ut rett forut for valgdagene og meddelte at hun
ville trekke seg fra vervet.
Dersom Ropphaugen innvilges varig fritak og trer endelig ut av kommunestyret, trer
varamedlemmer inn i den rekkefølge de er valgt, jfr. kommuneloven § 7-10.
Det følger av kommuneloven §7-10, fjerde ledd, at dersom et medlem eller
varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyret trer endelig ut, skal det
velges et nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den
samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte.
Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 % av
medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det
underrepresenterte kjønnet.
Vurdering:
I samsvar med kommuneloven § 7-9, tilrår rådmannen at det gis varig fritak, da
student- og bosituasjonen gjør det vanskelig for representanten å oppfylle de plikter
vervet medfører.
Rådmannen forutsetter at det fremmes forslag på nytt medlem i planutvalget og 1.
varamedlem i formannskapet.

Bjørn Fauchald
rådmann

Geir Steinar Loeng
administrativ leder
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SAKSFRAMLEGG
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Vegard Skogen
19/1675

Arkiv: 022

VALG AV REREPRESENTANTER TIL FOLKEVALGTE ORGANER 2019 - 2023
Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende medlemmer og varamedlemmer velges til folkevalgte organer for perioden
2019 – 2023:
Administrasjonsutvalg:
Navn medlem
1.
Representant fra posisjon
2.
Representant fra posisjon
3.
Representant fra opposisjon

Parti K

M Navn varamedlem
Representant fra posisjon
Representant fra posisjon
Representant fra opposisjon

Som leder av utvalget velges … Representant fra opposisjon
Som nestleder av utvalget velges… Representant fra posisjon
Sakkyndig nemnd eiendomsskatt:
Navn medlem
Parti K
1.
Representant fra opposisjon
2.
Representant fra opposisjon
3.
Representant fra opposisjon
4.
Representant fra posisjon
5.
Representant fra posisjon

M Navn varamedlem (pers.)
Representant fra opposisjon
Representant fra opposisjon
Representant fra opposisjon
Representant fra posisjon
Representant fra posisjon

Som leder av nemnda velges ….. Representant fra opposisjon
Som nestleder av nemnda velges …. Representant fra posisjon
Sakkyndig klagenemnd eiendomsskatt: Sakkyndig klagenemnd skal ha fem
medlemmer
Navn medlem
Parti K M Navn varamedlem (pers.)
1.
Representant fra opposisjon
Representant fra opposisjon
2.
Representant fra opposisjon
Representant fra opposisjon
3.
Representant fra opposisjon
Representant fra opposisjon
4.
Representant fra posisjon
Representant fra posisjon
5.
Representant fra posisjon
Representant fra posisjon
Som leder av nemnda velges ….. Representant fra posisjon
Som nestleder av nemnda velges…. Representant fra opposisjon

Utrykte vedlegg:

