Vestre Toten kommune
MØTEINNKALLING
Utvalg:
KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 06.02.2020
Tid: 09:00 - 16:00 (Merk tidspunktet)
Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 15 33 00 / post@vestre-toten.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Etter ordinært kommunestyremøte, ca. kl. 14.00 – 16.00, gjennomføres
«Folkevalgtprogrammets Fase 2 – første del»:
• Presentasjon av organisasjonen Vestre Toten og spesifikke
tjenesteområder.
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Protokollen fra kommunestyrets møte 12.12.2019 godkjennes.

Trykte vedlegg:
Møteprotokoll - møte i kommunestyret den 12.12.2019

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested:
Møtedato:

Kommunestyresalen
12.12.2019
Tid: 09:00 - 15:50

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

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
AP
Medlem
Siv Anita Eriksen
Midtskogen
SV
Medlem
Ahmed Haruun Ali
MDG Medlem
Marry Paula Elvesveen
R
Medlem
Tor Sundheim
SP
Medlem
Aage Midtbu
SP
Medlem
Arild N. Ødegaard
SP
Medlem
Dorthe Ødegaard
SP
Medlem
Hans Kristian Thorsrud
SP
Medlem
Sissel Skiaker
SP
Medlem
Håvard Johansen
Lindgaard
SP
Medlem
Kjersti Diesen Løken
H
Medlem
Elin Synnøve Solberg
Uavh Medlem
Anders Vildåsen
H
Medlem
Arve Sørbo
H
Medlem
Asgeir Sveen
H
Medlem
Kjetil Sangnes
FRP Medlem
Svein Erik Sørensen
FRP Medlem
Anne Karin Synstelien
FRP Medlem
Per Erik Bergstuen
SP
Varamedlem Jorunn S. Ballangrud

Forfall Møtt for

Ankom kl. 09.10 til sak 111/19

FO
Valgt på Høyres liste

Perm fra kl. 15.20

Kjersti Diesen Løken. Perm
fra 15.30

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, voksenopplæringssjef Per Olav Strande,
eiendomssjef Ole Petter Bergersen, omsorgssjef Trine
Kløvrud, grunnskolesjef Ivar M. Jahr, barnehagesjef Gunn
Roterud, helsesjef Bjørnar Eidsvik, brannsjef Bjørn Sondra
Kjelsrud, kultursjef Elisabeth Lund, plansjef Eirik
Røstadsand, NAV-leder Amund Ringen, møtesekretær
Vegard Skogen

Fra/til saknr.:

110 – 123/19

Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
30 representanter til stede ved møtets begynnelse.
Møteinnkalling og saksliste: Godkjent
Raufoss, 16. desember 2019

Underskrifter:
Stian Olafsen
ordfører

Vegard Skogen
møtesekretær
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110/19
19/2851
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

Vedtak:
Protokollen fra kommunestyrets møte 28.11.2019 godkjennes.
Ass.rådmann Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis om gebyrområdene
samlet.

111/19
19/2237
BRANN OG REDNING - GEBYRREGULATIV 2020

Vedtak:
Kommunestyret fastsetter gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger i 2020
til kr. 470,- eks. mva. pr. fyringsanlegg (kr. 587,50 inkl. mva.).
Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger fastsettes til kr. 785,- eks.
mva. pr. fyringsanlegg (kr. 981,25 inkl. mva.).
Øvrige gebyrer for feiervesenets tilleggstjenester og andre gebyrer for brann og
rednings tjenester fastsettes som angitt i «Gebyrregulativ 2020».
Årsavgifter og gebyrer for alarmoverføring til 110-sentralen fastsettes som angitt i
«Alarmoverføring – Prisliste 2020».

112/19
19/2710
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RENOVASJONSGEBYR 2020

Vedtak:
Avfallsgebyr i Vestre Toten kommune for 2020 fastsettes til 2400 kroner (redusert
med 1,2 %) pr standard abonnement, eksklusive merverdiavgift.

113/19
19/2709
VANN OG AVLØPSGEBYRER 2020
Behandling:
Svein Erik Sørensen (FRP) fremmet følgende forslag til nytt punkt:
«Kommunestyret ber administrasjonen skjerme abonnementsgebyret fra økning i
avgiften i framtiden».
Avstemning:
Forslaget fra Sørensen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Reviderte gebyrer for vann og avløp for 2020 fastsettes til følgende satser:
Vann
- Forbruksgebyr: 13,7 kroner pr m3
- Abonnementsgebyr: 1 950 kroner
Avløp:
- Forbruksgebyr: 18 kroner pr m3 (uendret)
- Abonnementsgebyr: 1935 kroner (uendret)
Alle satsene er ekskl. mva.
Kommunestyret ber administrasjonen skjerme abonnementsgebyret fra økning i
avgiften i framtiden.
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114/19
19/2711
SEPTIKRENOVASJONSGEBYR 2020
Behandling:
Representanten Stian Pettersbakken etterlyste status i forbindelse med pålegg om
utbedring av private spredeanlegg. Rådmannen gir en tilbakemelding i neste møte.
Vedtak:
Gebyr for tvungen septikkrenovasjon for 2020 fastsettes til 730 kroner pr m³
eksklusive mva (uendret).

115/19
19/2713
TOTENBADET VESTRE TOTEN KF - BUDSJETT 2020
Behandling:
Ass.rådmann Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis og redegjorde nærmere
om utvikling og årsresultater 2012 - 2019.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar framlagte budsjettforslag for Totenbadet Vestre Toten KF for
2020.

116/19
19/2064
KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT 2020
Behandling:
Kontrollutvalgets leder Asgeir Sveen orienterte innledningsvis.
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Vedtak:
Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets budsjett for 2020 (ansvar 12000, tjeneste
1101/1102) med en økonomisk ramme på kr. 1 490 000.

117/19
19/1383
BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2020 - 2023
Behandling:
Rådmann Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis om hovedinnholdet i
styringsdokument 2020, budsjett 2020 og økonomiplanen 2020-2023, herunder bl.a.:
• Driftsøkonomi – utvikling
• Overordnet status og strammere økonomiske rammer for kommunesektoren
• Behov for økonomisk omstilling
• Drifts- og investeringsbudsjettet i økonomiplanperioden
Partienes gruppeledere holdt hvert sitt budsjettinnlegg i forkant av debatten.
Ordfører Stian Olafsen redegjorde nærmere for ordførerens budsjettinnstilling med
konkrete endringsforslag til drifts- og investeringsbudsjettet for 2020, og fremmet
ordførerens budsjettinnstilling til formannskapets møte 25. november på nytt:
Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 – ordførerens budsjettinnstilling:
Vestre Toten er en kommune med mange muligheter og vi opplever optimisme ute i
lokalsamfunnet. Vi har et aktivt og tett samarbeid med et næringsliv som hver eneste
dag med verdensledende teknologi leverer produkter i hele verden. Kommunen
utfører store investeringer på boligbygging og opplever befolkningsvekst. I perioden
som kommer vil det også bli realisert en brannstasjon i vår kommune som er viktig for
et enda bedre beredskapstilbud til våre innbyggere og næringsparken.
Tilvekst av ny idrettshall vil være en viktig arena for folkehelse og en møteplass i
Vestre Toten. En kommunal idrettshall vil gjøre det rimeligere for alle å kunne delta,
uavhengig av bakgrunn og inntekt. Hallen vil også på dagtid fra ungdomsskole og
videregående bli brukt av 900 elever. Dette er en viktig investering i fremtiden vår,
barn og unge.
Kulturtilbudet i Vestre Toten er rikt. Dette varierer fra alt av turstier, teater, kor,
ungdomsklubber til idrett, babysang, kulturtilbud for eldre og skiløyper. Biblioteket
vårt har også utviklet seg til å bli et ettertraktet samlingspunkt for utveksling av
kunnskap og kreative ideer på verkstedet. Dette er det viktig å opprettholde slik at
våre innbyggere har varierte fritidstilbud til enhver smak. Kultur binder også sammen
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grupper med frivillige som hver dag gjør en fantastisk innsats for kommunen og våre
innbyggere, uten disse ville ikke dette vært mulig.
Likevel finnes det også utfordringer politisk ledelse må ta på alvor. Vi må sammen
skape bedre balanse i kommuneøkonomien, skape en heltidskultur, sikre
velferdstjenester og økt satsing på klima og miljø. Ingen av disse politiske
prioriteringene vil bli gjennomført på et år, og heller ikke av ordfører alene, men
gjennom samarbeid og fellesskap. Denne jobben starter her og nå.
Gode velferdstilbud i Vestre Toten er viktig, da må vi også ta på alvor disse som hver
eneste dag er ute og gjør en fantastisk innsats for de eldre og syke. Uten trygge og
engasjerte ansatte får vi ikke den kvaliteten i tjenestene vi ønsker. Derfor vil
ordførerens budsjett prioritere 250 000 til et heltidsprosjekt som gjennom
partssamarbeid og arbeidsgiverstrategi skal ta disse utfordringene på alvor og bidra
til å finne de tiltak som løser dette lokalt. Dette vil på sikt bidra til færre ansatte per
bruker, større eierskap til egen arbeidsplass og økt kvalitet i våre velferdstjenester.
Klima og miljø er et politisk prioritert område for den nye posisjonen i Vestre Toten.
Klima endringene krever gode politiske tiltak. Et av disse tiltakene vil være et grønt
flagg sertifisering som vil kunne øke bevisstheten rundt dette hos både de unge og
voksne.
Debatten om hvorvidt det er ønskelig med et storkjøkken og vaskeri i Vestre Toten
kommune har dratt ut for lenge. Det er derfor på tide at denne saken landes, slik at
de ansatte kan slippe den usikkerheten dette medfører i arbeidshverdagen og privat.
Ordføreren er av den oppfatning at skal vi klare å produsere nok mat til syke og eldre
både hjemme og på institusjoner må det beholdes et storkjøkken i Vestre Toten, uten
dette vil det ikke være mulig å opprettholde det tilbudet vi har i dag. Ordføreren er
også imot den oppfatning enkelte partier har om at et vaskeri ikke er en kommunal
oppgave og bør privatiseres. Ved privatisering er det ingen garanti for blant annet
videreføring av AFP og tap av om lag ved 1 million i pensjon hvis ansatte ønsker å
pensjonere seg i en alder av 62 (tall fra Fagforbundet sentralt). Dette ønsker ikke
ordfører å være en pådriver for. Ordføreren ønsker å bevare arbeidsplasser i
kommunen og samtidig prioritere videre utbygging av omsorgsboliger på Gimletomta.
Disse prioriteringene markerer hvilken politisk retning det er ønskelig at kommunen
skal ta i perioden som kommer, og for å finansiere disse tiltakene kommer ordfører
med følgende forslag til innsparinger:
• Kjøp av Sagatunet tidligere enn i Rådmannens budsjettforslag, dette vil kunne
gi oss økt innsparing på 200 000 kroner.
• Økte strømpriser reduseres fra + 1500 til +1300 ved å jobbe aktivt med kostog strømreduserende tiltak.
• Endring i organisering av miljøarbeidertjenesten -2000 økes med 5% til -2100.
• Redusere i barnevern med 400 000, og redusere totalt med 4 millioner for
2020.
• Skatteanslag fra 330 000 000 til 331 000 000.
• Gjesteelever 900 000
Tillegg til ordførerens opprinnelige forslag:
Ytterligere økte skatteinntekter

2.000.000 kr

Økt vegvedlikehold 200.000 kr
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Redusert fondsbruk 1.800.000 kr
Barnetrygd / sosialhjelp 150.000 kr (Er dekning innenfor ordførerens opprinnelige
forslag)

Senterpartiet v/ Arild N. Ødegaard fremmet følgende alternative budsjett 2020
og økonomiplanperioden 2020 – 2023:
Sp – nær folk. Brukeren i fokus.
Vestre Toten kommune skal være en attraktiv kommune å bo og flytte til. Privat
eierskap og privat initiativ er sentralt for verdiskapning. Verdiene skal skapes i hele
kommunen.
Å bedre infrastrukturen med fokus på bredbåndsutbygging, kommunale veger,
Gjøvikbanen og Rv 4 blir viktige elementer framover for å øke attraktiviteten.
Senterpartiet vil i økonomiperioden 2020-2023 ha et spesielt fokus på langsiktige
bærekraftige tiltak. Viktige fokusområder vil bla være:
Markedsføre Vestre Toten som INNLANDETS INDUSTRIHOVEDSTAD
Øke bruken av tremateriale i offentlig bygg
Kommunale innkjøp av klimavennlige kjøretøy med flere
betalingsladestasjoner for el-biler.
Benytte solenergien som en energiressurs
Energibesparende tiltak på Reinsvoll idrettshall og Kirkevegen Dag-og
avlastningssenter på Raufoss
Benytte jordvarme som varmeenergi
Ivareta jordbruksressursene.
Stimulere til økt skogplanting og ungskogpleie
Ta vare på de kommunale bygg ved å øke vedlikeholdet
Utvikle et interkommunalt samarbeid rundt kulturtilbudene
Opprette hentebusstilbudet i hele kommunen
Opprettholde dagens skolestruktur
Tilby elevene minst et måltid om dagen i grunnskolen, med mest mulig lokale råvarer.
Likeverdig utvikling av våre tettsteder
Legge til rette for frivilligheten
Utvikle nye samarbeidsområder med nabokommuner.
Prioritere lærlingeplasser i kommunal virksomhet
Utvikle nye tilbud innenfor omsorgsteknologi
Rv 4 med ny trase utenfor Eina sentrum og på vestsiden av Einafjorden som også
sees i sammenheng med jernbanen.
På sikt redusere eiendomsskatten
Budsjettet for 2020.
Det er lite handlingsrom for nye tiltak i kommunebudsjettet for 2020. Det varsles
strammere økonomiske rammer for kommunesektoren framover og ordføreren legger
opp til et budsjett i ubalanse med minus 8 millioner kr. Det er første gang det
budsjetteres med underskudd og underskuddet skal dekkes opp av fondsreserver.
Det er fra rådmannen, før ordførers innstilling kuttet litt over 21 millioner kr. Dette er
helt nødvendige tiltak for å komme i balanse på lengre sikt.
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Senterpartiet mener at ordførerens forslag bygger på forhåpninger om innsparinger
mer enn reelle innsparinger.
Dette svekker budsjettbalansen ytterligere.
Rådmannen påpeker at det er nødvendig å foreslå bemanningsreduksjoner og
omstruktureringstiltak for å møte salderingsutfordringene. Dette tar SP på alvor og
ønsker å redusere på de ikke-lovpålagte områdene, der det er ”minst sårbart.”
Senterpartiets alternative budsjett for 2020
Innsparing budsjettpost
Sum
Det regionale innkjøpssamarbeidet skal
500.000
styrkes og gi besparelser i felles innkjøp for
kommunene i Gjøvik-regionen
Økt samarbeid mellom kommunene
vedrørende kulturarrangement

500.000

Redusert bemanning kultur

700.000

Omstrukturering av barnevernet

500.000

Nedbemanning LEAN

1.000.000

Skatteanslaget økes

3.000.000

SUM
Prioriteringer ut fra innsparing
Ergoterapitjenesten

6.200.000
SUM
250.000

Igangsetting av tiltak for barn og ungdom i
forbindelse med åpne barneskoler og
ungdomsskole på ettermiddag og kveld

1.000.000

Økt støtte til lag og foreninger med fokus
på barn/ungdom

250.000

Øke antall heldøgns omsorgsplasser

4.700.000

SUM

6.200.000

Investering.
Kommunen har stor lånegjeld. 130% i forhold til det anbefalte nivå på 75%.
(1.431.689.000 kr pluss 387.772.000 kr i formidlingslån)
Derfor er det nødvendig å redusere investeringene i forhold til ordførerens forslag for
2020-2023 (365 mill kr) Alle innvesteringer finansieres med låneopptak.
Det skal bygges nytt på Gimle som vil kreve store låneopptak.
For å sikre realisering av byggingen på Gimle må det i forhold til ordførerens forslag
redusere innvesteringene vesentlig. Anslagsvis 100 mill kr. i økonomiplanperioden
perioden.
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Derfor er det blant annet ikke aktuelt med kjøp av Sagatun.
Salg av Reinsvoll ungdomsskole vil gi en større økonomisk forutsigbarhet og større
mulighet for en rask og aktiv utvikling av området.
Når utredningen av ny gymsal på Thune skole er ferdigstilt, følges dette opp ved å
legge inn kostnadene for realisering i økonomiplanperioden 2020-2023.
Verbalforslag fra Vestre Toten Senterparti til økonomiplan 2020:
• Utrede behovet og muligheten for å tilby en vaktmestertjeneste til
hjemmeboende som ikke selv klarer å håndtere alle de praktiske oppgavene.
Dette tilbudet kan utarbeides gjennom et samarbeide med private aktører eller
ungdomsbedrifter gjennom ungdomsskolen/videregående skole.
• Utvikle et tilbud om åpen barneskoler og ungdomsskole på ettermiddag/kveld.
Dette må gjøres i samarbeid mellom fagpersoner innenfor ulike områder og
frivillige som kan bidra med oppgaver innenfor ulike aktiviteter. Aktivitetene
som skal tilbys må utvikles i samarbeid med ungdommen. Det er vesentlig at
det også blir et tilbud om varm mat.
• Utvikle hentebusstilbudet slik at dette tilpasses brukerne i samarbeid med
tilbydere.
• Vestre Toten kommune går aktivt ut for å kartlegge mulige næringsarealer i
Einaområdet. Det tas kontakt med grunneiere som besitter arealer med sikte
på å utvikle disse til gode næringstomter. Det forventes videre at dette/disse
ved revisjon av kommuneplanen legges inn i planens arealdel.
• Vestre Toten kommune vil i den langsiktige investeringsstrategien reflektere
hele kommunens behov og at dette skal være et hensyn som ivaretas i alle
planprosesser og konkrete vurderinger av investeringsbehov i kommunen.
• Det regionale innkjøpssamarbeidet skal styrkes og gi besparelser i felles
innkjøp for kommunene i Gjøvikregionen, gjennom ytterligere standardisering
klare behovsdefinisjoner og færre antall bestillinger. Det er et mål å gi
besparelser i millionklassen for samtlige involverte kommuner. Felles
anskaffelsesstrategi for Gjøvikregionen skal oppdateres og gi eksempler på
hva som kommunene i større grad kan samarbeide om.

Side 10 av 19

Høyre v/ Elin S. Solberg fremmet følgende budsjettforslag:
Bevilgningsoversikt driftsdel 2020-2023

Skatt på inntekt og formue ⃰
Eiendomsskatt sum
verker og bruk
boliger ⃰ ⃰
næring og ellers
Rammetilskudd
Rente og investeringskomp fra staten
Integreringstilskudd flyktninger
Sum generelle inntekter

2018
regnskap
-319 630
-51 171
-9 585
-37 667
-3 919
-376 606
-3 067
-27 851
-778 325

2019
Rådm.
Høyres
budsjett
busjett 2020 forslag 2020
-318 000
-330 000
-335 000
-53 000
-55 014
-52 130
-10 000
-8 730
-8 730
-39 300
-42 884
-40 000
-3 700
-3 400
-3 400
-396 300
-420 000
-420 000
-3 200
-2 900
-2 900
-26 000
-21 811
-21 811
-796 500
-829 725
-831 841

2021
-333 000
-49 130
-8 730
-37 000
-3 400
-424 200
-2 700
-18 923
-827 953

2022
-336 000
-49 130
-8 730
-37 000
-3 400
-428 442
-2 500
-15 923
-831 995

2023
-339 000
-49 130
-8 730
-37 000
-3 400
-432 726
-2 300
-12 923
-836 079

2 269
33 257
44 544
7 706
92 196
8 699
-12
170 142
79 914
20 777
35 913
239 153

3 269
33 067
44 594
7 706
92 196
8 699
-12
170 142
76 914
20 777
34 413
238 653

269
33 767
44 594
7 706
92 196
8 699
-12
169 642
73 914
20 777
34 913
238 653

14 253
-14 456

14 753
-14 456

15 253
-14 456

9 949

9 974

9 974

744 305

740 690

735 890

Område 11 Overordnede funksjoner
Område 12 Sentraladministrasjonen
Område 13 Eiendom
Område 19 Kirken
Område 21 Barnehage
Område 31 Brannvern, ansvar 3110
Område 31 Gebyrområde (feiing)
Område 41 Grunnskole
Område 51 Helse
Område 61 Kultur
Område 65 NAV Kommune
Område 71 Omsorg
Område xx Oppvekst plan ⃰ ⃰ ⃰
Område 91 Teknisk drift, ansvar 9110
Område 91 Teknisk drift, gebyrområdene
Område 91 Teknsk drift, veivedlikehold
Område 97 Voksenopplæring
Tverrsektoriell satsing ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Sum nettobevilgning drift

-7 103
26 666
43 734
7 584
86 767
8 666
-156
163 207
83 108
19 095
40 164
228 873

11 112
30 151
41 457
7 477
88 952
8 373
-88
161 234
76 992
19 802
38 558
235 455

2 914
33 217
44 494
7 706
92 196
8 699
-12
169 342
82 914
20 777
37 913
239 953

14 412
-18 620

13 430
-18 661

13 753
-14 456

7 063

7 750

9 624

703 461

721 993

749 035

2 914
33 217
44 494
7 706
92 196
8 699
-12
169 342
82 914
20 777
37 913
239 953
116
13 753
-14 456
1 000
9 624
1 000
751 151

Avskrivninger
Sum netto driftsutgifter
Brutto driftsresultat

47 986
751 447
-26 878

50 000
771 993
-24 507

55 000
804 035
-25 691

55 000
806 151
-25 690

55 000
799 305
-28 648

55 000
795 690
-36 305

55 000
790 890
-45 190

-4 020
0
1 066
23 723
34 422
55 191

-3 000
0
-2 000
31 393
39 235
65 628

-3 000
0
-2 000
33 316
50 528
78 845

-3 000
0
-2 000
33 316
50 528
78 845

-3 000
0
-2 000
33 730
54 731
83 461

-3 000
0
-2 000
33 228
55 583
83 811

-2 500
0
-2 000
33 899
54 752
84 151

-47 986
-19 673

-50 000
-8 879

-55 000
-1 846

-55 000
-1 846

-55 000
-188

-55 000
-7 495

-55 000
-16 039

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering
Netto bruk eller avsetning til bundne driftsfond
Netto bruk eller avsetning til disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat

0
0
29 993
0
29 993

0
0
0
0
0

0
0
-8 000
0
-8 000

0
0
-8 000
0
-8 000

0
0
8 000
0
8 000

0
0
15 000
0
15 000

0
0
20 000
0
20 000

Fremført til inndekning i senere år

10 320

-8 879

-9 846

0

7 812

7 505

3 961

0

0

-18 704

-18 397

-14 853

Renteinntekter
Utbytte
Gevinst og tap finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter/inntekter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

Omstillingsbehov

Merknader:
Skatteinngangen for inneværende år ligger an til å bli 335 mill. Vi tar dette som et godt estimat også for 2020.
⃰⃰
Ingen økning av eiendomsskatt for eksisterende eiendommer for 2020, kun økning i antall husstander (100 stk)
⃰ ⃰ ⃰ Gjennomføre en tverrsektoriell kartlegging av tjenester for barn og unge i likhet med gjennomførte analyse på barnevern. Ende opp i en plan for barn og unge i VTK.
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ Tverrsektoriell satsing: Gjentagende ønsket satsing fra VTH for å utløse synergier og bedre samhandling i tjenestene som skal ytes til våre innbyggere
⃰

Investeringsbudsjett
Vi foreslår følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2020:
- Totenbadet relax-avdeling: utsetter investering og renovering boblebad kr. 1.670.000,- til 2021
- Storkjøkken: kokekjele kr.300.000, utsettes inntil prosjektering av nytt kjøkken er gjort, eller minimum til 2021
- Kjøp av Sagatunet må avventes inntil positivt vedtak i kommunestyret

Side 11 av 19

Fremskrittspartiet v/ Svein Erik Sørensen fremmet følgende alternativt helhetlig
forslag til driftsbudsjettet 2020:
1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2020 med de rammer som framgår av
rådmannens budsjettinnstilling og detaljering i styringsdokumentet.
2. I medhold av eiendomsskatteloven § 2 skrives det ut skatt etter
eiendomsskattelovens utskrivningsalternativ §3 a): faste eigedomar i heile
kommunen. På tidligere «verk og bruk» skal det skrives ut skatt på et særskilt
skattegrunnlag fastsatt av sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt. Grunnlaget
skal i 2020 være redusert med to syvendedeler (jf. overgangsregel til §§ 3 og 4
første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7
promille. For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 4,0 promille (ekskl. §
12a). Skatteetatens formues grunnlag benyttes for de boliger hvor dette er
beregnet (ekskl. § 8 C-1) Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som
bolig, fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i inntil to år. Eiendommer til
stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller
staten fritas (ekskl. § 7a). Bygninger som er fredet etter kulturminneloven fritas
(eskl § 7 bokstav b). Eiendomsskatten innbetales i fire alternativt 12 terminer
(ekskl. §25).
3. Kommunestyret vedtar forslag til investeringsbudsjett for 2020 slik det framgår av
rådmannens innstilling og detaljering i styringsdokumentet og nytt låneopptak til
formålet på 78,706 mill. kr
4. Kommunestyret vedtar økonomiplanens driftsdel for perioden 2020 – 2023 slik
den framkommer i rådmannens innstilling og styringsdokumentet. Planen skal
være retningsgivende for kommunens videre planlegging.
5. Kommunestyret vedtar økonomiplanens investeringsdel for perioden 2020 –
2023 slik den framkommer i rådmannens innstilling. Planen skal være
retningsgivende for kommunens videre planlegging.
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Budsjettforslag Vestre Toten FrP
Bevilgningsoversikt driftsdel 2020-2023
2018
regnskap
-319 630
-51 171
-9 585
-37 667
-3 919
-376 606
-3 067
-27 851
-778 325

2019
budsjett
-318 000
-53 000
-10 000
-39 300
-3 700
-396 300
-3 200
-26 000
-796 500

2020
-340 000
-56 830
-8 730
-44 700
-3 400
-420 000
-2 900
-21 811
-841 541

2021
-333 000
-49 130
-8 730
-37 000
-3 400
-424 200
-2 700
-18 923
-827 953

2022
-336 000
-49 130
-8 730
-37 000
-3 400
-428 442
-2 500
-15 923
-831 995

2023
-339 000
-49 130
-8 730
-37 000
-3 400
-432 726
-2 300
-12 923
-836 079

Område 11 Overordnede funksjoner
Område 12 Sentraladministrasjonen
Område 13 Eiendom
Område 19 Kirken
Område 21 Barnehage
Område 31 Brannvern, ansvar 3110
Område 31, Gebyrområde (feiing)
Område 41 Grunnskole
Område 51 Helse
Område 61 Kultur
Område 65 NAV Kommune
Område 71 Omsorg
Område 75 Plan
Område 91 Teknisk drift, ansvar 9110
Område 91 Teknisk drift, gebyrområdene
Område 97 Voksenopplæring
Sum nettobevilgning drift

-7 103
26 666
43 734
7 584
86 767
8 666
-156
163 207
83 108
19 095
40 164
228 873
7 650
14 412
-18 620
7 063
711 112

11 112
30 151
41 457
7 477
88 952
8 373
-88
161 234
76 992
19 802
38 558
235 455
8 880
13 430
-18 661
7 750
730 872

1 914
33 217
44 494
7 706
92 196
8 699
-12
169 342
82 914
20 777
37 913
239 953
9 846
13 753
-14 456
9 624
757 881

2 269
33 257
44 544
7 706
92 196
8 699
-12
170 142
79 914
20 777
35 913
239 153
9 846
14 253
-14 456
9 949
754 151

3 269
33 067
44 594
7 706
92 196
8 699
-12
170 142
76 914
20 777
34 413
238 653
9 846
14 753
-14 456
9 974
750 536

269
33 767
44 594
7 706
92 196
8 699
-12
169 642
73 914
20 777
34 913
238 653
9 846
15 253
-14 456
9 974
745 736

Avskrivninger
Sum netto driftsutgifter
Brutto driftsresultat

47 986
759 098
-19 227

50 000
780 872
-15 628

55 000
812 881
-28 660

55 000
809 151
-18 802

55 000
805 536
-26 459

55 000
800 736
-35 344

-4 020
0
1 066
23 723
34 422
55 191

-3 000
0
-2 000
31 393
39 235
65 628

-3 500
0
-2 000
33 316
50 528
78 345

-3 000
0
-2 000
33 730
54 731
83 461

-3 000
0
-2 000
33 228
55 583
83 811

-2 500
0
-2 000
33 899
54 752
84 151

-47 986
-12 022

-50 000
0

-55 000
-5 315

-55 000
9 659

-55 000
2 352

-55 000
-6 192

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering
Netto bruk eller avsetning til bundne driftsfond
Netto bruk eller avsetning til disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat

0
0
29 993
0
29 993

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
8 000
0
8 000

0
0
15 000
0
15 000

0
0
20 000
0
20 000

Fremført til inndekning i senere år

17 971

0

-5 315

17 659

17 352

13 808

0

-18 704

-18 397

-14 853

Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt sum
verker og bruk
boliger
næring og ellers
Rammetilskudd
Rente og investeringskomp fra staten
Integreringstilskudd flyktninger
Sum generelle inntekter

Renteinntekter
Utbytte
Gevinst og tap finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter/inntekter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

Omstillingsbehov

Verbalforslag 2020:
1. Kommunestyre ber rådmannen utrede hvilke områder det er naturlig og
konkurranseutsette.
2. Kommunestyre ber Rådmannen søke på statlig finansiert eldreomsorg.
3. Kommunestyre ber Rådmannen beregne kostnadene med en
Prosjekt/reguleringsplan for en trase på vestsiden av Eina fjorden for Riksvei 4
4. Kommunestyre ber Rådmannen lage en handlingsplan for å nå målet om 2
lærlinger pr. 1000 innbygger.
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Representanten Anders Vildåsen (uavh) fremmet følgende forslag:
Forslag til tiltak i perioden 2020 -2023
TILTAK
Investeringsbudsjett
Relax spa Totenbadet utsettes
Dusjanlegg Totenbadet utsettes
Vannrutsjebane Totenbadet utsettes
Oppussing skolebygg
Kjøkken og vaskeri Gjestrumfeltet
Nytt gymbygg Thune
Mannskapsbil utsettes
Velferdsteknologi
Kokekjele aventes ift nytt kjøkken
Utbedring Prøvenveien utsettes
Lastebiler,hjullaster, kantslåttagr. Uts.
Sykesenger, pasientløftere etc.
Lyd og lysanlegg Fyrverkerisal uts.
Skille Fyrverkerisal utsettes
Øker inv.budsjettet noe i perioden
Driftbudsjett
Barnevern (redusere med)
Folkevalgtes arbeidvilkår(redusere til)
Lean (- 1 stilling)
Skatteinngang (øke til)
Øke med 5 sti. Innen
hjemmesykepleien og omsorgsboligen
Pga økt investeringsbudsjett

2020

2021

2022

2023 Endring

0
0
2
0,5
0,5
0,2
0
0,3
0
0
0
0,5
0
0

0
0
1
0,5
0,5
0,3
0
0,3
0
0
0
0,3
0
0

0
0
0
0,5
10
15
0
0,3
0
0
0
0,3
0
0

0
0
0
0,5
10
25
0
0,3
0
0
0
0,3
0
0

-1,7
-2,5
-1,2
2
17
40
-6,3
1,2
-0,3
-2,5
-6,6
1,4
-0,3
-0,4
39,8

5
1
0,7
335

10
0,5
0,7
340

15
0,5
0,7
345

20
0,5
0,7
350

-23
-0,8
-2,8
-32

3
2,8

3
2,8

3
2,8

3
2,8

12
11,2

Driftutgiftene senkes tot i perioden

-35,4

Verbalforslag
• Kjøpe inn sykesenger til Gimlevegen og Gimletun omsorgsboliger der det ikke
er ønske om noe annet, slik det er gjort på Raufoss Helsehus.
• Kjøpe inn pasientløftere der det er behov, dette er ett godt tiltak for å
forebygge sykefravær.
• Øke med 5 stillinger innen Hjemmesykepleien og Omsorgsboligene
• La frivillige pynte langs elva,slik det er gjort en plass, innfarten inn til Byen
Raufoss fra sør vil fremstå som mer innbydende.
Avstemning:
Forslaget fra Anders Vildåsen fikk en stemme og falt, - 30 stemte mot.
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Forslaget fra Fremskrittspartiet fikk tre stemmer og falt, - 28 stemte mot
Forslaget fra Høyre fikk fem stemmer og falt, - 26 stemte mot
Forslaget fra Senterpartiet fikk syv stemmer og falt, - 24 stemte mot
Forslaget fra Arbeiderpartiet fikk 16 stemmer og ble vedtatt, - 15 stemte mot.
Kommunestyret vedtok enstemmig at alle foreslåtte verbalforslag oversendes til
formannskapet for videre behandling.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2020 med de rammer som framgår av
ordførerens budsjettinnstilling og detaljering i styringsdokumentet.
2. I medhold av eiendomsskatteloven § 2 skrives det ut skatt etter
eiendomsskattelovens utskrivningsalternativ §3 a): faste eigedomar i heile
kommunen. På tidligere «verk og bruk» skal det skrives ut skatt på et særskilt
skattegrunnlag fastsatt av sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt. Grunnlaget
skal i 2020 være redusert med to syvendedeler (jf. overgangsregel til §§ 3 og 4
første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7
promille. For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 5 promille(ekskl. § 12a)
Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes for de boliger hvor dette er beregnet
(ekskl. § 8 C-1) Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas
etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i inntil to år. Eiendommer til stiftelser
eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas
(ekskl. § 7a). Bygninger som er fredet etter kulturminneloven fritas (eskl § 7
bokstav b). Eiendomsskatten innbetales i fire alternativt 12 terminer (ekskl. §25).
3. Kommunestyret vedtar forslag til investeringsbudsjett for 2020 slik det framgår av
ordførerens innstilling og detaljering i styringsdokumentet og nytt låneopptak til
formålet på 78,706 mill. kr
4. Kommunestyret vedtar økonomiplanens driftsdel for perioden 2020 – 2023 slik
den framkommer i ordførerens innstilling og styringsdokumentet. Planen skal
være retningsgivende for kommunens videre planlegging.
5. Kommunestyret vedtar økonomiplanens investeringsdel for perioden 2020 –
2023 slik den framkommer i ordførerens innstilling. Planen skal være
retningsgivende for kommunens videre planlegging.
Kommunestyret vedtok enstemmig at alle foreslåtte verbalforslag oversendes til
formannskapet for videre behandling.

118/19
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17/4017
BRANN OG REDNING - AVTALE OM BEREDSKAP - INDUSTRIVERN FOR
RAUFOSS INDUSTRIPARK
Behandling:
Saksordfører Arild N. Ødegaard orienterte innledningsvis. Brannsjef Bjørn Sondra
Kjelsrud redegjorde nærmere om avtalen.
Vedtak:
Vestre Toten kommune inngår avtale med industrivernpliktige virksomheter i Raufoss
Industripark om beredskap industrivern.
Tjenesten leveres av Vestre Toten Brann og Redning til fastsatt pris basert på
selvkostprinsippet i samsvar med avtalen og dens tilhørende vedlegg, herunder
tjenestebeskrivelse.
Avtalen tas opp til evaluering innen utgangen av 2022.
Avtalen trer i kraft 1. januar 2020.

119/19
19/2133
DRIFTSTILSKUDD NAMMO STADION
Behandling:
Representantene Asgeir Sveen (H) og Kjetil Sangnes (H) stilte habilitetsspørsmål på
grunn av sine styreverv i Raufoss Fotball.
Kommunestyret erklærte representantene som inhabile, jfr fvl § 6. Sveen og Sangnes
fratrådte møtet under behandling av saken.
Ordfører Stian Olafsen orienterte innledningsvis.
Vedtak:
1. Vestre Toten kommune yter et årlig driftstilskudd til Nammo stadion på 300.000
kroner med virkning fra 2020. Beløpet justeres årlig i henhold til konsumprisindeksen.
2. Tilskuddet er å anse som en årlig budsjettbevilgning fra Vestre Toten kommune.
Av hensyn til forutsigbarhet for Raufoss Fotball sin driftsøkonomi, plikter Vestre

Side 16 av 19

Toten kommune seg til å varsle om endring i driftstilskuddet senest seks måneder
før nytt driftsår, (dvs 30. juni).

120/19
19/2629
INNLÅN STARTLÅN 2020
Behandling:
Saksordfører Arve Sørbo orienterte innledningsvis.
Vedtak:
Vestre Toten kommune vedtar en innlånsramme for startlån i 2019 med inntil
65 millioner kroner.
Husbankens forskrift, retningslinjer og veileder, sammen med kommunale
bestemmelser (revidert i KST 20.10.2016) legges til grunn ved videretildeling.

121/19
19/2714
EIERSKAPSMELDING FOR 2018
Behandling:
Saksordfører Tonje Bergum Jahr orienterte innledningsvis.
Arild N.Ødegaard (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Tilføyelse til eierskapsmelding: Selskapsledelse/styre vises og lønn til daglig leder
synliggjøres.
Avstemning:
Forslaget fra Ødegaard ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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Eierskapsmelding 2018 tas til orientering.
Tilføyelse til eierskapsmelding: Selskapsledelse/styre vises og lønn til daglig leder
synliggjøres.

122/19
19/2166
GODTGJØRING ORDFØRER
Behandling:
Stian Pettersbakken (AP) forslo følgende endring i pkt 2:
Grunnlaget for beregning av øvrige folkevalgte følger tidligere vedtatt ordførers
godtgjørelse.
Asgeir Sveen (H) foreslo å utsette saken i påvente av utarbeidelse av ny forskrift ihht
kommunelovens bestemmelser kap.8.
Avstemning:
Utsettelsesforslaget fra Sveen fikk 15 stemmer og falt.
Forslaget fra Pettersbakken ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Nivået på godtgjørelse for ordfører i 2020 fastsettes til kroner 900 000,-.
2. Grunnlaget for beregning av øvrige folkevalgte følger tidligere vedtatt ordførers
godtgjørelse.
3. Innspart beløp til godtgjøring på kroner 78.680,-, jfr. pkt 1, overføres til
koordinering for kulturtilbud for eldre.

123/19
19/2694
VALG AV UNGDOMSRÅD
Behandling:
Siv Anita Midtskogen (AP) foreslo Ingrid Tønseth Myhr (AP) som
politisk representant i ungdomsrådet.
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Sissel Skiaker (SP) foreslo Dorthe Ødegaard (SP) som politisk representant i
ungdomsrådet.
Forslagene om politisk representasjon og valg av Ingrid Tønseth Myhr (AP) og
Dorthe Ødegaard (SP) ble vedtatt med 22 stemmer, - 7 stemte mot.
Vedtak:
Følgende medlemmer velges i ungdomsrådet i Vestre Toten:
Navn
Bo Sandsengen
Josefine Sveen Lundgaard
Jørgen Strandlie
Bjørnar Morken
Odin Brønstad
Liv Røstøen
Vetle Midteng
Politisk valgte
Dorthe Ødegaard (SP)
Ingrid Tønseth Myhr (AP)

Alder
15
15
18
15
17
15
18

Bosted
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Reinsvoll
Reinsvoll
Raufoss

Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.
Det utarbeides retningslinjer/rutiner som sikrer lik saksbehandling for rådet i samsvar
med forskriftens bestemmelser.

ÅPEN POST
Ingen
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/264

REFERATER
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Trykte vedlegg:
Møteprotokoll kontrollutvalget 11.12.2019.
Årsregnskap skatt 2019
Årsrapport skatteoppkrever 2019

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Arkiv: 021

MØTEPROTOKOLL
KONTROLLUTVALGET I
VESTRE TOTEN KOMMUNE
Onsdag 11. desember 2019 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 – 1400.
Som medlemmer møtte:
Asgeir Sveen, leder (H)
Kjell Borglund, nestleder (Ap)
Bjørn Iversen (Sp)
Hege Eriksen (Ap)
Følgende medlem møtte ikke:
Torill Hansen (Frp)
Deltakelse av varamedlemmer:
Da dette var første møtet i valgperioden, var alle varamedlemmene innkalt til å delta i
forbindelse med opplæring/informasjon mv. Oversikt over deltakelse:
Varamedlemmer for H/Sp/Frp:
1. Inger Lillleby Fløgum (H) - deltok
2. Gina Marie Sørum Sveen (Sp) - deltok
3. Odd-Harry Haugen (Frp) – deltok ikke
Varamedlemmer for Ap:
1. Stein Knutsen (Ap) – deltok ikke/meldt forfall
2. Lajla Tangen (Ap) - deltok
Ellers møtte:
Sekretariatet: Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken.
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. 50/2019

INTRODUKSJON TIL ARBEIDET I
KONTROLLUTVALGET: ROLLER, ANSVAR, OPPGAVER,
FORVENTNINGER MV.
Fra behandlingen:
Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken og Kjetil Solbrækken
orienterte.

1

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget tar følgende til orientering:
• Presentasjon av kontrollutvalgets oppgaver og ansvar,
herunder gjeldende regelverk (kommunelovens syvende
del – Egenkontroll og forskrift om kontrollutvalg og
revisjon).
• Kontrollutvalgsboken (veileder fra Kommunal- og
regionaldepartementet fra 2015).

SAK NR. 51/2019

KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIAT: INNGÅTT
AVTALE OG GOD SKIKK OG PRAKSIS
Fra behandlingen:
Sekretariatet ved Kjetil Solbrækken presenterte sekretariatet med
vekt på lovverket, inngått avtale om kjøp av sekretærtjenester og
veileder om kontrollutvalgssekretariat.

Vedtak, enstemmig:

Presentasjon av kontrollutvalgets sekretariat og inngått avtale
om levering av sekretærtjenester tas til orientering.