Rundskriv H-4/19: Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting
– rettleiing om val til folkevalde organ med meir
Fakta:
I den nye kommuneloven er det i § 5.1 andre ledd listet opp hvilke organer som
kommunen kan opprette som en del av den politiske organiseringen i kommunen.
Noen av organene er kommunen pliktige til å opprette, som f.eks. formannskap,
kontrollutvalg, partssammensatte utvalg.
For folkevalgte organer der nye medlemmer ikke blir valgt i det konstituerende møtet,
utvides de sittende medlemmenes funksjonstid til det er avholdt nyvalg, men ikke
lenger enn til første årsskifte i den nye valgperioden.
Følgende folkevalgte organer opprettes:
• Valg av partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalg), -ble utsatt i forrige
møte.
• Valg av Sakkyndig nemnd eiendomsskatt
• Valg av Sakkyndig klagenemnd eiendomsskatt
Om valg av Sakkyndig nemnd eiendomsskatt og Sakkyndig klagenemnd
eiendomsskatt:
Rådmannen registrerer at det i andre kommuner gjennomgående velges like mange
medlemmer til både sakkyndig nemnd og sakkyndig klagenemnd. I Vestre Toten har
det vært flere medlemmer i sakkyndig nemnd enn sakkyndig klagenemnd. Pga.
prosessuelle erfaringer og at andre, analogt fortolkede, retningslinjer på saksfeltet
heller stiller krav om et omvendt forhold vil rådmannen anbefale at sakkyndig
klagenemnd får det samme antall medlemmer, dvs. fem, som sakkyndig nemnd.
Subsidiært at begge nemnder får tre medlemmer.
Vurdering:
Medlemmene skal velges på vanlig måte, det vil si at det skal være avtalevalg så
lenge det ikke er minst ett medlem som krever forholdstallsvalg, jfr kapittel 7 om valg
til folkevalgte organer.
Leder og nestleder for folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg.
Kravet til lovmessig kjønnsfordeling er gjeldende, jfr kommuneloven § 7-6, 7-7.
Fordeling av representasjon og posisjoner i utvalgene er utarbeidet av en
arbeidsgruppe bestående av Stian Pettersbakken (AP), Paula Elvesveen (MDG), Tor
Sundheim ( R), Ahmed Haruun Ali (SV), Elin S. Solberg (H), Arild N. Ødegaard (SP)
og Svein Erik Sørensen (FRP) og ordfører Stian Olafsen.
Forslag på representanter fremmes i møtet.

Bjørn Fauchald
rådmann

Geir Steinar Loeng
administrativ leder

Alternativ 2
Side 1 av 2

KSEs FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ALTERNATIV 2: SAKKYNDIG NEMND1
KAP. I – SAKKYNDIG NEMND
§ 1-1 I medhold eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig
nemnd til å verdsette eiendommer i x kommune på bakgrunn av forslag fra tilsatte
befaringsmenn.
Til å behandle klager over utskrivingen av eiendomsskatt velger kommunestyret i
medhold av eiendomsskatteloven § 20 enten
a) en egen klagenemnd, eller
b) legger klagebehandlingen til en allerede eksisterende nemnd.
Den sakkyndige nemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett
medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.
Klagenemnda skal bestå av minst tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I
tillegg velges samme antall varamedlemmer.
Kommunestyret velger leder og nestleder for hver nemnd.
Valgperioden følger kommunevalgperioden.
§ 1-2 Valgbarhet, inhabilitet og møteplikt2
Valgbare og pliktige til å motta valg som medlem og varamedlem av sakkyndig nemnd
og klagenemnda er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret.
Medlem av formannskapet skal ikke være med i den sakkyndige nemnd eller
klagenemnd, jf. eiendomsskatteloven § 21.
Et medlem er inhabilt til å delta i behandlingen av saken når medlemmet
a) selv er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen,
b) er i slekt eller i svogerskap med en som nevnt under a) i opp- eller
nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken,
1

Disse skattevedtektene er til bruk for kommuner hvor eiendomsskattetakseringen skjer av en sakkyndig
nemnd etter forslag fra såkalte befaringsmenn. Dette alternativet bør vurderes av større kommuner hvor det er
mange eiendommer som skal takseres.
2
I stedet for § 1-2 kan kommunen velge å innta en henvisning til forvaltningsloven § 6.
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c) er eller har vært gift, partner eller forlovet med, eller er fosterfar eller
fostermor eller er fosterbarn til eier,
d) er verge for en person som nevnt under a),
e) er styrer eller medlem av styret for et selskap, en forening, Sparebank,
stiftelse eller offentlig innretning som er eier, panthaver eller leieboer til
eiendommen,
f) er medlem av formannskapet
Likedan er et medlem inhabilt når andre særegne omstendigheter foreligger som er
egnet til å svekke tilliten til vedkommende medlems upartiskhet.
Nemnda treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabilt.
§ 1-3 Medlemmer av den sakkyndige nemnd og klagenemnd plikter å stille til alle møter i
de respektive nemnder, med mindre det foreligger lovlig forfall.
§ 1-4 Befaringsmenn/sakkyndige.
Eiendomsskattekontoret engasjerer befaringsmenn i samråd med den sakkyndige
nemnd.
Nemndene kan be eiendomsskattekontoret engasjere sakkyndig hjelp til å avgi
veiledende uttalelser på det bygningstekniske, industrielle, maskintekniske, juridiske
eller andre områder, når dette anses nødvendig.
Befaringsmenn inngir kun forslag til takster og har ikke stemmerett.