SAK NR. 52/2019

ERFARINGER FRA VALGPERIODEN 2015-2019,
ORIENTERING OM GJENNOMFØRTE UNDERSØKELSER,
SAKER TIL OPPFØLGING MV.
Fra behandlingen:
Asgeir Sveen (H), leder av kontrollutvalget i valgperioden 20152019, og sekretariatet ved Kjetil Solbrækken orienterte.

Vedtak, enstemmig:

Informasjon om erfaringer fra valgperioden 2015-2019 og
oversikt over kontrollutvalgets aktiviteter innenfor
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i forrige valgperiode tas
til orientering.

SAK NR. 53/2019

SAKSBEHANDLINGSREGLER I KONTROLLUTVALGET

Vedtak, enstemmig:

Saksbehandlingsregler for kontrollutvalget tas til orientering.

SAK NR. 54/2019

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2019-2023 - VESTRE
TOTEN KOMMUNE

Vedtak, enstemmig:

Folkevalgtes arbeidsvilkår 2019-2023 tas til orientering.
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SAK NR. 55/2019

ABONNEMENTER OG KURSTILBUD FOR
KONTROLLUTVALGETS MEDLEMMER

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalgets faste medlemmer tilbys å delta på
Kontrollutvalgskonferansen 2020 i regi av Norges
Kommunerevisorforbund den 29-30. januar 2020.
2. Det tegnes abonnement på ukeavisen Kommunal Rapport og
fagtidsskriftet Kommunerevisoren for faste medlemmer av
kontrollutvalget.

SAK NR. 56/2019

MØTEPLAN FOR 2020

Vedtak, enstemmig:

1. Neste møte fastsettes til torsdag 23. januar 2020 kl. 0830.
2. Møteplan for resten av 2020 fastsettes i neste møte.

Raufoss, 11. desember 2019.

RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 11. desember 2019.

_________________________
Asgeir Sveen
Leder

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

TORSDAG 23. JANUAR 2019
KL. 0830
•
•
•
•
•
•
•

Barnevern – orientering om status
Kontrollutvalgets budsjett for 2020
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)
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)
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Årsregnskap 2019 - VESTRE TOTEN KOMMUNE
AVLEVERT ETTER KONTANTPRINSIPPET.

Nivå 1

Valgt år

Likvider
Skyldig skattekreditorene
Skyldig andre
Innestående margin
Udisponert resultat
Sum
Arbeidsgiveravgift
Finansskatt lønn

Forrige år

102 421 738

100 024 329

-4 923 879

-4 908 487

-133 994

-74 291

-97 363 861

-95 041 549

0

-2

4

0

-412 575 612

-390 246 153

-8 400

-76 600

Kildeskatt mv - 100% stat

-28 891

-39 517

Naturressursskatt

-48 932

-49 491

-1 081 253 988

-1 038 550 708

Personlige skatteytere
Tvangsmulkt
Upersonlige skatteytere
Renter
Innfordring

-593 389

-367 016

-66 936 190

-64 570 064

-800 674

-668 747

394 086

163 644

-1 561 851 990

-1 494 404 652

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift

412 575 611

390 246 152

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift

332 811 496

322 891 037

Sum

Fordelt til Fylkeskommunen

71 986 444

69 540 071

Fordelt til Staten

414 243 873

392 146 361

Fordelt til kommunen

330 293 496

319 630 520

Krav som er ufordelt

-2

1

-58 932

-49 491

Sum

1 561 851 986

1 494 404 651

Sum totalt

0

Videresending plassering mellom kommuner

Årsregnskap -kommune - sammendrag

Side

1

av

1

Årsrapport for 2019
Skatteoppkreveren i
Vestre Toten kommune
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1.

Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Skatteoppkreverne skal i henhold til Skatteoppkreverinstruksen § 2-9 nr. 1 utarbeide en årsrapport i
samsvar med retningslinjer gitt av Skattedirektoratet. I henhold til § 3-3 nr. 2 skal skatteoppkreveren
også utarbeide et årsregnskap som vedlegges årsrapporten.
Årsrapporten skal omhandle hvordan oppgavene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll er
ivaretatt ved skatteoppkreverkontoret.

1.1 Skatteoppkreverkontoret – organisering, ressurser og kompetanse
Organisering
Kemnerkontoret i Søndre Land og Vestre Toten er en egen stabsfunksjon, og
skatteoppkrever/ kemner er direkte underlagt rådmannen. Hovedfunksjonene skatteregnskap
– arbeidsgiverkontroll – innfordring er delt mellom 5 personer. Skatteoppkrever sitter med det
overordnede ansvaret, og bidrar faglig innenfor alle tre fagområdene. Fra 01. juli 2018 overtok
skatteoppkreveren i Vestre Toten også skatteoppkreverfunksjonen i 0536/3447 Søndre Land.
Kemnerkontoret i Søndre Land og Vestre Toten er stasjonert på Raufoss, men betjener
kontoret på Hov en dag per uke. Den kommunale innfordringen i Søndre Land er også
underlagt det nye kontoret.

Skatteoppkrever

Skatteregnskap

Innfordring

Arbeidsgiverkontroll

Skatt

Kommunale krav

Ressurser
Etter opprettelse av det nye kemnerkontoret ble det i 2018 benyttet 4.5 årsverk til skatteoppkreverfunksjonen i begge kommunene. Fra 2019 er dette redusert til 4.2 årsverk. Bakgrunnen for dette er at
en av de tidligere ansatte ved kontoret hadde arbeidsoppgaver både innenfor skatt, men også regnskap
og lønn. I dag er vedkommende ansatt ved lønningskontoret, og innehar ikke lengre noen rolle ved
skatteoppkreverkontoret. Tidligere oppgaver innen remitteringer, avstemming av bank, og diverse
arkivarbeid, er overtatt av andre ved kontoret.
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Tabellen viser ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk per område

Årsverk
Skatteregnskap
Innfordring
Arbeidsgiverkontroll
Administrative oppgaver
SUM

%-andel
fordelt

0.7
1.4
1.8
0.3
4.2

17
33
43
7
100

Vurdering av ressurssituasjon og kompetanse
Skatteregnskapet

tilfredsstillende

Innfordring

tilfredsstillende

Arbeidsgiverkontroll

tilfredsstillende

Sårbarheten ved kontoret har blitt vesentlig redusert ved at vi har fått på plass to nye medarbeidere i
fulle stilinger. To regnskapskontrollører er en stor ressurs for kontoret, og allerede i 2019 har vi solgt
arbeidsgiverkontroll til andre kommuner. Innenfor kontroll har vi etablert et godt fagmiljø med andre
kontrollmiljøer. Her har vi alle et felles mål om å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet. Kontoret er
representert i A-krim gruppa for Hedmark/ Oppland (Innlandet). Her avholdes det jevnlig møter, hvor
blant annet politi og arbeidstilsyn er til stede. Innenfor skatteregnskap og innfordring har vi også
dedikerte medarbeidere med god kompetanse.

Vi ønsker å være en lærende organisasjon, og kunnskapsdeling er her et nøkkelbegrep. Vi deltar på
ulike typer kurs og andre kompetansegivende tiltak. Vi diskuterer saker, og har ukentlige interne møter.
Kontoret har utarbeidet en egen kompetanseplan.
Handlingsplan Kemnerkontoret i Søndre Land og Vestre Toten:

Tiltak
Lederutvikling
Oppdatering i lov/ avtaleverk
Oppdatering IKT
Saksbeh.kurs kontroll
Saksbeh.kurs innfordring
Saksbeh.kurs regnskap
Visma, Procasso mm
Word, Exel, Compilo mm
A-ordningen
Etterutd./ videreutd.
Intern opplæring/ case

Målgruppe
AEM
Alle ansatte
Alle ansatte
RG, SH
LOØ, GN, BGT
BGT/AEM
GN/BGT
Alle ansatte
AEM/ RG/SH/BGT
Alle ansatte
Alle ansatte

Tidspunkt
Kontinuerlig
Kontinuerlig
Kontinuerlig
Kursplan Skatt øst
Kursplan Skatt øst
Kursplan Skatt øst
Kontinuerlig
IKT avdeling
Kursplan Skattøst
Etter behov/ søknad
Kontinuerlig

1.2 Internkontroll
Alle ansatte har undertegnet skjema for taushetsplikt. Videre har skatteoppkrever oversikt over de
ansattes bistillinger/ verv. Kontoret har videre fokus på at ingen skal ha innfordring/ kontroll i forhold til
nærstående. Grensedragninger i forhold til inhabilitet har blitt diskutert i forkant med skattekontoret.
Kontoret gjennomfører alle typer posteringer/ avstemminger. Noen av disse skjer daglig, mens andre
skjer ukentlig i forbindelse med kjøring av klage/ endringssaker. Hver måned gjennomføres periodisk
Årsrapport 2019/dato: 20.01.2020

Skatteoppkreveren i Vestre Toten

oppgjør. Gjennomgang av våre fullmakter og annen type ajourhold skjer fortløpende. Vi har kontroll på
alle våre manuelle bilag/ føringer, og disse signeres til enhver tid av to saksbehandlere. Alle manuelle
bilag arkiveres i egne permer, en for Søndre Land og en for Vestre Toten. Oppbevaring/ makulering
skjer i samsvar med kassasjonsreglementet. Alle utbetalinger skal skje ved en tredeling, hvor en
saksbehandler attesterer, en anviser og en godkjenner i nettbank.
Diverse fullmakter, aktørtilganger og rollesett i Sofie gjennomgås etter oppsett i periodisk oppgjør. Vi
bestreber oss på å ha oppdaterte rutinebeskrivelser, enten disse er produsert av oss, eller sentralt.
Vi ønsker å fremstå som profesjonelle, og at alle våre gjøremål skal være godt faglig forankret. Vi
etterstreber å være upartiske, og at like saker behandles likt. Sistnevnte har hatt ekstra fokus i 2018 og
videre i 2019, ettersom vi overtok Søndre Land fra 01.07.2018.

1.3 Skatteutvalg
I 2019 har det blitt fremmet to søknader etter Skattebetalingslovens § 15-1. En av disse er avslått og en
er innvilget. I saken hvor det ble gitt medhold ble det samlet ettergitt kr. 73.153.

1.4 Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen
Siste stedlig kontroll fra skatteetaten var 04.og 05. desember 2018. Alle forhold knyttet til denne
kontrollen er besvart herfra. I tillegg har vi hatt et styringsbesøk den 18. juni 2019. Besøket bestod av to
representanter fra skatteetaten. Det ble ikke gitt noe pålegg eller anbefalinger ved dette besøket. De
hadde noen forslag/ tips knyttet til vårt innfordringsarbeid. Ut over det så har hatt løpende kontakt med
rådgivere i skatteetaten knyttet til periodisk oppgjør. Per 31.12.2019 er det ingen uavklarte spørsmål. Vi
har gitt skriftlig tilbakemelding på alle forespørsler.

2.

Skatteregnskapet

Skatteoppkreverens arbeid med skatteregnskapet innbefatter regnskapsføring, regnskapsavleggelse,
behandling av inn- og utbetalinger, krav, periodisk oppgjør og fordeling til skattekreditorene.

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet
Skatteoppkreveren bekrefter at skatteregnskapet for 2019 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med
gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere av 8.april 2014 § 3-3 nr. 2.

2.2 Vurdering av skatteinngangen
Det vedlagte årsregnskapet viser skatteinngangen for regnskapsåret 2019. Samlet er det innbetalt skatt
til kommunen i 2019 på kr. 1.561.910.923. Tilsvarende bruttotall for 2018 var kr. 1.494.454.142.
Økningen utgjør kr. 67.456.781 eller 4.5 %. Fra 2017 til 2018 var brutto økningen kr. 105.295.257
(7.6 %), mens den fra 2016 til 2017 var på kr. 15.3 millioner (1.1 %).

Samlet total skatteinngang de siste 5 år:
•
•
•
•
•

2015
2016
2017
2018
2019

kr. 1.343.673.071
kr. 1.373.795.779
kr. 1.389.158.885
kr. 1.494.454.142
kr. 1.561.910.923
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Total skatte- og avgiftsinngang i forhold til foregående regnskapsår
Skatteinngang 2019 – alle kreditorer fordelt på månedlig innbetalinger:
Måned

Kommune

Fylket

Stat

Totalt

Januar
Februar
mars
April
Mai
Juni
1. halvår
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
2. halvår

41 568 001,00
328 982,00
55 249 264,00
1 302 551,00
60 099 059,00
1 385 064,00
159 932 921,00
37 721 329,00
1 750 955,00
59 155 653,00
3 872 717,00
66 961 632,00
898 287,00,
170 360 573,00

9 054 285,00
70 754,00
12 057 156,00
207 492,00
13 106 959,00
303 966,00
34 800 612,00
8 228 722,00
382 078,00
12 903 513,00
844 362,00
14 629 278,00
197 881,00
37 185 834,00

161 943 276,00
40 469 939,00
178 254 195,00
43 763 156,00
189 517 830,00
3 538 117,00
617 486 513,00
155 777 468,00
3 825 019,00
187 927 202,00
(19 405 192,00)
209 998 776,00
4 021 197,00
542 144 470,00

212 565 562,00
40 869 675,00
245 560 615,00
45 273 199,00
262 723 848,00
5 227 147,00
812 220 046,00
201 727 519,00
5 958 052,00
259 986 368,00
(14 688 113,00)
291 589 686,00
5 117 365,00
749 690 877,00

Summer

330 293 493,00

71 986 446,00

1 159 630 984,00

1 561 910 923,00

Statens brutto andel utgjør kr. 1.159.630 984, og denne fordeles på tre undergrupper:
Kravtype
Folketrygden arbeidsgiveravgift
Folketrygden medlemsavgift
Statens andel
Sum

2019
412 575 611
332 811 496
414 243 873
1 159 630 984

2018
390 246 152
322 891 037
392 146 361
1 105 283 550

Endring
+22 329 459
+9 920 459
+22 097 512
+54 347 434

Den samlede skatteinngangen for 2019 fordeler seg på følgende skatte arter (sammenlignet med
tidligere år).
Skatte art
Selskapsskatten/ upersonlig
Arbeidsgiveravgift
Kildeskatt
Personlige skatteytere
Renter og tvangsmulkt
Innfordringsinntekter
Finansskatt
Naturressursskatt
Plassering mellom kommuner
Summer

2019
66 936 190
412 575 612
28 891
1 081 253 988
1 394 063
-394 086
8 400
48 932
58 932
1 561 910 923

2018
64 570 064
390 246 153
39 517
1 038 550 708
1 035 763
-163 644
76 600
49 491
49 491
1 494 454 142

2017
39 375 019
359 850 535
0
988 771 407
1 425 687
-263 762
0
0
0
1 389 158 885

2016
55 050 473
351 206 891
15 577
964 481 958
3 165 848
-124 874
0
0
0
1 373 795 779

Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret
Skatteanslaget for kommunen var på kr. 318 millioner. Inngangen ble kr. 330.293.493. Økningen i
forhold til skatteanslaget utgjør kr. 12.293.493 eller 3.9 %. Økningen i forhold til 2018 ble på
kr. 10.662.986 eller 3.3 % Generelt god skattevekst, et positivt marginoppgjør, og en oppjustering av
fordelingstallene i november er hovedårsaken til det gode resultatet. Tradisjonelt er skatteveksten i
Vestre Toten noe under landsgjennomsnittet. I perioden januar – november 19 var skatteveksten på
landsbasis for kommunene på 4.6 %, mens de i samme periode for Vestre Toten var 3.5 %.
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Skatteinngangen i Vestre Toten 2019:

Kommunens skatteinngang sett i forhold til de siste 4 år:
Økningen på de viktigste skatte artene (kommunens andel)
Skatte art
Forskuddstrekk egne
arbeidsgivere
Forskuddstrekk
utenbys arbeidsgivere
RAFT
Forskuddsskatt
personlige skatteytere
Restskatt personlige
skatteytere
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Totaler

Skatteinngang
2019
41 568 001
328 982
55 249 264
1 302 551
60 099 059
1 385 064
37 721 329
1 750 955
59 155 653
3 872 717
66 961 632
898 287
330 293 493
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2019
232 052 944

2018
225 877 548

Endring
+ 6 175 396

95 563 734

94 891 264

+ 672 470

22 983 263

20 985 749

+ 1 997 514

10 608 285

9 544 332

+ 1 063 953

Skatteinngang
2018
38 606 854
534 004
54 287 487
1 367 271
58 220 592
1 290 486
38 281 658
2 230 134
56 451 819
3 116 525
63 972 864
1 270 815
319 630 509

Skatteinngang Skatteinngang
2017
2016
37 184 047
34 656 680
466 410
154 431
51 026 999
49 902 324
605 545
965 570
54 881 178
54 716 425
1 321 335
1 270 460
35 850 324
34 300 191
3 079 507
3 154 163
53 230 754
52 106 392
1 552 970
1 667 593
58 451 708
54 596 122
1 261 469
1 800 968
298 912 246
289 291 319
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2.3 Margin
Ved hvert periodisk oppgjør i inntektsåret, og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal
skatteoppkrever holde tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som
margin. Marginen skal brukes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.
Tabellen under viser marginavsetning for inntektsårene 2018 og 2019.

Innestående margin
For mye avsatt margin
For lite avsatt margin
Prosentsats

per 31.10.2019
(inntektsåret 2018)
15 984 123
15 984 111
10

per 31.12.2019
(inntektsåret 2019)
97 363 861

10

Kommentarer til marginavsetningen
Marginprosenten har ikke være endret siden 2005, og er fortsatt gjeldende med 10 %. Før 2005 var
marginprosenten 8 %. Nedenfor følger en oversikt over resultatet av marginoppgjøret de siste 5 årene.
Disse er angitt i bruttotall:
2014

kr. 5 486 515 positivt

2015

kr. 7 435 157 positivt

2016

kr. 11.425 648 positivt
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2017

kr. 9.073 158 positivt

2018

kr. 15 984 111 (positivt)

Kommunens andel av det positive marginoppgjøret for 2017 utgjør kr. 4.8 millioner. Det er i løpet av
2019 ikke gjort noen vurderinger rundt det å endre marginprosenten. Enten marginprosenten skal
justeres opp eller ned, skjer dette i vedtak i kommunestyret etter innstilling fra skatteoppkrever. I forkant
bør også skatteoppkrever diskutere dette med skattekontoret. For 2019 bør det vurderes om denne bør
settes ned igjen. Dette vil gjennom året forbedre kommunens likviditet.

3.

Innfordring av krav

I henhold til skatteoppkreverinstruksen § 4-3 skal innfordring iverksettes uten unødig opphold etter
forfall, og gjennomføres etter en helhetlig vurdering.
Ved vurdering av innfordringstiltak skal skatteoppkreveren legge avgjørende vekt på tiltak som enkeltvis
eller samlet bidrar til at oppgjør kan skje hurtig og effektivt, samtidig som det overfor skyldner blir utvist
den hensynsfullhet og varsomhet som forholdene tillater.

3.1 Restanseutviklingen
Totale restanser og berostilte krav
Tabellen viser totale restanser og berostilte krav for 2019 og 2018, samt endring fra i fjor for restanse
og berostilte krav.
Restanse
31.12.2019
Skatteart

Sum restanse
pr. skatteart
Arbeidsgiveravgift
Artistskatt
Finansskatt
Forsinkelsesrenter
Forskuddsskatt
Forskuddsskatt
person
Forskuddstrekk
Gebyr
Innfordringsinntekter
Inntekt av summarisk
fellesoppgjør
Kildeskatt
Restskatt
Restskatt person
Tvangsmulkt

Herav
berostilt
restanse
31.12.2019

Restanse
31.12.2018

Herav
berostilt
restanse
31.12.2018

Endring i
restanse

Endring i
berostilt
restanse

Reduksjon
(-)
Økning (+)

Reduksjon
(-)
Økning (+)

25 918 621
1 271 554
0
0
3 053 601
44 143

928 302
0
0
0
0
0

26 801 762
1 804 430
0

1 022 495
0
0

-883 141
-532 876
0

-94 193
0
0

2 996 155
74 639

10 730
0

+57 446
-30 496

-10 730
0

5 781 393
386 995
0
543 365

166 264
0
0
41 732

5 217 029
1 139 144
0
638 110

167 728
0
0
41 732

+564 364
-752 149
0
-94 745

-1 464
0
0
0

0
0
409 501
13 196 742
1 231 327

0
0
0
720 306
0

0
0
335 802
13 380 317
1 216 136

0
0
0
802 305
0

0
0
+73 699
-183 575
+15 191

0
0
0
-81 999
0

Sum restanse
diverse krav

4 535

0

5 246

0

-711

Diverse krav

4 535

0

5 246

0

-711

0
0

25 923 156

928 302

26 807 008

1 022 495

-883 852

-94 193

Sum restanse
pr. skatteart
inkl. diverse krav
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Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser
Vi har en nedgang på den totale restansesituasjonen med kr. 883.852. I perioden 2017 til 2018 hadde
vi en tilsvarende økning på 2.9 millioner. Vi har nedgang både på forskuddstrekk (kr. 752.149) og på
arbeidsgiveravgift (kr. 532.876), mens vi har en økning på forskuddsskatt personlige skatteytere. Denne
utgjør kr. 564.364. Videre har vi en liten nedgang på restskatt personlige skatteytere. Denne utgjør
alene kr. 183.575. Nedgangen skyldes flere forhold. I tillegg til aktivt innfordringsarbeid gjennom året, er
flere restanser avskrevet på grunn av:
-

Slettede aksjeselskap i Enhetsregisteret på grunn av konkurs
Krav som har vært innbefattet i ferdige gjeldsordningssaker
Insolvente dødsbo der hvor det har gått over 1 år siden skatteyter døde

Vi er godt fornøyd med dette resultatet.

Restanser eldre år
Tabellen viser totale restanser eldre år og restansene på restskatt person for de samme årene.
Inntektsår
Sum restanse (debet)
Herav skatteart
”Restskatt – person”
2017
2 874 438
1 672 954
2016
1 195 040
266 699
2015
1 372 489
675 622
2014 – 19XX
13 442 914
----------------------------------

Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år
Selv om restansene er eldre, har vi fortsatt aktiv innfordring på kravene. For flere krav løper det
utleggstrekk i trygd/ lønn. Alle krav er gjenstand for motregning i fremtidig til gode skatt, forutsatt at de
ikke har gjeldsordning som tilsier noe annet. For krav som er sikret med utlegg, begjæres det
tvangssalg der hvor vi er i posisjon til det. Grunnet opptrinnsrett har vi også fått full/ delvis dekning etter
at krav med foranstående prioritet har blitt nedbetalt. Vi har også noen løpende betalingsavtaler på
eldre krav. For inntektsåret 2016 har vi en nedgang i forhold til 31.12.2018 på kr. 478.114, mens det for
inntektsåret 2015 er en nedgang på kr. 286.333. Nedgangen gjelder både aktiv innfordring, ferdigstilte
gjeldsordninger, og avskrevne krav i konkursboer.
Det er innvilget 11 betalingsavtaler i 2019. To søknader er etter innstilling herfra oversendt
skattekontoret etter skattebetalingslovens § 15-2 (rimelighet), og en sak er oversendt etter samme lovs
§ 15-1 (innfordring).

Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2019:
Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2019:

11
kr. 188.144

Skatteoppkrever har gjennomgått rapporten ”Restanseliste – forelda krav” dato t.o.m. 31.12.2019.

Antall krav/ beløp som var foreldet per 31.12.2018
Antall krav/ beløp som var foreldet per 31.12.2017
Antall krav/ beløp som var foreldet per 31.12.2016
Antall krav/ beløp som var foreldet per 31.12.2015

7/ 90.045
7/ 127.138
7/ 425.162
14/ 6.341

Beløp som er foreldet per 31.12.2019 gjelder fortrinnsvis personer som har utvandret, og hvor ny
adresse er ukjent. Foreldelse av disse har vært et bevisst valg av SKO kontoret.
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Sum avskrevet skattekrav per 31.12.2019
Sum ettergitt krav per 31.12.2019

kr. 3.235.131
kr.
87.449

3.2 Innfordringens effektivitet
Vi er godt fornøyd med resultatet per 31.12.2019. Det er fortsatt innfordring på de aktive kravene, og
flere av disse vil bli oppgjort i løpet av 2020. Noen krav ligger i konkursboer. Disse vil bli avskrevet når
selskapene er slettet i Enhetsregisteret.

Vurdering av resultatet pr. 31.12.2019
Skatteart

Krav per 31.12.19

Restskatt 2017 totalt innbetalt
Forskuddstrekk 2018
Forskuddsskatt 2018
Arbeidsgiveravgift 2018
Restskatt upersonlig 2017
Forskuddsskatt upersonlig 2018

Oppnådd resultat
per 31.12.19
94,8
100
99,7
99,8
99,6
100

95
100
98,7
100
100
100

Differanse
0,2
1
0,2
0,4
-

Resultat siste 6 måneder.

Skatteart 2019

Krav 31.12.19

juli

Restskatt personlig 2017

95,00

Forskuddstrekk 2018

sept

okt

94,16 94,39

94,69

94,84 94,77 94,82

100,00

99,95 99,95

99,95

99,95 99,95 99,95

Forskuddsskatt 2018 personlig

98,70

98,13 98,25 99,40

99,63 99,67

Arbeidsgiveravgift 2018

100,00

99,82 99,82

99,82

99,82 99,82 99,82

Restskatt upersonlig 2017

100,00

99,58 99,58

99,58

99,58 99,58 99,58

Forskuddsskatt 2018 upersonlig

100,00

100

aug

100

100

100

nov

100

des

99,67

100

Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat

Der hvor det har vært nødvendig med betalingsavtaler/ utleggstrekk, har vi vært opptatt av at
intervallene skal være så korte som mulig. Ved større restanser har det i tillegg blitt avholdt
utlegg. Tvangssalg begjæres kun der hvor vi er i posisjon til det, og konkurs benyttes kun i
tilfelle dette anses som helt nødvendig. Utleggstrekk og betalingsavtaler avslås der hvor søker
er i stand til å foreta oppgjør (DTI reglene). Utleggstrekk blir nå registrert som en
betalingsanmerkning på skyldner. Dette informerer vi om i forkant. Konsekvensene av dette er
at flere krav da blir betalt rettidig.
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Skatteoppkrevers eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen

Tett oppfølgning umiddelbart etter forfall. DTI fokus. Korrekt innfordringsverktøy til enhver
tid. Informasjon om betalingsanmerkning ved utleggstrekk, og ved utleggsforretninger med
intet til utlegg. Likebehandling av like saker, og faglig god informasjon/ veiledning ovenfor
skatteytere innenfor innfordringsfaget. Vi ønsker å intensivere bruken av utlegg i bankkonti,
samt å gjøre daglig leder/ styrets leder oftere ansvarlig der hvor det kan dokumenteres at
regelverket er brutt, og vi har lidt et økonomisk tap. I alvorlige saker skal politianmeldelse
vurderes. Ved manglende innbetaling av utleggstrekk ønsker vi å gjøre arbeidsgiver ansvarlig.
Nekting av godskrift av forskuddstrekk benyttes ovenfor daglig leder og eventuelt andre med
ledende posisjoner der hvor foretaket står oppe med uoppgjorte restanser.
Tett samarbeid mellom innfordring og kontroll. Oversendelse av «restanseliste forskuddstrekk»
til kontroll etter hvert terminforfall, for mulig ettersyn. Kontroll tipser innfordring der hvor det
er mistanke om feil/ manglende gjennomført utleggstrekk.
Telefoninkasso er gjennomført i større grad enn tidligere. Spesiell telefonisk oppfølgning, samt
oppfølgning av personlige skatteytere med restanser kun på termin 4/2019.

Omtale av spesielle forhold

Tilsagnsordning for konkursboer. I 2019 har kontoret ikke gitt noen tilleggs garantier i
konkursbo.
3.3 Særnamsmannkompetanse
Antall avholdte utleggsforretninger:
År
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Antall
67
73
51
78
60
76

4. Arbeidsgiverkontroll
4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen
Fra 1. juli 2018 overtok kontoret ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen i Søndre Land og herunder
også ansvaret for arbeidsgiverkontroll. I den forbindelse ble det ansatt en ny regnskapskontrollør.
Kontoret har fra og med 1. oktober 2018 to regskapskontrollører i full stilling. Det har således ikke vært
behov for å kjøpe tjenester fra annen kommune.
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4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller
Antall planlagte kontroller for 2019 var 29. Dette utgjør 5 % av totalt antall opplysningspliktige i
kommunen.
Antall gjennomførte kontroller i 2019 var 32. Dette utgjør 5,5 % av totalt antall opplysningspliktige i
kommunen.
Antall gjennomførte kontroller i 2018 var 29.

4.3 Resultater fra kontrollene
Det er foretatt 32 ettersyn herav 27 formalkontroller, 4 avdekkingskontroller og 1 undersøkelseskontroll.
Det er avdekket beløp i 4 av avdekkingskontrollene og 6 av formalkontrollene. Kontrollene har medført
endringsforslag på inntektsgrunnlag og arbeidsgiveravgift på henholdsvis kr.2.484.166 og kr. 1.085.066.

4.4 Vurdering av kontrollaktiviteten
Gjennomføring av kontrollaktiviteten er bedre enn planlagt ved at 5,5 % av antall opplysningspliktige har
blitt kontrollert mot planlagte 5 %. I tillegg har vært god avdekking i de gjennomførte kontrollene, som
gjenspeiler det gode utplukksarbeidet som er nedlagt. Utplukkene har i hovedsak vært foretatt av eget
skatteoppkreverkontor.
Beløpsmessig avdekking har skjedd i følgende saker:
•
•
•
•

Tips om unnlatt innrapportering av lønn (svart lønn)
Utplukk basert på funn i periodiske avviksrapporter,
Innrapportert høy andel av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser i forhold til lønn
Innrapportert lav lønn i forhold til omsetning

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører
I 2019 har en av våre regnskapskontrollører benyttet mye tid på tverretatlig samarbeid på akrimområdet. Han er fast deltaker i A-krimgruppa i Hedmark/Oppland hvor det avholdes
samarbeidsmøter to ganger per måned, hvor det er fokus på tverretatlig og operativt samarbeid. I
denne gruppen er det representanter fra NAV, Arbeidstilsynet, Politi, Skatteetaten i tillegg til
Skatteoppkrever. Denne gruppen ble etablert i 2016 og bygger på felles handlingsplan mellom
Arbeidstilsynet, NAV, Politiet og Skatteetaten for styrket innsats mot arbeidsmarkedskriminaliteten –
datert 28. januar 2016. Det er formalisert en samarbeidsavtale som ble undertegnet av alle
samarbeidende etater april 2016. I 2019 er det gjennomført flere fellesaksjoner hvor de fleste etater i Akrimgruppen har vært representert i større eller mindre grad. Det er benyttet 20 dagsverk til
felleskontroller, møter og koordinerende aktivitet. Skatteoppkrever har deltatt på 3 fellesaksjoner.
Skatteoppkrever har ved flere anledninger søkt bistand hos Skatteetaten, arbeidsgiverkontrollgruppen
vedørende faglige problemstillinger som har oppstått under kontrollene.

4.6 Gjennomførte informasjons- og veiledningstiltak
Det er sendt ut informasjon til alle nye arbeidsgivere i kommunen. De som ikke har mottatt materiell er
foretak vi vet ikke har ansatte. I tillegg er sendt ut informasjon til regnskapsførere som har klienter i
kommunen.
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Sted/dato: Raufoss, den 22.01.2020
Arne Eivind Moger
_______________________________
Skatteoppkreverens signatur

Vedlegg:

Årsregnskapet for 2019
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Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
22.01.2020
4/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:
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SAKSPROTOKOLL - INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSAVTALE
STØRRE KOSTNADSKREVENDE IDRETTSANLEGG ØSTRE OG
VESTRE TOTEN KOMMUNER

Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og driftsenhetsleder Geir Sollie orienterte
innledningsvis om saken.
Avstemning:
Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt
Pkt. 2 – enstemmig ble enstemmig vedtatt
Pkt. 3. ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: Kommunedirektøren gis fullmakt
… […] «og legges fram for godkjenning i formannskapet».
Pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.
Følgende tilleggsforslag pkt. 5 fra formannskapet ble enstemmig vedtatt:
Formannskapet ber om at tilsvarende saker for framtida inneholder enda tydeligere
hvilke økonomiske forpliktelser kommunen påtar seg i forhold til nabokommuner og at
dette i størst mulig grad innarbeides i samarbeidsavtalene.
Saksordfører: Elin Synnøve Solberg
Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner samarbeidsavtalen for interkommunalt anlegg for
Raufoss Storhall mellom Raufoss Fotball, Østre Toten kommune og Vestre
Toten kommune.
2. Ordføreren gis fullmakt til å inngå avtalen.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utarbeide underavtale med Østre Toten
kommune om hvordan utbetaling av midler mellom kommunene til Raufoss
Storhall og Toten skytteranlegg skal gjennomføres og legges fram for
godkjenning i formannskapet.
4. Kommunestyret er positiv til å inngå samarbeidsavtale for et framtidig større
interkommunalt skytteranlegg på Østre Toten.

Vestre Toten kommune

Formannskapsvedtak:
Formannskapet ber om at tilsvarende saker for framtida inneholder enda
tydeligere hvilke økonomiske forpliktelser kommunen påtar seg i forhold til
nabokommuner og at dette i størst mulig grad innarbeides i
samarbeidsavtalene.

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Geir Sollie
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Arkiv: 105.2

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

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Elisabeth Lund
kultursjef
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Interkommunal samarbeidsavtale, idrettsanlegg

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

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

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

Raufoss ……………….. 2020

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

……………………………

…………………………….

Ordfører Østre Toten kommune

Ordfører Vestre Toten kommune

Vestre Toten kommune
Postboks 84
2831 RAUFOSS

Deres ref

Vår ref

Dato

19/630-17

19/5974-

8. januar 2020

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

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

Kontoradresse
Grubbegata 1
www.kud.dep.no

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

Avdeling
Avdeling for
sivilsamfunn og idrett

Saksbehandler
Åsmund Berge
22 24 80 60

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

Med hilsen

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

Kopi
Østre Toten kommune
Raufoss IL Fotball
Innlandet fylkeskommune
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20/41
SAKSPROTOKOLL - UTREDNING AV ORGANISERING I HELSE
OG OMSORG

Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis.
Omsorgssjef Trine Kløvrud og helsesjef Bjørnar Eidsvik supplerte med faglige fakta i
saken.
Saksordfører: Kjersti Diesen Løken.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar til etterretning kommunedirektøren sine vurderinger av
behovet for eksternt bistand til å gi innspill som grunnlag for å beslutte framtidig
organiseringen av helse – og omsorgstjenestene i Vestre Toten kommune
2. En slik utredning vil også inngå som en del av kommunens plan for «Økonomisk
omstilling 2019-2022». Dette innebærer at det i tillegg til organisering også skal
fokuseres på kvalitet på tjenestene, økonomi og potensial for mer effektiv drift.
3. Kommunestyret bevilger inntil 400 000 kroner til utredningsprosjektet. Utgiftene
dekkes av kommunens disposisjonsfond.

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Trine Kløvrud
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Arkiv: 031

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

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

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

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

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

Bjørn Fauchald
Kommunedirektør

Trine Kløvrud
Omsorgssjef

Bjørnar Eidsvik
Helsesjef
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SAKSPROTOKOLL - BYFEST

Behandling:
Kultursjef Elisabeth Lund orienterte innledningsvis.
Formannskapet bemerket at det er viktig å involvere ulike foreninger, råd/utvalg mv. i
arbeidet med programmet.
Representanten Kjersti Diesen Løken (SP) fremmet følgende endringsforslag pkt. 2:
«Bevilgningen dekkes innen kulturbudsjettet for 2020».
Avstemning:
Pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Pkt. 2: Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med åtte stemmer, - tre stemte for
Løkens forslag.
Saksordfører: Tonje Bergum Jahr
Vedtak:
1. Vestre Toten kommune ønsker å feire / markere Raufoss som hele kommunens
by, og bevilger kr 250.000.- til formålet.
2. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elisabeth Lund
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Arkiv: 253

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

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

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

100.000
100.000
75.000
75.000
50.000
100.000
500.000

Inntekter:
VTK:
250.000
Sponsorer: 250.000
Sum:
500.000

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

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Elisabeth Lund
kultursjef

20/82

Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
22.01.2020
9/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:
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SAKSPROTOKOLL - NY POLITISK ORGANISERING KONKRETISERING

Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald presenterte innledningsvis planskisse over saker
som det skal arbeides med framover i perioden, - herunder måldato, tidspunkt,
arbeidsform, politiske innspill og en tidsplan som behandles i kommunestyret i mars.
Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet forslag om at det opprettes et nytt
politisk utvalg med følgende ramme som utredes av kommunedirektøren:
 Viktigste er hvem som sitter der, villige til å gjøre omvalg.
 Vedtaksdyktig organ/utvalg
 Helse/omsorg/oppvekst/kultur
 Mulighet for å ta opp innbyggerspørsmål
 Tyngde i lederrolle til å ta opp saker med administrasjon
 Politikere skal i tillegg være inkludert i planprosesser utover sin faste plass i
utvalget, innen fokusområder nevnt ovenfor.
 Følge kommunedirektør sin årsplan, men rom for leder å ta opp saker fra
innbyggere, aktuelle saker med mer til orientering/vedtak.
Avstemning:
Kommunedirektørens innstilling pkt. 1 – 4 ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Pettersbakken ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Stian Olafsen.
Vedtak:
1. Formannskapet godkjenner den framlagte skissen som grunnlag for det videre
arbeidet
2. Formannskapet utarbeider forslag til en 4-årig politisk prioritetsplan innen mars
2020

Vestre Toten kommune

3. Den 4-årige politiske prioritetsplanen legges fram til godkjenning i
kommunestyrets møte 5. mars 2020
4. Parallelt utarbeides det også ene egen årsplan for de største sakene til
kommunestyret.
5. Det opprettes et nytt utvalg et nytt politisk utvalg med følgende ramme som
utredes av kommunedirektøren:
 Viktigste er hvem som sitter der, villige til å gjøre omvalg.
 Vedtaksdyktig organ/utvalg
 Helse/omsorg/oppvekst/kultur
 Mulighet for å ta opp innbyggerspørsmål
 Tyngde i lederrolle til å ta opp saker med administrasjon
 Politikere skal i tillegg være inkludert i planprosesser utover sin faste plass i
utvalget, innen fokusområder nevnt ovenfor.
 Følge kommunedirektør sin årsplan, men rom for leder å ta opp saker fra
innbyggere, aktuelle saker med mer til orientering/vedtak.

Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
04.12.2019
132/19

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

18/1087
SAKSPROTOKOLL - NY POLITISK ORGANISERING KONKRETISERING

Behandling:
Rådmann Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis om skissen og framdriftsplan for
det videre arbeidet.
Ordføreren foreslo å utsette saken.
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Fauchald
18/1087

Arkiv: 026

NY POLITISK ORGANISERING - KONKRETISERING
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet godkjenner den framlagte skissen som grunnlag for det videre
arbeidet
2. Formannskapet utarbeider forslag til en 4-årig politisk prioritetsplan innen mars
2020
3. Den 4-årige politiske prioritetsplanen legges fram til godkjenning i
kommunestyrets møte 5. mars 2020
4. Parallelt utarbeides det også en egen årsplan for de største sakene til
kommunestyret

Trykte vedlegg
Vedlagt følger notat fra rådmannen om konkretisering av kommunestyrets
arbeidsform

Bakgrunn
Kommunestyrets vedtak i sak 0079/19, FORSLAG TIL ENDRING I POLITISK
ORGANISERING

Vurdering
Rådmannen har med grunnlag i vedtaket i sak 0079/19 arbeidet videre med
konkretisering av kommunestyrets arbeidsform.
I denne forbindelse har rådmannen laget vedlagte notat: NY POLITISK
ORGANISERING – KONRETISERING.
I arbeidet med notatet er også de politiske partiene involvert gjennom to
arbeidsmøter med gruppelederne, 11. og 19. november.

18/1087

Rådmannen fikk i møte med politikerne aksept for å arbeide videre med utformingen
av kommunestyrets arbeidsform med utgangspunkt i denne skjematiske
framstillingen av sammenhenger:

I arbeidsmøtene framkom det ulike syn på om kommunestyrets vedtak var godt eller
dårlig.
Alle var enige om at det, - uansett vinkling -, nå er viktig å konsentrere arbeidet om
å få på bordet en mest mulig konkret skisse til hvordan det videre arbeidet skal
legges opp.
I møtet 19. november ble følgende framdriftsplan fra rådmannen bifalt:
 Formannskapet 4. desember 2019: Rådmannen fremmer plan for videre
arbeid
 Formannskapet 22. januar 2020: Innspill, drøftinger og forberedelse til
kommunestyrets arbeid med planen (i februarmøtet)
 Kommunestyrets møte 6.februar 2020: Konkret arbeid med innholdet i 4-årig
politisk prioritetsplan
 Kommunestyrets møte 5. mars 2020: Prioritetsplanen for fireårsperioden og
årsplan for 2020 vedtas
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Bjørn Fauchald
rådmann
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Vestre Toten kommune
Rådmannen

Notat
Til:
Fra

: Bjørn Fauchald

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

Sted
RAUFOSS

Dato
29.11.2019

NY POLITISK ORGANISERING - KONKRETISERING
Bakgrunn
Kommunestyret fattet slikt vedtak i møte 4. september 2019:
1. Kommunestyret vedtar å endre politisk organisering og arbeidsform i samsvar
med de konkrete forslag og prinsipielle føringer som framgår av rådmannens
utredning.
2. Ny organisering gjøres gjeldende fra og med kommunestyreperioden 20192023.
3. Kommunestyret ber rådmannen i samarbeid med de politiske partiene i
kommunestyret innen 1. november 2019 utrede videre en konkretisering av
kommunestyrets arbeidsform basert på målsettingene og intensjonene i
rådmannens utredning om:
 økt politisk engasjement
 økt politisk innflytelse på strategiske valg og overordnet planlegging og
utvikling
 å videreutvikle kommunestyret til å bli enda mer en arena for
politikkutforming
 å bedre kommunestyrets arbeidsvilkår og motivere til lokalpolitisk
deltakelse
4. Organiseringen evalueres etter to år.
Som det framgår av vedtaket, er det behov for å konkretisere rammer og
arbeidsform nærmere og da i første rekke for kommunestyrets arbeid. Dette skal
gjøres i samarbeid med de politiske partiene. Rådmannen har utarbeidet dette
notatet som et grunnlagsdokument til videre drøftinger sammen med partiene.
For oversiktens skyld gjengis under først en oversikt over vedtatt
organisasjonsstruktur.
Deretter følger innspill som svarer opp vedtakets pkt 3 om konkretisering av
kommunestyrets arbeidsform bassert på målsettingene og intensjonene i
rådmannens utredning.