KSE januar 2017

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
19/2694

Arkiv: 022

VALG AV REREPRESENTANTER TIL ANDRE KOMMUNALE ORGAN 2019 - 2023
Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende medlemmer og varamedlemmer velges til kommunale organer for perioden
2019 – 2023:
Vilt- og innlandsfiskenemnd:
Fra organisasjonene velges:
1. Lars Arne Mjørlund
2. Even Markestad
3. Simen Egge
4. Tore Jutulrud
5. Per Erik Svenskerud
Politisk valgte:
1. Representant fra posisjonen med vara:
2. Representant fra opposisjonen med vara:
Nemnda velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.
Skolenes samarbeidsutvalg: 3 representanter fra opposisjonen og 3 representanter
fra posisjonen med vara
Navn medlem

Parti

Skole
Bøverbru skole
Korta skole
Thune skole
Raufoss skole
Reinsvoll skole
V. Toten ungdomsskole

Navn varamedlem

Kirkelig fellesråd:
Navn medlem
Stian Olafsen

Parti
AP

Navn varamedlem
Tonje Bergum Jahr

Fakta:
Det er kommunestyret som oppretter utvalg og fastsetter hvilke saker utvalget skal
behandle. Kommunestyret har stor frihet til å avgjøre hvilke utvalg som skal
opprettes, hvilke arbeidsoppgaver det skal ha og hvor lenge utvalget skal være i
funksjon.

Om valg av Vilt- og innlandsfiskenemnd:
Det ble i kommunestyremøte 17.11.2011 – sak 76/1, sist valgt inn nye medlemmer.
Etter kommunestyrevalget 2015 ble det ikke oppnevnt nye medlemmer i nemnda.
Dette skulle følges opp i egen sak, og sittende nemnd skulle sitte inntil ny nemnd ble
oppnevnt. Dette ble ikke gjort.
Nemda har likevel hatt møter og behandlet saker i perioden 2016-2019. Typiske
saker som har vært behandlet er godkjenning av bestandsplaner for hjortevilt,
forskrift om utvidet båndtvang av hensyn til vilt, uttalelse til eksterne høringer,
utarbeiding av høringsutkast til kommunale forskrifter (som vedtas i kommunestyret).
Videre er eksterne søknader om støtte fra det kommunale viltfondet også behandlet i
nemda.
Dersom en skal videreføre vilt- og innlandsfiskenemda bør hovedoppgaven til nemda
være å behandle saker av overordnet og prinsipiell karakter. Herunder utarbeide
forslag til lokale forskrifter, uttalelse til eksterne høringer innenfor fagområdet vilt- og
fiske, samt behandle og eventuelt godkjenne bestandsplaner for hjortevilt.
Nemda kan også fungere som et rådgivende organ ifb. med administrativ behandling
av saker. Det er etter rådmannens syn viktig at nemda har medlemmer
som er engasjerte og har kunnskap innen fagområdene vilt- og fiskeforvaltning.
Foruten politisk behandling av saker kan også nemda fungere som et kontaktpunkt
og diskusjonsforum mellom grunneiersiden/organisasjonene og kommunen i saker
som omhandler vilt, fisk og andre utmarksrelaterte saker.
De gamle retningslinjene/arbeidsbeskrivelsen til nemda er ikke tilpasset dagens
delegeringsreglement, og har derfor stort behov for revidering. Dette også som
konsekvens av at arbeidet med fallvilt (viltvakta) og kommunens skadefellingslag
(kommunalt jaktlag ved skadefelling av rovvilt) ikke lenger er en del av vilt- og
innlandsfiskenemdas oppgaver.
Om valg av representanter til skolenes samarbeidsutvalg:
Opplæringslovens krav til sammensetning av samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg
følger av §§ 11-1 og 11-1a:
§ 11-1 omhandler samarbeidsutvalg. I første ledd heter det:
”Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar
for undervisningspersonalet, eit for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for
elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen
skal vere rektor ved skolen. Elevrepresentantene skal ikkje vere til stades når
saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter, blir behandla i
samarbeidsutvalet.”
§ 11-1a omhandler skolemiljøutvalg. I første og andre ledd heter det:
Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal
elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte.
Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra
til saman er i fleirtal.

Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet
fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane
og foreldra, slik at dei samla får fleirtal.
En av kommunens to representanter ved den enkelte skole har til nå vært politisk
valgt.
Det vil være en avveining hvorvidt det ved valget skal tas hensyn til politisk tilknytning
og/eller geografisk tilknytning.
Vurdering:
Medlemmene skal velges på vanlig måte, det vil si at det skal være avtalevalg så
lenge det ikke er minst ett medlem som krever forholdstallsvalg, jfr kapittel 7 om valg
til folkevalgte organer.
Kravet til lovmessig kjønnsfordeling er gjeldende, jfr kommuneloven § 7-6, 7-7.
Fordeling av representasjon og posisjoner i utvalgene er utarbeidet av en
arbeidsgruppe bestående av Stian Pettersbakken (AP), Paula Elvesveen (MDG), Tor
Sundheim ( R), Ahmed Haruun Ali (SV), Elin S. Solberg (H), Arild N. Ødegaard (SP)
og Svein Erik Sørensen (FRP) og ordfører Stian Olafsen.
Forslag på representanter fremmes i møtet.
Bjørn Fauchald
rådmann

Geir Steinar Loeng
administrativ leder
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Arkiv: 022

VALG AV REREPRESENTANTER TIL MEDVIRKNINGSORGAN 2019 - 2023
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Som en følge av forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre,
personer med funksjonsnedsettelse og ungdom, - hjemmel fastsatt av
Kommunal – og moderniseringsdepartementet 17. juni 2019, vedtar
kommunestyret å oppheve reglement for Vestre Toten eldreråd og vedtekter
for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vestre Toten
kommune.
Forskriften legges til grunn for det videre arbeidet i rådene.
2. Følgende medlemmer og varamedlemmer velges til medvirkningsorganer for
perioden 2019 – 2023:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Fra organisasjonene velges:
- Nils Oluf Bradal
- Leif Petter Hansen
- Eva Østlien
- Jorunn Løvdal
- Jan Helge Smidsrød
Som vara for organisasjonene velges Reidar Tollefsen
Politisk valgte:
1. Siv Anita Midtskogen (AP)
Vararepresentant: Ingrid Senstad Hovsveen (SV)
2. Representant fra opposisjonen med vara:
Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.
Eldreråd:
Fra organisasjonene / pensjonistforeningene:
- Kjell Magne Eriksen
- vara: Liv Rehn Berger
- Wenche Gurihus
- vara: Astri Lier
- Marit Korslien berg
- vara: Åshild Lundgård
- Liv Gamme
- vara: Oddny Sandbekken
Eldrerådet suppleres med ett medlem fra organisasjonene.
Politisk valgte:
1. John Vildåsen (AP)
Vararepresentant: Rolf Erik Halle (AP)
2. Representant fra opposisjonen med vara:

Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.