Ny politisk organisering
Med utgangspunkt i rådmannens utredning og innspill / drøftinger under den
politiske behandlingen, sammenfattes rammene for ny politisk organisering slik:
•

Kommunestyre:
• 31 medlemmer
• Hovedoppgaven er politikkutforming og ivaretakelse av alle «måoppgaver» som følger av kommuneloven
• Ca 10 møter i året og minimum en todagers samling på våren,
eventuelt også på høsten
• Hovedsakelig dagmøter, men
• Endring i rammer og arbeidsform er beskrevet i rådmannens utredning
til kommunestyret, men konkretiseres også nærmere senere i notatet

•

Formannskap:
• 11 medlemmer
• Oppgaver etter kommuneloven
• Fokus på økonomi og strategi
• Saker av prinsipiell (politisk) karakter som tidligere ble behandlet i
tjenesteutvalgene
• Både forberedende organ til kommunestyret og selvstendig delegert
myndighet
• Virksomheten og rådmannens «styre»
• Månedlige dagsmøter (utenom juli) hvorav inntil to - tre todagers møter

•

Planutvalg:
• 11 medlemmer
• Både planutvalg og kommuneplanutvalg (tidligere formannskapet)
• I hovedsak behandling av saker etter plan- og bygningsloven og
konsesjonsloven
• Fokus på planlegging og samfunnsutvikling
• Både forberedende organ til kommunestyret og selvstendig delegert
myndighet
• Månedlige dagmøter (utenom juli)

•

Øvrige 9 medlemmer kan velges til følgende verv:
• Medlem (gjerne leder) i kontrollutvalget (1) – lovbestemt
• Øvrige 8 medlemmer kan bekle følgende verv:

•
•
•
•
•

•

Eldreråd (Lovpålagt utvalg)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Lovpålagt utvalg)
Ungdomsråd (Lovpålagt utvalg)
Velges som første og andre varamedlem fra både posisjon og
opposisjon til henholdsvis formannskap og planutvalg
Velges som styremedlemmer i kommunalt heleide selskaper (Vestre
Toten rådhus AS, Totenbadet KF, Vestre Toten boligstiftelse) sammen
med representanter fra formannskapet
Velges som styremedlemmer i andre interkommunale selskaper mv

Partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalget) og lønnsutvalg opprettholdes som
i dag med tre politiske representanter. Oppgaver og myndighet vil bli noe endret da
blant annet all tilsettingsmyndighet (og øvrig personalforvaltning) etter
kommuneloven legges til rådmannen.

Konkretisering av kommunestyrets arbeidsform
I kommunestyrets pkt 3 er følgende vedtatt:
«3. Kommunestyret ber rådmannen i samarbeid med de politiske partiene i
kommunestyret innen 1. november 2019 utrede videre en konkretisering
av kommunestyrets arbeidsform basert på målsettingene og intensjonene
i
rådmannens utredning om:
• økt politisk engasjement
• økt politisk innflytelse på strategiske valg og overordnet
planlegging og utvikling
• å videreutvikle kommunestyret til å bli enda mer en arena for
politikkutforming å bedre kommunestyrets arbeidsvilkår og
motivere til lokalpolitisk deltakelse»
I rådmannens saksturedning er følgende skrevet om kommunestyrets arbeidsform:
«Kommunestyret arbeider etter politisk gjennomarbeidet fireårsplan som
vedtas i innen seks måneder etter konstituering (og som evalueres / revideres
årlig). Denne bygger på følgende grunnlag:
• Vedtatt planstrategi
• Politisk framforhandlet prioriteringsplan for større saker / saksområder
som det er enighet om å behandle i kommunestyreperioden.
• Planen brytes ned til en årsplan som inneholder følgende:
• Oversikt over ordinære saker til behandling gjennom året

•

Overordnede strategiske planer, strategiske fokusområder som det
prioriteres å jobbe med gjennom arbeidsåret, herunder planer og
opplegg for innbyggerdialog / innbyggerinvolvering»

Konkretisering av kommunestyrets arbeidsform:
Foreløpig stikkordsmessig:
•

Arbeide ut fra en 4-årig politisk prioritetsplan (vedtas mars 2020 etter innstilling
fra formannskapet)
o Basert på partiprogrammer, «politisk plattform» og øvrigepolitiske
prioriteringer
o Innspill fra rådmannen på større saker som planlegges framlagt fra
administrasjonen (innarbeides i planen)
o Skal også bygge på vedtatt planstrategi

•

Årsplan som vedtas i første møte i arbeidsåret (mars i 2020):
o Behandlingsplan for de «største sakene» som beskriver:
 Utredningsprosess
 Politisk behandlingsopplegg, herunder i kommunestyret
 Evenuelt opplegg for innbyggerdialog
o Også oversikt over øvrige saker som skal til kommunestyret (så langt det er
mulig å planlegge på årsbasis)

Mellomarbeid, møter med gruppeledere, modell for videre arbeid
Rådmannen har avholdt arbeidsmøter med gruppelderne 11. og 19. november
2019. Hensikten med dette var å få innspill i arbeidet med å konkretisere
kommunestyrets arbeidsform.
Rådmannen fikk aksept for å arbeide videre med utformingen av kommunestyrets
arbeidsform med utgangspunkt i denne skjematiske framstillingen av
sammenhenger:

I møtene framkom det ulike syn på om kommunestyrets vedtak var godt eller dårlig.
Det ble av flere pekt på at den vedtatte endringen kan føre til en vitalisering av hele
kommunestyret.
Andre mente at det nå er uklart hvordan enkeltsaker skal behandles og at
medlemmer av kommunestyret som ikke har plass i formannskap eller planutvalg
«sitter og lurer på hva som er deres rolle».
Alle var enige om at det, -uansett vinkling-, nå er viktig å konsentrere arbeidet om
å få på bordet en mest mulig konkret skisse til hvordan det videre arbeidet skal
legges opp.

Videre framdrift
Rådmannen legger fram en enkel oppdatering av status for arbeidet med denne
saken i formannskapets møte 4. desember 2019.
Rådmannen foreslår følgende konkrete framdriftsplan for arbeidet med å utarbeide
den 4-årige politiske prioritetsplanen:






Formannskapet 4. desember 2019: Rådmannen fremmer plan for videre
arbeid
Formannskapet 22. januar 2020: Innspill, drøftinger og forberedelse til
kommunestyrets arbeid med planen (i februarmøtet)
Kommunestyrets møte 6.februar 2020: Konkret arbeid med innholdet i 4-årig
politisk prioritetsplan
Kommunestyrets møte 5. mars 2020: Prioritetsplanen for fireårsperioden og
årsplan for 2020 vedtas

Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Planutvalg
14.01.2020
4/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

17/665
SAKSPROTOKOLL - FASTSETTELSE AV REVIDERT
PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN VEG 2019-2023

Behandling:
Driftssjef Bodil Evenstad, prosjektleder veg Henrik S. Kjellsmoen og
driftesenhetsleder Per Morten Aas Stenberg presenterte seg og orienterte om saken
innledningsvis.
Etter ny politisk organisering ble det besluttet at følgende representanter fra
planutvalget velges i styringsgruppa:
1. Frode Engen – vara Trine Gravdahl Strande
2. Kjetil Sangnes – vara Dorthe Ødegaard
Saksordfører: Frode Engen
Vedtak:
Revidert planprogram kommunedelplan veg 2019-2023 fastsettes med hjemmel i
plan- og bygningsloven § 4-1.

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Henrik Stuve Kjellsmoen
17/665

Arkiv: 56

FASTSETTELSE AV REVIDERT PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN VEG
2019-2023
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Revidert planprogram kommunedelplan veg 2019-2023 fastsettes med hjemmel i
plan- og bygningsloven § 4-1.

Vedlegg:
1. Planprogram kommunedelplan veg 2019-2023 vedtatt av kommunestyret i sak
48/19, 23.05.2019.
2. Revidert planprogram kommunedelplan veg 2019-2023 datert 20.12.2019.
Fakta:
Planprogram kommunedelplan veg ble fastsatt 23.05.2019. Fremdriftsplanen var
meget ambisiøs og kritisk suksessfaktor var tilstrekkelige personalressurser.
Fremdriftsplanen er overskredet og må revideres.
Planprogrammet legger opp til at det skal foreligge politisk vedtak for
kommunedelplan veg i løpet av 2020. Eventuelle forsinkelser i prosessen vil kunne
føre til at fremdriftsplanen må revideres, med påfølgende forskyvning av politisk
vedtak av kommunedelplanen.
På grunn av ny politisk organisering og valg er kapittelet «Organisering av arbeidet»
omarbeidet. Arbeidsgruppa er utvidet med nyopprettet stilling «prosjektleder veg».
Vurdering:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret fastsetter vedlagte forslag til revidert
planprogram.

Bjørn Fauchald
Kommunedirektør

Bodil Kristin Evenstad
Driftssjef
17/665
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Planprogram
Kommunedelplan for veg 2019-2023
Revidert utkast
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INNLEDNING
Vestre Toten kommunestyres vedtak den 17.11.2016, sak 107/16 planstrategi 2016-2019,
Vestre Toten kommune, fastslår at kommunedelplan for veg skal utarbeides. Planarbeidet
har direkte forankring i kommuneplanen. Planarbeidet skal gjennomføres ihht Plan og
bygningsloven som kommunedelplan, og krever derfor et planprogram.

Hva er et planprogram?
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, både for egen organisasjon
og for høringsinstansene. Planprogrammet avklarer hva planlegginga skal handle om og
hvordan den skal gjennomføres. Det vil si konkretisering av mål, behov for utredning og en
plan for involvering og medvirkning fra allmennheten, innbyggere, lag, organisasjoner og
høringsinstanser. Planprogrammet skal bidra til en mer forutsigbar og effektiv planprosess.
Forslag til planprogram skal behandles politisk og sendes på høring. Etter høringa skal
politikerne fastsette det endelige planprogrammet, og arbeidet med planen kan starte.

Formål med planarbeidet
Planarbeidet skal:
 Følge opp nasjonale og regionale føringer og overordna mål og strategier i
kommuneplanen.
 Ende opp i en helhetlig og overordnet plan som skal brukes som styringsverktøy for
forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale trafikkområder i Vestre Toten
kommune.
 Angi prioriteringer og tiltak for en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling.
 Ta opp i seg satsingsområder som krever endring i fokus – mer miljøvennlig transport og
et tydeligere folkehelseperspektiv.
 Samordne relevante temaplaner/prosjekter og fungere som en overbygning mellom
fokusområdene for å se virkemidlene i sammenheng

Beskrivelse av det aktuelle området
Planarbeidet gjelder for Vestre Toten kommune. Det kommunale vegnettet med alle
vegelementer. Holdningsskapende arbeid gjennom trafikksikker kommune og øvrig
trafikksikkerhetsarbeid og informasjonsarbeid i kommunen.

OVERORDNEDE FØRINGER OG RAMMER FOR PLANARBEIDET
Overordnede mål og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel
Det er utarbeidet følgende mål og strategier for Vestre Toten kommune:
1. Vestre Toten kommune skal legge til rette for gode levekår for alle.
Strategier:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Riktige tjenester til rett tid
Tidlig innsats
Samhandling med frivilligheten
Utvikle kvalitativt gode tjenester gjennom kontinuerlig forbedring
Understøtte og tilrettelegge tiltak som skaper meningsfull fritid
Tilrettelegge for fysisk aktivitet

2. Vestre Toten kommune skal utmerke seg som en innovativ kommune
Strategier:
a) Innovativ samhandling mellom næringsliv og kommune
b) Skape arenaer for mening, læring, nyskapning og samfunnsengasjement
c) Langsiktig- og forutsigbar planlegging
d) Utvikle og ta i bruk nye løsninger i kommuneorganisasjonen
3. Vestre Toten kommune skal ha en sikker og robust infrastruktur
Strategier:
a) Satsing på VA-sektoren
b) Dimensjonere for fremtidig vekst, utvikling og klimaforandringer
c) Sikre effektiv infrastruktur
4. Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle
Strategier:
a) Tidlig innsats og inkludering med tanke på mestring av eget liv
b) Utvikle gode overganger i tjenestekjeden
c) Utjevne sosial ulikhet
d) Skape helhetlig struktur og samhandling mellom kommune og hjem.

Overordnede mål og strategier i Kommuneplanens arealdel
Det er utarbeidet følgende overordnede mål og strategier for arealforvaltningen i Vestre
Toten kommune:
1. Vestre Toten kommune skal sikre produktive arealer i landbruket
Strategier:
a) Restriktiv holdning til omdisponering av dyrka- og dyrkbar mark
b) Stimulere til et aktivt landbruk som ivaretar miljø-, natur- og kulturlandskapsverdiene
c) Satse på fortetting innenfor tettstedene
2. Vestre Toten kommune skal videreutvikle gode grender og tettsteder.
Strategier:
a) Sette rammer for utvikling og gi tettstedene en naturlig avgrensning
b) Tilrettelegge for god fordeling av boligtyper
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c) Sikre sammenhengende grønt drag og/eller friluftsområder i og ut fra tettstedene
d) Satse på parker og gode offentlige utearealer der det legges opp til tett utnyttelse,
for eksempel i sentrumsområder
e) Legge vekt på kvalitet og estetikk ved all utvikling
3. Vestre Toten kommune skal fremme helsevennlig, miljøvennlig og kostnadseffektiv
utbygging
Strategier:
a) Utnytte utbyggings- og driftskostnader godt. Dette inkluderer bl.a. teknisk
infrastruktur, hjemmebasert omsorg, utrykninger og skole
b) Legge vekt på at boliger skal kunne bebos av alle uavhengig av alder, funksjonsevne
og livssituasjon
c) Legge til rette for at ny industri eller handelsnæring fortrinnsvis lokaliseres i
tilknytning til eksisterende virksomhet
4. Vestre Toten kommune skal sikre bærekraft og miljø
Strategier:
a) Aktiv satsing på miljø, areal og transportplanlegging
b) Skjerme våre vassdrag, og vassdragsnære områder mot negative inngrep og
forurensninger
c) Forvalte våre arealer slik at leveområder og biologisk mangfold opprettholdes
d) Skjerme store, sammenhengende natur- / friluftsområder mot inngrep som forringer
områdenes kvalitet
e) Sikre viktige naturkvaliteter og naturressurser gjennom aktiv bruk av plan og
bygningsloven.

Kommunale planer som legger føringer for arbeidet.
•
•

•

•

Strategi for folkehelsearbeid i Vestre Toten kommune 2014-2017.
Handlingsplan folkehelse 2017-2020.
Kommunen har i handlingsplan for folkehelse valgt å fremme tiltak som fører til
sunne valg. Mål for arbeidet med sykkelplan og trafikksikkerhetsplan er bl.a å
tilrettelegge fysisk og motivere gjennom holdningsskapende arbeid for at det skal bli
attraktivt og naturlig å gå og sykle i kommunen.
Trafikksikkerhetsplan 2018-2021, vedtatt i kommunestyret 01.02.2018, sak 5/18.
Visjonen i trafikksikkerhetsplanen er: Å bygge en kultur der det er attraktivt og
naturlig å gå og sykle i kommunen. Hovedmålet er: Trygge, sikre og attraktive
skoleveger i 2 km radius rundt skoler. Det er et nasjonalt mål at 80 % av elevene skal
gå eller sykle til skolene.
Gatelysplan skal utarbeides i 2019, for å følge utviklingen innen energiøkonomisering
og sikre en forsvarlig oppfølging av kommunens gatelysinfrastruktur.
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•

Hovedvegnett sykkel Raufoss. Nasjonal sykkelstrategi har satt som mål at
sykkeltrafikken skal fordobles til 8 % av alle personreiser. Dette vil kreve en målrettet
satsing, spesielt i byer og tettsteder der potensialet for sykling er størst. Det er
bestemt at alle tettsteder med innbyggertall over 5000 skal utarbeide plan for
hovednett for sykkel. Det foreligger et nesten ferdig utkast til hovednett for
sykkeltrafikk for Raufoss utarbeidet av Statens vegvesen og Vestre Toten kommune.
Hovedmålgruppe for planen er hverdagssyklister som benytter sykkel som
transportmiddel til/fra skole og arbeid. Målet er å gjøre sykkelen til et attraktivt
transportmiddel for flere, og bidra til økt sykling som igjen har positiv innvirkning på
helse og miljø.
 Områderegulering for Rådhuskvartalet med nærområder. Det overordnede målet er
å legge til rette for videre utvikling av tettstedet Raufoss. Tettstedsutviklinga skal
gjøres som fortetting. Det skal legges godt til rette for menneskelig aktivitet med
gode møteplasser samt infrastruktur med fokus på gående og syklende. Området
ligger ikke direkte knyttet til det som nå er handelssentrum på Raufoss i senteret
Amfi og i Storgata, men det er korte avstander. Det blir veldig viktig å stimulere folk
til å gå eller sykle ved å utforme funksjonelle gang- og sykkelveger.
 Reguleringsplan for Raufoss næringspark legger til rette for utvidelser av
næringsarealer nordover, ny adkomstveg, logistikksenter mm.

Kommunale prosjekter som legger føringer for arbeidet:







Kunnskapsgunnlag Areal- og transportplan Raufoss 2040 er under utarbeidelse. Det
skal utarbeides en langsiktig utviklingsstrategi som bidrar til samordnet arealbruk og
transportutvikling. Strategien skal bidra til å skape et attraktivt og urbant sentrum
som stimulerer til investeringer samtidig som man skal nå nasjonale, regionale og
lokale mål om bruk av miljøvennlige transportformer slik det er beskrevet i Nasjonal
Transportplan, Nasjonal gåstrategi og Nasjonal sykkelstrategi. Arbeidet skal legge
grunnlaget for en debatt om strategiske valg og prioriteringer innenfor et
helhetsbilde for Raufoss. Regional plan for attraktive byer og tettsteder skal ligge til
grunn for arbeidet lokalt.
Arkitektkonkurransen Europan 15. Raufoss er med i en Europeisk
arkitektkonkurranse som lanseres mars 2019. Tema for konkurransen er den
produktive byen. Formålet er å utvikle et mer urbant og flerfunksjonelt Raufoss, med
industri, arbeidsplasser, tjenesteyting, kulturtilbud, handel og boliger i sentrum.
Det er satt i gang flere fortettingsprosjekter nær sentrum i tettstedene på Raufoss og
Eina. Det forventes fortettingsprosjekter på Reinsvoll.
Foreløpig rapport utarbeidet av Veiteknisk institutt og Vestre Toten kommune som
viser behov knyttet til eksisterende vegnett. Pr våren 2017 dokumenterer rapporten
behov for 23,2 mill kr årlig til drift, vedlikehold og fornyelse grunnet elde og bruk.
Beregningene har brukt realistiske levetider og nøkterne kalkulasjoner knyttet til
lokalt prisnivå og erfaringer vedrørende drift og vedlikehold. Forfallet er beregnet til
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117, 4 mill kr. Beregnet forfall inkluderer ikke lokale forsterkningsbehov eller
oppgradering av vegen til en høyere vegklasse eller bruksklasse.

Regionale føringer








Regional plan for samferdsel 2018-2030, Oppland fylkeskommune. Mål: Et
transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling til
lavutslippsamfunnet. Fire plantema er prioriterte i planen; digital infrastruktur,
infrastruktur veg og bane, fra kollektivtransport til mobilitet og ATP-strategi Mjøsbyen.
Regional planstrategi 2016-2020 – Mulighetenes Oppland ei grønn framtid. Overordnet
ambisjon for samfunnsutviklingen er mulighetene som ligger i en grønn framtid. Innen
samferdsel er prioriteten moderne, klimavennlige og effektive samferdselsløsninger som
fremmer attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner.
Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 2016-2026, godkjent av
Fylkestinget 15.06.16 Angir regional planbestemmelse gjeldende 10 år fra vedtaksdato.
Formålet med bestemmelsen er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, bidra til
effektiv arealbruk og legge til rette for miljø- og helsefremmende transportvalg.
Langsiktig mål er å oppnå mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og
begrense klimagassutslippene. Fylkesdelplanen for lokalisering av varehandel fra 2004
deler byer og tettsteder inn i tre kategorier; regionale handelssentre, kommunal
handelssentre og lokale handelssentre. Raufoss er et regionalt handelssenter. Reinsvoll
er et lokalsentrum. Det er utarbeidet retningslinjer for bærekraftig transport. A:
Tilrettelegging for gående og syklende
a) Sentrumsområdene skal i størst mulig grad være universelt utformet
b) Byer og tettsteder skal normalt ha et trafikksikkert, sammenhengende gang- og
sykkelvegnett som forbinder boliger, tjenester og nære friområder
c) Det bør prioriteres å etablere sammenhengende sykkelvegnett i alle regionale sentre
og områdesentre og i en avstand på 5 km fra disse
d) Alle nye boligområder skal ha trygg gang- og sykkelforbindelse til skole og lokalsenter
eller til bussholdeplass
e) I sterkt trafikkerte sentrumsområder bør det etableres egne sykkelfelt eller sykkelveg
med fortau
f) Det skal etableres god parkeringsdekning for sykkel i den indre sentrumssonen. Det
bør etableres synlige sykkelparkeringsplasser med kvalitet ved viktige målpunkt.
Oppland fylkeskommune handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Omklassifisering: Av historiske årsaker ivaretar kommunene i dag vedlikeholdsansvar for
gang- og sykkelveger, og for vegbelysningsanlegg langs deler av fylkesvegnettet. For å få
en og mest mulig rasjonell drift, er det hensiktsmessig at fylkesvegen og dens sideanlegg
har én og samme eier.
Miljøgater Raufoss, Gran og Lena: Oppgradering av aktuelle gater og sentrumsområder.
Det må foretas en nærmeree vurdering av hvilke områder som prioriteres. Det legges til
grunn at tiltak av denne arten må/bør være spleiselag. Kostnad 35 mill kr.
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Handlingsplan for trafikksikkerhet 2018-2021, Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg.
Lokalt trafikksikkerhetsarbeid i kommunene: Trafikksikker kommune,
tilskuddsordningen, kommunale trafikksikkerhetsplaner, ulykkesmarkeringer og
trafikksikkerhetsprisen.
ATS-Mjøsbyen – på bestilling fra fylkestingene i Hedmark og Oppland er det igangsatt et
prosjektarbeid for utvikling av en helhetlig, langsiktig og bærekraftig areal- og
transportstrategi (ATS) for Mjøsbyen – som her består av de ti kommunene Gjøvik,
Vestre og Østre Toten, Øyer, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Elverum, Løten og Stange.
En felles areal- og transportstrategi skal legge til rette for en samordnet byutvikling som
gjør Mjøsbyen til et attraktivt, funksjonelt og klimavennlig bo- og arbeidsmarked – med
gode kollektivtilbud og reduserte klimautslipp. Utkast til Felles areal- og transportstrategi
for Mjøsbyen er lagt ut på høring i januar 2019. Transportstrategier er å utvikle et
helhetlig bærekraftig transportsystem, fullføre utbygginga av jernbanen og
hovedvegnettet, utvikle et mer attraktivt regionalt kollektivtilbud, utvikle et styrket lokalt
busstilbud, utvikle et mer attraktivt tilbud for gåing og sykling, samarbeide om felles
parkeringspolitikk, utvikle et mer robust og bærekraftig godstransportsystem.
Gjøvikregionen har vedtatt strategien Connected living. Strategien er utviklet for å finne
nye måter å bo sammen på med korte avstander til tjenestetilbud, felles ute- og
inneareal, møteplasser, bildeleordninger osv.

Nasjonale føringer









Stortingsmelding 33, Nasjonal transportplan 2018-2029
Nasjonal transportplan har et eget kapittel om barn og unge – Barnas transportplan.
Planen vektlegger viktigheten av trafikkopplæring, trygghet for barn og unge i sitt eget
nærmiljø og trygghet på skolevegen, og at myndighetene, skolevesenet og kommunene
har ansvar for å gi barn og unge trygge omgivelser og god trafikkforståelse.
Stortingsmelding 40, Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Nullvisjonen – en visjon om et
transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd er grunnlaget for alt
trafikksikkerhetsarbeid i Norge. Etappemål – det skal maksimalt være 350 drepte og
hardt skadde i vegtrafikken i 2030.
Nasjonal sykkelstrategi – Sats på sykkel! Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan
2014-2023, Vegdirektoratet. Hovedmål: Sykkeltrafikken skal utgjøre 8 % av alle reiser
innen 2023. Det er størst potensiale i byene – der bør sykkelandelen være på 10-20 %.
Fire delmål; fremme sykkel som transportform, sykkeltrafikken i byer og tettsteder er
minst doblet, bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for syklister, 80 % av barn og
unge går eller sykler til skolen.
Nasjonal gåstrategi. Statens vegvesen har utarbeidet nasjonal gåstrategi. Målet er å gjøre
det tryggere og trivligere å være fotgjenger, og dermed få flere til å gå mer. Strategien
har to hovedmål: det skal være attraktivt å gå for alle og fler skal gå mer. Strategien
peker på seks innsatsområder: Utforming av fysiske omgivelser, drift og vedlikehold –
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god tilgjengelighet og fremkommelighet gjennom hele året, samspillet i trafikken – lavt
fartsnivå på biltrafikken i byer og tettsteder er avgjørende for å øke trygghet og redusere
antall drepte og alvorlige skader blant fotgjengere, aktiv gåkultur – et påvirke
befolkningen til å gå mer samt bedre informasjon om gåruter som er universelt utformet,
Forskning/utvikling og formidling – kunnskap om fotgjengernes preferanser og om
dagens tilbud er avgjørende for å gjøre det mer attraktivt å gå og legge til rette for at
flere ønsker å gå mer, ansvar og samarbeid – samarbeid mellom vegeiere/vegdriftere for
at det skal være attraktivt å gå.
Veileder for en trafikksikker kommune – systematisk arbeid for et tryggere lokalmiljø.
Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at
det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt,
målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

UTFORDRINGER OG POTENSIALE
Bevaring av vegkapitalen – bærekraftig forvaltning
Vestre Toten kommune har ca 140 kilometer kommunal kjøreveg, ca 9 km gang og sykkelveg
og ca 5 km fortau. Den kapitalen som er investert i vegnettet forringes stadig. Dersom denne
utviklingen fortsetter, må vegene bygges opp på nytt til en høyere kostand enn summen av
jevnlig vedlikehold. Tradisjonelt har det vært for liten forståelse og fokus på drift og
vedlikehold som målrettede tiltak. En opptrapping i den årlige vedlikeholdsinnsatsen som
bevarer verdiene kommunen har lagt ned i vegnettet er nødvendig for å motvirke ytterligere
forfall.
De overordnede planene og valgte strategier for årene framover gir forventninger om
betydelige tiltaksbehov spesielt i form av investeringstiltak. For at effekten av investeringene
skal virke over tid er det viktig å følge opp med moderne og effektive drifts- og
vedlikeholdstiltak. Kommunen må selv fastsette sin egen vegstandard, ta ansvar for denne
og bevilge midler til dette over kommunens ordinære frie inntekter.
Det finnes ingen øremerkede midler eller statlige overføringer som beregnes ut fra
kommunens mengde av veger. Prioriteringer av det kommunale vegnettet for drift,
vedlikehold og fornyelse vil derfor skje i konkurranse ned øvrige kommunale tjenester.
Samtidig har kommunen lave inntekter, og kommunen går inn i en periode der det forventes
langt strammere rammer og krevende økonomiske utfordringer. Driftsmidlene har i en
årrekke stort sett dekket vinterdrift, det har ikke vært økonomiske rammer til sommerdrift,
vedlikehold og fornyelse.
For å oppnå en bærekraftig forvaltning må drift, vedlikehold og investering ses i
sammenheng som tiltak. Behovet for drift og vedlikeholdsmidler er om lag det dobbelte av
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de økonomiske rammene som tildeles. Utfordringen blir å finne de nødvendige tiltak som gir
en balanse som gjør at drift, vedlikehold og fornyelse kommer opp på et nivå som motvirker
ytterligere forfall, samtidig som det forventes nyanlegg.

Tilgjengelighet for alle
Tradisjonell vegdrift har vært fokusert på biltrafikken og dette gjelder også for Vestre Toten
kommune. Moderne vegdrift ser alle trafikantgrupper i sammenheng og fokuserer på et
balansert tilbud. Dette krever omstrukturering og endringer i prioriteringer. Regionale og
nasjonale planer og føringer beskriver satsingsområder som krever endring i fokus – mer
miljøvennlig transport og et tydeligere folkehelseperspektiv.

Trafikksikkerhet
Det har vært gjort et godt trafikksikkerhetsarbeid i kommunen over flere år basert på
Nullvisjonen. Denne innsatsen må opprettholdes. Det må i tillegg legges vekt på tiltak som
skaper trygghet for trafikanter i alle aldre som ønsker å ferdes på vegene i kommunen.
Vestre Toten kommune er godkjent som trafikksikker kommune, og har en gjeldende
Trafikksikkerhetsplan. Oppfølging av trafikksikkerhetsplanen krever investeringer og
driftsmidler. Det er tilskuddsordning i Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg for
trafikksikrende investeringstiltak som betinger en godkjent trafikksikkerhetsplan.
Bane NOR vil om kort tid igangsette planarbeid for å tilrettelegge for innføring av
timesfrekvens på Gjøvikbanen, noe som vil innebære en fordobling i antall togpasseringer i
forhold til dagens situasjon på strekningen. Forhold til jernbanesikkerhet bør vurderes
spesielt i det videre planarbeidet. Dette er spesielt viktig i tettsteder der jernbanen danner
en «barriere» mellom bebyggelse på begge sider av jernbanen.

Få flere til å sykle og gå
Sykkelforbindelsene internt i kommunen, til kollektivknutepunktene og til arbeidsplasser
utenfor kommunen er ikke tilpasset et ønske om en betydelig høyere sykkelandel.
Størstedelen av vegnettet i kommunen er i dag bygget ut for biltrafikken. Fysisk
tilrettelegging antas å ha stort potensiale for å motivere til økt andel gående og syklende.
Utbygging av gang og sykkelvegnett krever investeringer, og gir fremtidige drifts og
vedlikeholdsbehov. Dette må ses i sammenheng med gevinst i folkehelse og klimamål. Plan
for hovednett sykkel for Raufoss er påbegynt, og vil forankres i kommunedelplanarbeidet for
å sikre prioritering og økonomi for gjennomføring. Det finnes også tilskuddsordninger for
investeringsmidler for sykkelvegtiltak, dette betinger en godkjent sykkelplan.
Tilskuddsordningen prioriterer sykkelbyer. Kommunen mangler godkjent sykkelplan.

Utvikling av sentrumsområder
Det planlegges store utbygginger i sentrumsområdene både i regi av kommunen og i regi av
private utbyggere. En satsning på mye aktivitet i sentrum kan kreve et høyere nivå på
materialvalg, høyere standard på drift og vedlikehold og en annen type drift og vedlikehold
enn det som er tilfelle i dag.
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God og energieffektiv belysning
Belysning er viktig for trygghetsfølelse og framkommelighet i mørke. Veilys er et stort og
ressurskrevende område innen vegforvaltningen. For å følge utviklingen innen
energiøkonomisering og sikre en forsvarlig oppfølging av kommunens veilysinfrastruktur, vil
området måtte gis en større oppmerksomhet enn det har i dag. Det antas å ha stort
potensiale å gå over til LED-belysning for å spare energi, og dermed utgifter til strøm. Vestre
toten kommune har ikke driftsstyring på eksisterende gatelysanlegg, det antas å ha stort
potensiale for forenklet drift og større fleksibilitet i styring ved å etablere driftsstyring.

Miljøulemper
Estetikk er en viktig verdi for innbyggerne. Vegarealene og vegutstyret gir betydelige bidrag
til helhetsinntrykket i et nærområde. For eksempel kan luftstrekk for gatelysanlegg virke
skjemmende i et boligområde.

Klima
Nedbørsmengden i Norge har økt de siste tiårene. Det er mer ekstremnedbør enn før. I løpet
av dette århundret kan den årlige nedbørsmengden i Norge øke ytterligere.
Det er den kraftige og intense nedbøren som skaper størst utfordringer med avrenning.
Noen av de mest essensielle drifts- og vedlikeholdstiltakene for veg er å kunne håndtere
nedbørsmengdene, kanalisere og avlede vannmengdene på og i tilknytning til vegnettet for å
hindre utvasking av veg. Fortetting av sentrumsområder må ha stekt fokus på lokal
overvannshåndtering. Nåværende driftsrammer gir ikke rom for dette viktige preventive
vedlikeholdet som grøfterensk og etablering av tilstrekkelig grøftevolum. Gamle og
utilstrekkelige stikkrenner vil kunne bryte sammen, og vil tilslutt redusere effekten av dagens
beredskapsnivå i kommunen og vaktordninger.

Flere vegforvaltere – samarbeid og ansvarsforhold
Det er flere vegforvaltere; stat, fylke, kommune og private. Det er viktig at kommunalt
vegnett ses i sammenheng med fylkesveger og private veger. Slik delingen av ansvaret for
vegnettet foreligger, kan det ligge utfordringer i skjæringspunkter mellom stat, fylke, private
og kommune når det gjelder forvaltning, drift og vedlikehold av vegene.
Vestre Toten kommune og Oppland fylkeskommune mener at totalansvarsprinsippet skal
ligge til grunn for forvaltning, drift og vedlikehold av vegene. Det betyr at hele vegen med
langsgående tilbud til gående og syklende skal ligge til en vegholder. Alle tilhørende veglys,
skilt, gatemøbler og andre vegelement skal inngå i ansvarsforholdet.
Oppland fylkeskommune har tatt initiativ til å rydde opp i ansvarsforholdet mellom
kommune og fylkeskommune, men arbeidet er stoppet opp og forventes tatt opp igjen i
2020. Det er stort potensiale i å avklare ansvarsområdene for vegelementer og drift der
kommunal veg går inn på fylkesveg og private veger. Kommunen har ansvar for å melde inn
innspill til handlingsplan for fylkesveger. Kommunedelplan for veg er tenkt brukt som
utgangspunkt for innspill til handlingsplan for fylkesveger.
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Komplett mengde og tilstandsregistrering – digitale arbeidsverktøy
Dette arbeidet er godt i gang, og det er gjort datafangst og tilstandsregistreringer av
dekkestandard og tilstand på gatelysnettet. Lagring av data i databaser er nødvendig for
dokumentasjon av vegelementer. NVDB er den nasjonale vegdatabanken der alle data om
Norges veger bør lagres. I Vestre Toten er det kun enkelte vegelementer som er
dokumentert i NVDB. Det er stort behov for innlegging og vedlikehold av data i NVDB for
kommunale veger. Når dette er gjort må tilstand og endringer som følge av utskifting og
ombygging oppdateres fortløpende for å kunne prioritere drift og vedlikeholdsbehov i riktig
rekkefølge. Det antas å ha stort potensiale i å kunne benytte digitale drifts og
vedlikeholdssystemer.

Gravearbeider
Arealer i veger og gater blir benyttet for fremføring av ulike ledninger og installasjoner.
Ved gravearbeider blir det en forringelse av ulike vegelementer. For å sikre en forsvarlig
standard på veger og gater etter gravearbeider må det utføres kontroll og oppfølging av
ansvarlige entreprenører. Det antas å ha et stort potensiale i å systematisere etterkontroll av
gravearbeider. Dersom graveskader er oppstått, vil tiltakshaver kunne pålegges å utbedre
dette i arbeidets garantitid. Uten kontroll og oppfølging vil eventuelle graveskader belaste
kommunens drifts- og vedlikeholdsbudsjett.

FOKUSOMRÅDER
Gjennomgang av nasjonale, regionale og lokale planer, utfordringer og potensiale peker
spesielt på tre områder som vil ha stekt fokus i planarbeidet
 Bærekraftig forvaltning av vegkapitalen
 Tilrettelegge for gående og syklende
 Tettstedsutvikling
Andre fokusområder vil kunne komme fram i løpet av planprosessen.

UTREDNINGSBEHOV
Kommunen velger i dette tilfellet å varsle planarbeid og utarbeide et planprogram. I den
forbindelse skal det vurderes hvilke vesentlige virkninger planarbeidet skal ha for miljø og
samfunn, og om det trengs å utarbeides en konsekvensutredning. En konsekvensutredning
vil kreves om planarbeidet innebærer ny utbygging. Planarbeidet vil peke på pågående
prosesser som vil kunne medføre konsekvensutredninger i planperioden, men det er ikke
konkrete utbyggingsprosjekter som må konsekvensutredes før ferdigstillelse av
planarbeidet.
Planarbeidet skal bygge på eksisterende kunnskap. Rapport om kommunens eksisterende
vegnett fra 2017 utarbeidet i samarbeid med Veiteknisk institutt vil legges til grunn for å
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belyse alternativer for politisk strategiske valg for eksisterende vegnett. I tillegg er det
mange planarbeider på gang i forhold til utvikling av tettsteder og tilrettelegging for gående
og syklende som krever strategiske politiske valg. Dette skal beskrives og utredes i
planarbeidet og legges inn i en handlingsplan med prioriterte tiltak. Det ses på nåværende
tidspunkt ikke behov for ytterligere utredninger.

ORGANISERING AV ARBEIDET
Kommunestyret fastsetter planprogram og vedtar kommunedelplan.
Formannskapet, som kommuneplanutvalg, ivaretar det løpende behov for formell politisk
drøfting og vedtak underveis i planprosessen, dvs i fasene mellom kommunestyrets
behandlinger.
Utvalg for teknisk drift og plansaker er kommuneplanutvalgets diskusjonspartner i
vurderinger knyttet til kommunedelplan for veg, planprogram og planutkast behandles i UTP
med anbefaling til FSK.
Rådmannen har det overordnede administrative ansvaret for planprosessen
Ansvarlig for planarbeidet er Teknisk driftsavdeling ved driftssjef.
For utarbeidelse av faglig rapport som skal benyttes som vedlegg til plandokument har
kommunen inngått avtale med Veiteknisk institutt. Triona er benyttet som underleverandør
for noen tjenester.
Det foreslås at styringsgruppe og arbeidsgruppe videreføres med valgte politiske
representanter fra forrige planprosess med følgende endringer: Assisterende rådmann
byttes ut med rådmann, og planavdelingen deltar i arbeidsgruppe og styringsgruppe.
Tabellen angir rollene i planarbeidet
Rolle
Planeier
Kommuneplanutvalg
Forbehandling før
kommuneplanutvalg
Planansvarlig
Planleder
Styringsgruppe

Arbeidsgruppe

Utvalg/tittel
Kommunestyret
Formannskapet
Utvalg for teknisk drift og plansaker
Rådmann
Driftssjef teknisk driftsavdeling
Rådmann
Plansjef
Utvalgsleder Utvalg for teknisk drift og plansaker
1 representant fra Utvalg for teknisk drift og
plansaker
1 representant fra Formannskapet
Driftssjef teknisk driftsavdeling
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Driftsenhetsleder veg og park
Arealplanlegger

INFORMASJON, MEDVIRKNING OG PROSESS
Det utarbeides forslag til planprogram som fremmes Formannskapet for beslutning om
oppstart og kunngjøring.
Varsel om oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram blir sendt til offentlige organer
og andre interesserte varsles om formål og viktige problemstillinger for planarbeidet.
Kunngjøring skjer via minst en avis som er alminnelig lest på stedet og på kommunens
hjemmeside. Høringsdokumentet vil bli lagt ut på Fyrverkeriet bibliotek og i resepsjonen på
rådhuset.
Frist for innspill er seks uker fra utsendelsesdatoen. Det er mulighet for innspill til både
planprogrammet og planarbeidet generelt. Alle merknader som kommer inn innen utløpet
av fristen vil bli tatt med i kommunens vurdering når endelig planprogram skal fastsettes.
Mottatte høringsuttalelser bearbeides og behandles i Formannskap og Kommunestyret for
fastsettelse av planprogram.
Utarbeiding av plandokument for 1. gangs politisk behandling. Arbeidsgruppa presenterer
forslag til kommunedelplan for styringsgruppa. Forslag til plandokument fremmes for
Formannskapet for første 1.gangs behandling.
Etter at planutvalget har foretatt 1. gangs behandling blir kommunedelplan veg lagt ut til
offentlig ettersyn. Det vil si annonsert og varslet på samme måte som ved kunngjøring av
oppstart, med mulighet for nye innspill.
Merknadsbehandling og ferdigstilling av kommunedelplan veg evt 2. gangs behandling.
Mottatte høringsuttalelser bearbeides og det fremmes sak til Formannskapet for overordnet
økonomisk samordning med andre økonomibelastende tiltak, med forslag for fremlegging til
Kommunestyret for vedtak.
Hvis det er store innsigelser til planen må det settes i gang 2. gangs høring og planen kan
ikke vedtas før etter dette er behandlet.
Sluttvedtak og kunngjøring. Kommunestyret fatter endelig vedtak, og vedtak kunngjøres på
kommunens hjemmeside.
Høringsorganer:




Offentlige myndighets- og forvaltningsorganer
Nabokommuner
Kommunens råd
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Politiske partier
Lag og foreninger i kommunen

FRAMDRIFT
Planprogrammet legger opp til at det skal foreligge politisk vedtak for kommunedelplan veg i
denne kommunestyreperioden. Eventuelle forsinkelser i prosessen vil kunne føre til at
fremdriftsplanen må revideres, med påfølgende forskyvning av politisk vedtak av
kommunedelplanen.
Aktivitet
Utarbeidelse av planprogram
Orientering om oppstart/
høring planprogram UTP
Melding om oppstart/høring
planprogram FSK
Offentlig ettersyn/høring 6
uker
Bearbeiding av innspill
Orientering om behandling av
planprogram med innspill
UTP
Behandling planprogram FSK
Fastsettelse planprogram KST
Utarbeiding av forslag til
kommunedelplan
Arbeidsgruppa presenterer
planen for styringsgruppa
Orientering i UTP før 1. gangs
politisk behandling i UTP
1. gangs politisk behandling
FSK
Offentlig ettersyn/høring 6
uker
Bearbeiding av innspill
Orientering om planen i UTP
Planvedtak FSK
Planvedtak KST

Feb Mar Apr

Mai Jun Jul Aug

Sep Okt Nov

4
13
13

24
24-30
29

7
23

19
20/21

4
13

28
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INNLEDNING
Vestre Toten kommunestyres vedtak den 17.11.2016, sak 107/16 planstrategi 2016-2019,
Vestre Toten kommune, fastslår at kommunedelplan for veg skal utarbeides. Planarbeidet
har direkte forankring i kommuneplanen. Planarbeidet skal gjennomføres ihht Plan og
bygningsloven som kommunedelplan, og krever derfor et planprogram.