Utrykte vedlegg:
• Rundskriv H-4/19: Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre og
fylkesting – rettleiing om val til folkevalde organ med meir
Trykte vedlegg:
• Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med
funksjonsnedsettelse og ungdom
• Gjeldende vedtekter for kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i Vestre Toten kommune.
• Gjeldende reglement for Vestre Toten Eldreråd
Fakta:
Om valg av medvirkningsorganer:
I den nye kommuneloven er det i § 5.2 andre ledd listet opp hvilke organer som
kommunen kan opprette som en del av den politiske organiseringen i kommunen.
Noen av organene er kommunen pliktige til å opprette, som f.eks. eldreråd, råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd.
For folkevalgte organer der nye medlemmer ikke blir valgt i det konstituerende møtet,
utvides de sittende medlemmenes funksjonstid til det er avholdt nyvalg, men ikke
lenger enn til første årsskifte i den nye valgperioden.
Kommunestyret skal i hht. kommuneloven § 5- 12 selv velge et eldreråd, et råd for
personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd.
I loven er det gitt noen rammer for hvem som kan velges til rådene.
• Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.
• Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i
ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.
Rådene er rådgivende organer for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som
gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet forskrift om kommunale
og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.
Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i kommunestyret 24.
oktober 2019 og gir forskrift om formål, oppgaver, sammensetning og organisering
og saksbehandling for rådene.
Vestre Toten kommune har tidligere vedtatt egne vedtekter for kommunalt råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne og eget reglement for eldrerådet.

Dersom en sammenligner forskriftens bestemmelser om formål og oppgaver for
rådene, finner en at teksten stort sett er sammenfallende med gjeldende vedtekter og
reglement som er vedtatt i Vestre Toten kommune.
Om sammensetning og organisering sier forskriften § 3 at det er kommunestyret som
vedtar sammensetningen av rådene og bestemmer også hvor mange medlemmer og
varamedlemmer rådene skal ha. Organisasjonen har rett til å fremme forslag om
medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.
Videre heter det at rådene selv velger sin leder og nestleder blant medlemmene
I vedtektene om sammensetning og oppnevning for råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne heter det;
Rådet skal bestå av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. 5 medlemmer
velges fra de funksjonshemmedes organisasjoner og 2 medlemmer velges blant
kommunestyrets medlemmer (herav 1 representant fra Utvalg for velferd og
opplæring og 1 representant fra Utvalg for teknisk drift og plansaker).
Rådet, herunder leder og nestleder, oppnevnes av kommunestyret selv for
valgperioden etter forslag fra de funksjonshemmedes organisasjoner og de politiske
partiene i kommunen. {..]
I eldrerådets reglement om oppnevning og sammensetning heter det:
A) Eldrerådet skal ha slik sammensetning:
- 3 representanter med vararepresentanter, valgt av kommunestyret.
Av disse skal minst 1 ha plass i utvalget for velferd og opplæring (eller
tilsvarende) – og følgelig i kommunestyret.
- 4 brukerrepresentanter med vararepresentanter valgt fra
pensjonistforeningene: Raufoss og omegn pensjonistlag velger 2
representanter, Ihle pensjonistforening og Eina pensjonistforening velger 1
hver.
Eldrerådets funksjonstid følger den kommunale valgperioden, og rådet velger selv
leder og nestleder.
Vurdering:
Som det fremgår av ovennevnte er det ulike bestemmelser i forskriften og gjeldende
reglement/vedtekter for eldrerådet og rådet for funksjonshemmede om
sammensetning og oppnevning av rådene.
I tillegg gjør rådmann oppmerksom på at det er vedtatt ny politisk organisering med
endring i utvalgsmodellen.
Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret opphever gjeldende reglement og
vedtekter og at det utarbeides nye retningslinjer/rutiner som sikrer lik saksbehandling
for rådene i samsvar med bestemmelsene i forskriften.
Når det gjelder oppnevning og sammensetning anbefaler rådmannen at det velges 7
medlemmer i rådene, herav 2 politisk oppnevnte representanter.

Administrasjonen har mottatt forslag på brukerrepresentanter fra organisasjonene for
eldre (pensjonistforeningene) og organisasjoner for personer med
funksjonsnedsettelse.
Valg av ungdomsråd avventes til prosessen med å informere om retten til å fremme
forslag på medlemmer i organisasjoner for ungdom, som inkluderer for eksempel
elevråd, fritidsklubber og ungdomshus, er gjennomført.
Kravet til lovmessig kjønnsfordeling er gjeldende, jfr kommuneloven § 7-6, 7-7.
Forslag på representanter fra opposisjonen fremmes i møtet.
Bjørn Fauchald
rådmann

Geir Steinar Loeng
administrativ leder