Hva er et planprogram?
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, både for egen organisasjon
og for høringsinstansene. Planprogrammet avklarer hva planlegginga skal handle om og
hvordan den skal gjennomføres. Det vil si konkretisering av mål, behov for utredning og en
plan for involvering og medvirkning fra allmennheten, innbyggere, lag, organisasjoner og
høringsinstanser. Planprogrammet skal bidra til en mer forutsigbar og effektiv planprosess.
Forslag til planprogram skal behandles politisk og sendes på høring. Etter høringa skal
politikerne fastsette det endelige planprogrammet, og arbeidet med planen kan starte.

Formål med planarbeidet
Planarbeidet skal:
 Følge opp nasjonale og regionale føringer og overordna mål og strategier i
kommuneplanen.
 Ende opp i en helhetlig og overordnet plan som skal brukes som styringsverktøy for
forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale trafikkområder i Vestre Toten
kommune.
 Angi prioriteringer og tiltak for en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling.
 Ta opp i seg satsingsområder som krever endring i fokus – mer miljøvennlig transport og
et tydeligere folkehelseperspektiv.
 Samordne relevante temaplaner/prosjekter og fungere som en overbygning mellom
fokusområdene for å se virkemidlene i sammenheng

Beskrivelse av det aktuelle området
Planarbeidet gjelder for Vestre Toten kommune. Det kommunale vegnettet med alle
vegelementer. Holdningsskapende arbeid gjennom trafikksikker kommune og øvrig
trafikksikkerhetsarbeid og informasjonsarbeid i kommunen.

OVERORDNEDE FØRINGER OG RAMMER FOR PLANARBEIDET
Overordnede mål og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel
Det er utarbeidet følgende mål og strategier for Vestre Toten kommune:
1. Vestre Toten kommune skal legge til rette for gode levekår for alle.
Strategier:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Riktige tjenester til rett tid
Tidlig innsats
Samhandling med frivilligheten
Utvikle kvalitativt gode tjenester gjennom kontinuerlig forbedring
Understøtte og tilrettelegge tiltak som skaper meningsfull fritid
Tilrettelegge for fysisk aktivitet

2. Vestre Toten kommune skal utmerke seg som en innovativ kommune
Strategier:
a) Innovativ samhandling mellom næringsliv og kommune
b) Skape arenaer for mening, læring, nyskapning og samfunnsengasjement
c) Langsiktig- og forutsigbar planlegging
d) Utvikle og ta i bruk nye løsninger i kommuneorganisasjonen
3. Vestre Toten kommune skal ha en sikker og robust infrastruktur
Strategier:
a) Satsing på VA-sektoren
b) Dimensjonere for fremtidig vekst, utvikling og klimaforandringer
c) Sikre effektiv infrastruktur
4. Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle
Strategier:
a) Tidlig innsats og inkludering med tanke på mestring av eget liv
b) Utvikle gode overganger i tjenestekjeden
c) Utjevne sosial ulikhet
d) Skape helhetlig struktur og samhandling mellom kommune og hjem.

Overordnede mål og strategier i Kommuneplanens arealdel
Det er utarbeidet følgende overordnede mål og strategier for arealforvaltningen i Vestre
Toten kommune:
1. Vestre Toten kommune skal sikre produktive arealer i landbruket
Strategier:
a) Restriktiv holdning til omdisponering av dyrka- og dyrkbar mark
b) Stimulere til et aktivt landbruk som ivaretar miljø-, natur- og kulturlandskapsverdiene
c) Satse på fortetting innenfor tettstedene
2. Vestre Toten kommune skal videreutvikle gode grender og tettsteder.
Strategier:
a) Sette rammer for utvikling og gi tettstedene en naturlig avgrensning
b) Tilrettelegge for god fordeling av boligtyper
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c) Sikre sammenhengende grønt drag og/eller friluftsområder i og ut fra tettstedene
d) Satse på parker og gode offentlige utearealer der det legges opp til tett utnyttelse,
for eksempel i sentrumsområder
e) Legge vekt på kvalitet og estetikk ved all utvikling
3. Vestre Toten kommune skal fremme helsevennlig, miljøvennlig og kostnadseffektiv
utbygging
Strategier:
a) Utnytte utbyggings- og driftskostnader godt. Dette inkluderer bl.a. teknisk
infrastruktur, hjemmebasert omsorg, utrykninger og skole
b) Legge vekt på at boliger skal kunne bebos av alle uavhengig av alder, funksjonsevne
og livssituasjon
c) Legge til rette for at ny industri eller handelsnæring fortrinnsvis lokaliseres i
tilknytning til eksisterende virksomhet
4. Vestre Toten kommune skal sikre bærekraft og miljø
Strategier:
a) Aktiv satsing på miljø, areal og transportplanlegging
b) Skjerme våre vassdrag, og vassdragsnære områder mot negative inngrep og
forurensninger
c) Forvalte våre arealer slik at leveområder og biologisk mangfold opprettholdes
d) Skjerme store, sammenhengende natur- / friluftsområder mot inngrep som forringer
områdenes kvalitet
e) Sikre viktige naturkvaliteter og naturressurser gjennom aktiv bruk av plan og
bygningsloven.

Kommunale planer som legger føringer for arbeidet.
•
•

•

•

Strategi for folkehelsearbeid i Vestre Toten kommune 2014-2017.
Handlingsplan folkehelse 2017-2020.
Kommunen har i handlingsplan for folkehelse valgt å fremme tiltak som fører til
sunne valg. Mål for arbeidet med sykkelplan og trafikksikkerhetsplan er bl.a å
tilrettelegge fysisk og motivere gjennom holdningsskapende arbeid for at det skal bli
attraktivt og naturlig å gå og sykle i kommunen.
Trafikksikkerhetsplan 2018-2021, vedtatt i kommunestyret 01.02.2018, sak 5/18.
Visjonen i trafikksikkerhetsplanen er: Å bygge en kultur der det er attraktivt og
naturlig å gå og sykle i kommunen. Hovedmålet er: Trygge, sikre og attraktive
skoleveger i 2 km radius rundt skoler. Det er et nasjonalt mål at 80 % av elevene skal
gå eller sykle til skolene.
Gatelysplan skal utarbeides i 2019, for å følge utviklingen innen energiøkonomisering
og sikre en forsvarlig oppfølging av kommunens gatelysinfrastruktur.
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•

Hovedvegnett sykkel Raufoss. Nasjonal sykkelstrategi har satt som mål at
sykkeltrafikken skal fordobles til 8 % av alle personreiser. Dette vil kreve en målrettet
satsing, spesielt i byer og tettsteder der potensialet for sykling er størst. Det er
bestemt at alle tettsteder med innbyggertall over 5000 skal utarbeide plan for
hovednett for sykkel. Det foreligger et nesten ferdig utkast til hovednett for
sykkeltrafikk for Raufoss utarbeidet av Statens vegvesen og Vestre Toten kommune.
Hovedmålgruppe for planen er hverdagssyklister som benytter sykkel som
transportmiddel til/fra skole og arbeid. Målet er å gjøre sykkelen til et attraktivt
transportmiddel for flere, og bidra til økt sykling som igjen har positiv innvirkning på
helse og miljø.
 Områderegulering for Rådhuskvartalet med nærområder. Det overordnede målet er
å legge til rette for videre utvikling av tettstedet Raufoss. Tettstedsutviklinga skal
gjøres som fortetting. Det skal legges godt til rette for menneskelig aktivitet med
gode møteplasser samt infrastruktur med fokus på gående og syklende. Området
ligger ikke direkte knyttet til det som nå er handelssentrum på Raufoss i senteret
Amfi og i Storgata, men det er korte avstander. Det blir veldig viktig å stimulere folk
til å gå eller sykle ved å utforme funksjonelle gang- og sykkelveger.
 Reguleringsplan for Raufoss næringspark legger til rette for utvidelser av
næringsarealer nordover, ny adkomstveg, logistikksenter mm.

Kommunale prosjekter som legger føringer for arbeidet:







Kunnskapsgunnlag Areal- og transportplan Raufoss 2040 er under utarbeidelse. Det
skal utarbeides en langsiktig utviklingsstrategi som bidrar til samordnet arealbruk og
transportutvikling. Strategien skal bidra til å skape et attraktivt og urbant sentrum
som stimulerer til investeringer samtidig som man skal nå nasjonale, regionale og
lokale mål om bruk av miljøvennlige transportformer slik det er beskrevet i Nasjonal
Transportplan, Nasjonal gåstrategi og Nasjonal sykkelstrategi. Arbeidet skal legge
grunnlaget for en debatt om strategiske valg og prioriteringer innenfor et
helhetsbilde for Raufoss. Regional plan for attraktive byer og tettsteder skal ligge til
grunn for arbeidet lokalt.
Arkitektkonkurransen Europan 15. Raufoss er med i en Europeisk
arkitektkonkurranse som lanseres mars 2019. Tema for konkurransen er den
produktive byen. Formålet er å utvikle et mer urbant og flerfunksjonelt Raufoss, med
industri, arbeidsplasser, tjenesteyting, kulturtilbud, handel og boliger i sentrum.
Det er satt i gang flere fortettingsprosjekter nær sentrum i tettstedene på Raufoss og
Eina. Det forventes fortettingsprosjekter på Reinsvoll.
Foreløpig rapport utarbeidet av Veiteknisk institutt og Vestre Toten kommune som
viser behov knyttet til eksisterende vegnett. Pr våren 2017 dokumenterer rapporten
behov for 23,2 mill kr årlig til drift, vedlikehold og fornyelse grunnet elde og bruk.
Beregningene har brukt realistiske levetider og nøkterne kalkulasjoner knyttet til
lokalt prisnivå og erfaringer vedrørende drift og vedlikehold. Forfallet er beregnet til
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117, 4 mill kr. Beregnet forfall inkluderer ikke lokale forsterkningsbehov eller
oppgradering av vegen til en høyere vegklasse eller bruksklasse.

Regionale føringer








Regional plan for samferdsel 2018-2030, Oppland fylkeskommune. Mål: Et
transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling til
lavutslippsamfunnet. Fire plantema er prioriterte i planen; digital infrastruktur,
infrastruktur veg og bane, fra kollektivtransport til mobilitet og ATP-strategi Mjøsbyen.
Regional planstrategi 2016-2020 – Mulighetenes Oppland ei grønn framtid. Overordnet
ambisjon for samfunnsutviklingen er mulighetene som ligger i en grønn framtid. Innen
samferdsel er prioriteten moderne, klimavennlige og effektive samferdselsløsninger som
fremmer attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner.
Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 2016-2026, godkjent av
Fylkestinget 15.06.16 Angir regional planbestemmelse gjeldende 10 år fra vedtaksdato.
Formålet med bestemmelsen er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, bidra til
effektiv arealbruk og legge til rette for miljø- og helsefremmende transportvalg.
Langsiktig mål er å oppnå mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og
begrense klimagassutslippene. Fylkesdelplanen for lokalisering av varehandel fra 2004
deler byer og tettsteder inn i tre kategorier; regionale handelssentre, kommunal
handelssentre og lokale handelssentre. Raufoss er et regionalt handelssenter. Reinsvoll
er et lokalsentrum. Det er utarbeidet retningslinjer for bærekraftig transport. A:
Tilrettelegging for gående og syklende
a) Sentrumsområdene skal i størst mulig grad være universelt utformet
b) Byer og tettsteder skal normalt ha et trafikksikkert, sammenhengende gang- og
sykkelvegnett som forbinder boliger, tjenester og nære friområder
c) Det bør prioriteres å etablere sammenhengende sykkelvegnett i alle regionale sentre
og områdesentre og i en avstand på 5 km fra disse
d) Alle nye boligområder skal ha trygg gang- og sykkelforbindelse til skole og lokalsenter
eller til bussholdeplass
e) I sterkt trafikkerte sentrumsområder bør det etableres egne sykkelfelt eller sykkelveg
med fortau
f) Det skal etableres god parkeringsdekning for sykkel i den indre sentrumssonen. Det
bør etableres synlige sykkelparkeringsplasser med kvalitet ved viktige målpunkt.
Oppland fylkeskommune handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Omklassifisering: Av historiske årsaker ivaretar kommunene i dag vedlikeholdsansvar for
gang- og sykkelveger, og for vegbelysningsanlegg langs deler av fylkesvegnettet. For å få
en og mest mulig rasjonell drift, er det hensiktsmessig at fylkesvegen og dens sideanlegg
har én og samme eier.
Miljøgater Raufoss, Gran og Lena: Oppgradering av aktuelle gater og sentrumsområder.
Det må foretas en nærmeree vurdering av hvilke områder som prioriteres. Det legges til
grunn at tiltak av denne arten må/bør være spleiselag. Kostnad 35 mill kr.
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Handlingsplan for trafikksikkerhet 2018-2021, Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg.
Lokalt trafikksikkerhetsarbeid i kommunene: Trafikksikker kommune,
tilskuddsordningen, kommunale trafikksikkerhetsplaner, ulykkesmarkeringer og
trafikksikkerhetsprisen.
ATS-Mjøsbyen – på bestilling fra fylkestingene i Hedmark og Oppland er det igangsatt et
prosjektarbeid for utvikling av en helhetlig, langsiktig og bærekraftig areal- og
transportstrategi (ATS) for Mjøsbyen – som her består av de ti kommunene Gjøvik,
Vestre og Østre Toten, Øyer, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Elverum, Løten og Stange.
En felles areal- og transportstrategi skal legge til rette for en samordnet byutvikling som
gjør Mjøsbyen til et attraktivt, funksjonelt og klimavennlig bo- og arbeidsmarked – med
gode kollektivtilbud og reduserte klimautslipp. Utkast til Felles areal- og transportstrategi
for Mjøsbyen er lagt ut på høring i januar 2019. Transportstrategier er å utvikle et
helhetlig bærekraftig transportsystem, fullføre utbygginga av jernbanen og
hovedvegnettet, utvikle et mer attraktivt regionalt kollektivtilbud, utvikle et styrket lokalt
busstilbud, utvikle et mer attraktivt tilbud for gåing og sykling, samarbeide om felles
parkeringspolitikk, utvikle et mer robust og bærekraftig godstransportsystem.
Gjøvikregionen har vedtatt strategien Connected living. Strategien er utviklet for å finne
nye måter å bo sammen på med korte avstander til tjenestetilbud, felles ute- og
inneareal, møteplasser, bildeleordninger osv.

Nasjonale føringer









Stortingsmelding 33, Nasjonal transportplan 2018-2029
Nasjonal transportplan har et eget kapittel om barn og unge – Barnas transportplan.
Planen vektlegger viktigheten av trafikkopplæring, trygghet for barn og unge i sitt eget
nærmiljø og trygghet på skolevegen, og at myndighetene, skolevesenet og kommunene
har ansvar for å gi barn og unge trygge omgivelser og god trafikkforståelse.
Stortingsmelding 40, Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Nullvisjonen – en visjon om et
transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd er grunnlaget for alt
trafikksikkerhetsarbeid i Norge. Etappemål – det skal maksimalt være 350 drepte og
hardt skadde i vegtrafikken i 2030.
Nasjonal sykkelstrategi – Sats på sykkel! Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan
2014-2023, Vegdirektoratet. Hovedmål: Sykkeltrafikken skal utgjøre 8 % av alle reiser
innen 2023. Det er størst potensiale i byene – der bør sykkelandelen være på 10-20 %.
Fire delmål; fremme sykkel som transportform, sykkeltrafikken i byer og tettsteder er
minst doblet, bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for syklister, 80 % av barn og
unge går eller sykler til skolen.
Nasjonal gåstrategi. Statens vegvesen har utarbeidet nasjonal gåstrategi. Målet er å gjøre
det tryggere og trivligere å være fotgjenger, og dermed få flere til å gå mer. Strategien
har to hovedmål: det skal være attraktivt å gå for alle og fler skal gå mer. Strategien
peker på seks innsatsområder: Utforming av fysiske omgivelser, drift og vedlikehold –
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god tilgjengelighet og fremkommelighet gjennom hele året, samspillet i trafikken – lavt
fartsnivå på biltrafikken i byer og tettsteder er avgjørende for å øke trygghet og redusere
antall drepte og alvorlige skader blant fotgjengere, aktiv gåkultur – et påvirke
befolkningen til å gå mer samt bedre informasjon om gåruter som er universelt utformet,
Forskning/utvikling og formidling – kunnskap om fotgjengernes preferanser og om
dagens tilbud er avgjørende for å gjøre det mer attraktivt å gå og legge til rette for at
flere ønsker å gå mer, ansvar og samarbeid – samarbeid mellom vegeiere/vegdriftere for
at det skal være attraktivt å gå.
Veileder for en trafikksikker kommune – systematisk arbeid for et tryggere lokalmiljø.
Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at
det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt,
målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

UTFORDRINGER OG POTENSIALE
Bevaring av vegkapitalen – bærekraftig forvaltning
Vestre Toten kommune har ca 140 kilometer kommunal kjøreveg, ca 9 km gang og sykkelveg
og ca 5 km fortau. Den kapitalen som er investert i vegnettet forringes stadig. Dersom denne
utviklingen fortsetter, må vegene bygges opp på nytt til en høyere kostand enn summen av
jevnlig vedlikehold. Tradisjonelt har det vært for liten forståelse og fokus på drift og
vedlikehold som målrettede tiltak. En opptrapping i den årlige vedlikeholdsinnsatsen som
bevarer verdiene kommunen har lagt ned i vegnettet er nødvendig for å motvirke ytterligere
forfall.
De overordnede planene og valgte strategier for årene framover gir forventninger om
betydelige tiltaksbehov spesielt i form av investeringstiltak. For at effekten av investeringene
skal virke over tid er det viktig å følge opp med moderne og effektive drifts- og
vedlikeholdstiltak. Kommunen må selv fastsette sin egen vegstandard, ta ansvar for denne
og bevilge midler til dette over kommunens ordinære frie inntekter.
Det finnes ingen øremerkede midler eller statlige overføringer som beregnes ut fra
kommunens mengde av veger. Prioriteringer av det kommunale vegnettet for drift,
vedlikehold og fornyelse vil derfor skje i konkurranse ned øvrige kommunale tjenester.
Samtidig har kommunen lave inntekter, og kommunen går inn i en periode der det forventes
langt strammere rammer og krevende økonomiske utfordringer. Driftsmidlene har i en
årrekke stort sett dekket vinterdrift, det har ikke vært økonomiske rammer til sommerdrift,
vedlikehold og fornyelse.
For å oppnå en bærekraftig forvaltning må drift, vedlikehold og investering ses i
sammenheng som tiltak. Behovet for drift og vedlikeholdsmidler er om lag det dobbelte av
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de økonomiske rammene som tildeles. Utfordringen blir å finne de nødvendige tiltak som gir
en balanse som gjør at drift, vedlikehold og fornyelse kommer opp på et nivå som motvirker
ytterligere forfall, samtidig som det forventes nyanlegg.

Tilgjengelighet for alle
Tradisjonell vegdrift har vært fokusert på biltrafikken og dette gjelder også for Vestre Toten
kommune. Moderne vegdrift ser alle trafikantgrupper i sammenheng og fokuserer på et
balansert tilbud. Dette krever omstrukturering og endringer i prioriteringer. Regionale og
nasjonale planer og føringer beskriver satsingsområder som krever endring i fokus – mer
miljøvennlig transport og et tydeligere folkehelseperspektiv.

Trafikksikkerhet
Det har vært gjort et godt trafikksikkerhetsarbeid i kommunen over flere år basert på
Nullvisjonen. Denne innsatsen må opprettholdes. Det må i tillegg legges vekt på tiltak som
skaper trygghet for trafikanter i alle aldre som ønsker å ferdes på vegene i kommunen.
Vestre Toten kommune er godkjent som trafikksikker kommune, og har en gjeldende
Trafikksikkerhetsplan. Oppfølging av trafikksikkerhetsplanen krever investeringer og
driftsmidler. Det er tilskuddsordning i Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg for
trafikksikrende investeringstiltak som betinger en godkjent trafikksikkerhetsplan.
Bane NOR vil om kort tid igangsette planarbeid for å tilrettelegge for innføring av
timesfrekvens på Gjøvikbanen, noe som vil innebære en fordobling i antall togpasseringer i
forhold til dagens situasjon på strekningen. Forhold til jernbanesikkerhet bør vurderes
spesielt i det videre planarbeidet. Dette er spesielt viktig i tettsteder der jernbanen danner
en «barriere» mellom bebyggelse på begge sider av jernbanen.

Få flere til å sykle og gå
Sykkelforbindelsene internt i kommunen, til kollektivknutepunktene og til arbeidsplasser
utenfor kommunen er ikke tilpasset et ønske om en betydelig høyere sykkelandel.
Størstedelen av vegnettet i kommunen er i dag bygget ut for biltrafikken. Fysisk
tilrettelegging antas å ha stort potensiale for å motivere til økt andel gående og syklende.
Utbygging av gang og sykkelvegnett krever investeringer, og gir fremtidige drifts og
vedlikeholdsbehov. Dette må ses i sammenheng med gevinst i folkehelse og klimamål. Plan
for hovednett sykkel for Raufoss er påbegynt, og vil forankres i kommunedelplanarbeidet for
å sikre prioritering og økonomi for gjennomføring. Det finnes også tilskuddsordninger for
investeringsmidler for sykkelvegtiltak, dette betinger en godkjent sykkelplan.
Tilskuddsordningen prioriterer sykkelbyer. Kommunen mangler godkjent sykkelplan.

Utvikling av sentrumsområder
Det planlegges store utbygginger i sentrumsområdene både i regi av kommunen og i regi av
private utbyggere. En satsning på mye aktivitet i sentrum kan kreve et høyere nivå på
materialvalg, høyere standard på drift og vedlikehold og en annen type drift og vedlikehold
enn det som er tilfelle i dag.
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God og energieffektiv belysning
Belysning er viktig for trygghetsfølelse og framkommelighet i mørke. Veilys er et stort og
ressurskrevende område innen vegforvaltningen. For å følge utviklingen innen
energiøkonomisering og sikre en forsvarlig oppfølging av kommunens veilysinfrastruktur, vil
området måtte gis en større oppmerksomhet enn det har i dag. Det antas å ha stort
potensiale å gå over til LED-belysning for å spare energi, og dermed utgifter til strøm. Vestre
toten kommune har ikke driftsstyring på eksisterende gatelysanlegg, det antas å ha stort
potensiale for forenklet drift og større fleksibilitet i styring ved å etablere driftsstyring.

Miljøulemper
Estetikk er en viktig verdi for innbyggerne. Vegarealene og vegutstyret gir betydelige bidrag
til helhetsinntrykket i et nærområde. For eksempel kan luftstrekk for gatelysanlegg virke
skjemmende i et boligområde.

Klima
Nedbørsmengden i Norge har økt de siste tiårene. Det er mer ekstremnedbør enn før. I løpet
av dette århundret kan den årlige nedbørsmengden i Norge øke ytterligere.
Det er den kraftige og intense nedbøren som skaper størst utfordringer med avrenning.
Noen av de mest essensielle drifts- og vedlikeholdstiltakene for veg er å kunne håndtere
nedbørsmengdene, kanalisere og avlede vannmengdene på og i tilknytning til vegnettet for å
hindre utvasking av veg. Fortetting av sentrumsområder må ha stekt fokus på lokal
overvannshåndtering. Nåværende driftsrammer gir ikke rom for dette viktige preventive
vedlikeholdet som grøfterensk og etablering av tilstrekkelig grøftevolum. Gamle og
utilstrekkelige stikkrenner vil kunne bryte sammen, og vil tilslutt redusere effekten av dagens
beredskapsnivå i kommunen og vaktordninger.

Flere vegforvaltere – samarbeid og ansvarsforhold
Det er flere vegforvaltere; stat, fylke, kommune og private. Det er viktig at kommunalt
vegnett ses i sammenheng med fylkesveger og private veger. Slik delingen av ansvaret for
vegnettet foreligger, kan det ligge utfordringer i skjæringspunkter mellom stat, fylke, private
og kommune når det gjelder forvaltning, drift og vedlikehold av vegene.
Vestre Toten kommune og Oppland fylkeskommune mener at totalansvarsprinsippet skal
ligge til grunn for forvaltning, drift og vedlikehold av vegene. Det betyr at hele vegen med
langsgående tilbud til gående og syklende skal ligge til en vegholder. Alle tilhørende veglys,
skilt, gatemøbler og andre vegelement skal inngå i ansvarsforholdet.
Oppland fylkeskommune har tatt initiativ til å rydde opp i ansvarsforholdet mellom
kommune og fylkeskommune, men arbeidet er stoppet opp og forventes tatt opp igjen i
2020. Det er stort potensiale i å avklare ansvarsområdene for vegelementer og drift der
kommunal veg går inn på fylkesveg og private veger. Kommunen har ansvar for å melde inn
innspill til handlingsplan for fylkesveger. Kommunedelplan for veg er tenkt brukt som
utgangspunkt for innspill til handlingsplan for fylkesveger.
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Komplett mengde og tilstandsregistrering – digitale arbeidsverktøy
Dette arbeidet er godt i gang, og det er gjort datafangst og tilstandsregistreringer av
dekkestandard og tilstand på gatelysnettet. Lagring av data i databaser er nødvendig for
dokumentasjon av vegelementer. NVDB er den nasjonale vegdatabanken der alle data om
Norges veger bør lagres. I Vestre Toten er det kun enkelte vegelementer som er
dokumentert i NVDB. Det er stort behov for innlegging og vedlikehold av data i NVDB for
kommunale veger. Når dette er gjort må tilstand og endringer som følge av utskifting og
ombygging oppdateres fortløpende for å kunne prioritere drift og vedlikeholdsbehov i riktig
rekkefølge. Det antas å ha stort potensiale i å kunne benytte digitale drifts og
vedlikeholdssystemer.

Gravearbeider
Arealer i veger og gater blir benyttet for fremføring av ulike ledninger og installasjoner.
Ved gravearbeider blir det en forringelse av ulike vegelementer. For å sikre en forsvarlig
standard på veger og gater etter gravearbeider må det utføres kontroll og oppfølging av
ansvarlige entreprenører. Det antas å ha et stort potensiale i å systematisere etterkontroll av
gravearbeider. Dersom graveskader er oppstått, vil tiltakshaver kunne pålegges å utbedre
dette i arbeidets garantitid. Uten kontroll og oppfølging vil eventuelle graveskader belaste
kommunens drifts- og vedlikeholdsbudsjett.

FOKUSOMRÅDER
Gjennomgang av nasjonale, regionale og lokale planer, utfordringer og potensiale peker
spesielt på tre områder som vil ha stekt fokus i planarbeidet
 Bærekraftig forvaltning av vegkapitalen
 Tilrettelegge for gående og syklende
 Tettstedsutvikling
Andre fokusområder vil kunne komme fram i løpet av planprosessen.

UTREDNINGSBEHOV
Kommunen velger i dette tilfellet å varsle planarbeid og utarbeide et planprogram. I den
forbindelse skal det vurderes hvilke vesentlige virkninger planarbeidet skal ha for miljø og
samfunn, og om det trengs å utarbeides en konsekvensutredning. En konsekvensutredning
vil kreves om planarbeidet innebærer ny utbygging. Planarbeidet vil peke på pågående
prosesser som vil kunne medføre konsekvensutredninger i planperioden, men det er ikke
konkrete utbyggingsprosjekter som må konsekvensutredes før ferdigstillelse av
planarbeidet.
Planarbeidet skal bygge på eksisterende kunnskap. Rapport om kommunens eksisterende
vegnett fra 2017 utarbeidet i samarbeid med Veiteknisk institutt vil legges til grunn for å
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belyse alternativer for politisk strategiske valg for eksisterende vegnett. I tillegg er det
mange planarbeider på gang i forhold til utvikling av tettsteder og tilrettelegging for gående
og syklende som krever strategiske politiske valg. Dette skal beskrives og utredes i
planarbeidet og legges inn i en handlingsplan med prioriterte tiltak. Det ses på nåværende
tidspunkt ikke behov for ytterligere utredninger.

ORGANISERING AV ARBEIDET
Kommunestyret fastsetter planprogram og vedtar kommunedelplan.
Planutvalget ivaretar det løpende behov for formell politisk drøfting og vedtak underveis i
planprosessen.
Rådmannen har det overordnede administrative ansvaret for planprosessen.
Ansvarlig for planarbeidet er Teknisk driftsavdeling ved driftssjef.
For utarbeidelse av faglig rapport som skal benyttes som vedlegg til plandokument har
kommunen inngått avtale med Veiteknisk institutt. Triona er benyttet som underleverandør
for noen tjenester.
Etter ny politisk organisering organiseres planarbeidet slik tabellen viser.
Rolle
Planeier
Kommuneplanutvalg
Planansvarlig
Planleder
Styringsgruppe

Arbeidsgruppe

Utvalg/tittel
Kommunestyret
Planutvalg
Rådmann
Driftssjef teknisk driftsavdeling
Rådmann
Plansjef
2 representanter fra planutvalg med personlig vara
Driftssjef teknisk driftsavdeling
Prosjektleder Veg
Driftsenhetsleder veg og park
Samfunnsplanlegger

INFORMASJON, MEDVIRKNING OG PROSESS
Det utarbeides forslag til planprogram som fremmes Formannskapet for beslutning om
oppstart og kunngjøring.
Varsel om oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram blir sendt til offentlige organer
og andre interesserte varsles om formål og viktige problemstillinger for planarbeidet.
Kunngjøring skjer via minst en avis som er alminnelig lest på stedet og på kommunens
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hjemmeside. Høringsdokumentet vil bli lagt ut på Fyrverkeriet bibliotek og i resepsjonen på
rådhuset.
Frist for innspill er seks uker fra utsendelsesdatoen. Det er mulighet for innspill til både
planprogrammet og planarbeidet generelt. Alle merknader som kommer inn innen utløpet
av fristen vil bli tatt med i kommunens vurdering når endelig planprogram skal fastsettes.
Mottatte høringsuttalelser bearbeides og behandles i Formannskap og Kommunestyret for
fastsettelse av planprogram.
Utarbeiding av plandokument for 1. gangs politisk behandling. Arbeidsgruppa presenterer
forslag til kommunedelplan for styringsgruppa. Forslag til plandokument fremmes for
Formannskapet for første 1.gangs behandling.
Etter at planutvalget har foretatt 1. gangs behandling blir kommunedelplan veg lagt ut til
offentlig ettersyn. Det vil si annonsert og varslet på samme måte som ved kunngjøring av
oppstart, med mulighet for nye innspill.
Merknadsbehandling og ferdigstilling av kommunedelplan veg evt 2. gangs behandling.
Mottatte høringsuttalelser bearbeides og det fremmes sak til Formannskapet for overordnet
økonomisk samordning med andre økonomibelastende tiltak, med forslag for fremlegging til
Kommunestyret for vedtak.
Hvis det er store innsigelser til planen må det settes i gang 2. gangs høring og planen kan
ikke vedtas før etter dette er behandlet.
Sluttvedtak og kunngjøring. Kommunestyret fatter endelig vedtak, og vedtak kunngjøres på
kommunens hjemmeside.
Høringsorganer:






Offentlige myndighets- og forvaltningsorganer
Nabokommuner
Kommunens råd
Politiske partier
Lag og foreninger i kommunen

FRAMDRIFT
Planprogrammet legger opp til at det skal foreligge politisk vedtak for kommunedelplan veg i
løpet av 2020. Eventuelle forsinkelser i prosessen vil kunne føre til at fremdriftsplanen må
revideres, med påfølgende forskyvning av politisk vedtak av kommunedelplanen.
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Aktivitet
Utarbeidelse av planprogram
Orientering om oppstart/ høring
planprogram UTP
Melding om oppstart/høring
planprogram FSK
Offentlig ettersyn/ høring 6 uker
Bearbeiding av innspill
Orientering om behandling av
PP med innspill UTP
Behandling planprogram FSK
Fastsettelse planprogram KST
Revisjon av planprogram PLU
Fastsettelse av revidert
planprogram KST
Utarbeiding av forslag til
kommunedelplan
Arbeidsgruppa presenterer
planen for styringsgruppa
1. gangs politisk behandling PLU
Offentlig ettersyn/ høring 6 uker
Bearbeiding av innspill
2. gangs politisk behandling PLU
Planvedtak KST

2019
Feb Mar Apr Mai Jun

2020
Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

4
13
13

24
2430
29
7
23
14
6

27

1

14
2

3
26
14
0

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Trine Kløvrud
20/71

Arkiv: 120

STYRET FOR FRIE GAVEMIDLER
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til vedtekter for frie gavemidler
Kommunestyret oppnevner følgende politiske representanter med vara til styret for
frie gavemidler:
……….
……….
vara 1 ………
vara 2 ………
Utrykte vedlegg:
Trykte vedlegg:
Vedtekter fond for frie gavemidler
Fakta:
Omsorgstjenesten er tildelt testamentariske gaver som er samlet i fond for frie
gavemidler. Fondet har et styre bestående av politiske representanter, råd for
mennesker med funksjonshemming, eldreråd, ansatterepresentanter og omsorgssjef.
Viser til behandling i kommunestyret 28.9.2017 sak 85/17.
På bakgrunn av ny politisk organisering er det gjort endringer i vedtektene.
Politikere med vara valgt av og blant medlemmer i Utvalg for velferd og opplæring er
endret til politiske representanter med vara oppnevnes av kommunestyret.
Det skal velges 2 politiske representanter med 2 varamedlemmer til styret for fire
gavemidler. Kommunestyret foreslår og beslutter representanter.

Bjørn Fauchald
20/71

kommunedirektør

Trine Kløvrud
omsorgssjef

20/71

Vestre Toten kommune
Omsorg

Vår ref.:
20/71-3
Saksbehandler:
POTKL
Dato:
09.01.2020

VEDTEKTER FOND FOR FRIE GAVEMIDLER
1.

Fond for Frie gavemidler består av testamentariske gaver og andre
større pengegaver som blir gitt til omsorgsavdelingen.

2.

Fondet for frie gavemidler skal forvaltes av et styre bestående av:
2 politiske representanter med vara valgt av og blant medlemmer i
kommunestyret
1 representant valgt av og blant medlemmer av eldrerådet
1 representant valgt av og blant rådet for mennesker med
funksjonshemminger
2 representanter valgt av og blant ansatte foretatt av hovedtillitsvalgte
Omsorgssjefen
Valg av styre følger kommunestyreperioden. Styret er beslutningsdyktig
når minst 5 av representantene er til stede. Beslutningen skjer ved
simpelt flertall.

3.

Hensikten med frie gavemidler er å kunne gi midler til gode formål i
omsorgsavdelingen i henhold til givers testamente og gjeldende
lovbestemmelser (tml § 20,fvl §§ 6 – 10).

4.

Styret skal forvalte gavemidlene i henhold til givers testamente.

5.

Søknader om midler behandles 4 ganger pr år på fastsatt dato og
Omsorgssjef informerer enhetene ved driftsenhetslederne om frist for å
sende inn søknader.

6.

Midlene kan blant annet brukes til underholdning, aktivisering,
trivselstiltak for pasienter/brukere, oppmerksomhet til frivillige som
bidrar i Omsorg.

7.

Regnskapstall med spesifisering av rentemidler og tildelte midler
forelegges formannskapet en gang pr. år i forbindelse med kommunens
regnskapsavslutning.

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

Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
22.01.2020
8/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

12/2198
SAKSPROTOKOLL - GEBYRENDRINGER I
ALKOHOLFORSKRIFTEN 2020

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

Vestre Toten kommune

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tom Erik Johansen
12/2198

Arkiv: 113

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

Utrykte vedlegg:
Trykte vedlegg:
GEBYRENDRING 2019 ENDELIG .PDF
Fakta:
Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 29.11.2019 en økning av gebyrene i § 6-2 i
alkoholforskriften. Det er gjort endringer i alle gebyrene (Salg gruppe 1 og 2,
skjenking gruppe 1, 2 og 3 og ambulerende skjenkebevilling). Endringene trer i kraft
1. januar 2020. Alle gebyrene er inflasjonsjusterte (+2,1%).
12/2198

Alkoholloven § 7-1, Bevillingsgebyrene
For bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyst 4.7 volumprosent alkohol og til
skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i
forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.
Departementet gir forskrifter om gebyrsatser og innbetaling av gebyret. For bevilling som
gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende bevilling, kan
departementet bestemme en særskilt gebyrsats. Bevillingsmyndigheten fastsetter
gebyret.

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

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

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

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

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

II
Endringene trer i kraft 1. januar 2020.

Vestre Toten kommune
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FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES GODTGJØRING I VESTRE TOTEN
KOMMUNE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Vestre Toten kommune vedtas.
2. Forskriften trer i kraft 06.02.2020.
Utrykte vedlegg:
Folkevalgtes arbeidsvilkår for perioden 2019 – 2023.
Trykte vedlegg:
Forslag til forskrift om folkevalgtes godtgjøring.
Fakta:
Ny kommunelov slår fast at kommunestyret skal vedta forskrift om folkevalgtes rett til
dekning av utgifter og økonomisk tap (§ 8-3), arbeidstidgodtgjøring (§ 8-4),
ettergodtgjøring (§ 8-6) og permisjoner (§8-10).
Kommunestyret vedtok i møte 26.09.2019, sak 90/19, Folkevalgtes arbeidsvilkår for
perioden 2019 – 2023 revidering av retningslinjer og godtgjøringer etter
kommuneloven av 1992 §§ 41 og 42.
Innstillingen til reviderte arbeidsvilkår ble utarbeidet av et arbeidsutvalg bestående av
Elin S. Solberg (H), Svein Erik Sørensen (FRP), Arild N. Ødegaard (SP), Hege
Eriksen (AP), Hans Petter Olsen (SV) og ordfører Leif Waarum.
Det som er nytt er at reglene skal gis som en forskrift og det betyr at kravene til
saksbehandling av forskrifter i forvaltningsloven skal være oppfylt.
Forvaltningslovens § 37 sier følgende:
Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før
vedtak treffes.
Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller
interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis
interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften blir
utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig
opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre.
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Forvaltningsorganet bestemmer på hvilken måte forhåndsvarslingen skal
foregå og kan sette frist for å gi uttalelse.
Forhåndsvarsling kan unnlates forsåvidt den:
a) ikke vil være praktisk gjennomførlig, eller
b) kan vanskeliggjøre gjennomføring av forskriften eller svekke dens
effektivitet, eller
c) må anses åpenbart unødvendig.
Uttalelser skal gis skriftlig. Forvaltningsorganet kan i den enkelte sak samtykke
i at uttalelse gis muntlig. Når saken egner seg for det, kan forvaltningsorganet
bestemme at forhandlinger om saken skal foregå i møte.
Etter bokstav c kan høring utelates hvis dette er/anses «åpenbart unødvendig».
Dette unntaket tar sikte på forskrifter som det ikke har noen hensikt å be om
merknader til, for eksempel fordi de omhandler forhold av helt bagatellmessig
betydning for borgerne, eller rent formelle eller tekniske forhold. Det kan også være
forskrifter som bare har betydning for interne forhold i forvaltningen, f.eks instrukser
eller delegeringer som fastsettes i forskrifts form.
Vurdering:
Forvaltningsorganet (her kommunestyret) skal påse at saken er så godt opplyst som
mulig før vedtak treffes. Dette er en vurdering kommunestyret må ta før forskriften
vedtas. Kommunedirektøren anbefaler at for denne saken gjøres forvaltningslovens
§37c og paragrafens siste setning gjeldende, da de som forskriften retter seg mot er i
hovedsak er representert i kommunestyrets møte. Et annet argument er at forslaget
til forskrift bygger på de samme regler om dekning av utgifter, økonomisk tap og
arbeidstidsgodtgjøring som ble vedtatt i «Folkevalgtes arbeidsvilkår for perioden
2019 – 2023» der alle politiske partier i Vestre Toten var representert i
kommunestyrets behandling.
Kommunestyret må imidlertid vurdere om det er andre som skal høres før vedtak
fattes.
Dersom saken behandles i dette møtet behandles den etter forvaltningslovens § 37c
og § 37 siste ledd.
Kommunedirektøren innstiller på å vedta vedlagte forskrift slik den ligger i
saksfremlegget.
Bjørn Fauchald
Kommunedirektør

Geir Steinar Loeng
administrativ leder
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Vestre Toten kommune
Sentraladministrasjonen

FORSKRIFT (DATO) OM FOLKEVALGTES GODTGJØRING I VESTRE
TOTEN KOMMUNE
Fastsatt av Vestre Toten kommunestyre (dato/år) i vedtak …/20 med hjemmel
i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner § 8-3, § 8-4, § 86, § 8-9 og § 8-10.

§ 1.Formål
Formålet med denne forskriften er å regulere godtgjøringer til de folkevalgte i
Vestre Toten kommune i henhold til kommuneloven
§ 2.Generelle bestemmelser
Alle prosentsatser relaterer seg til ordførerens godtgjøring.
Utbetaling skjer månedlig.
§ 3.Ordfører
a. Ordførerens godtgjøring vurderes særskilt og fastsettes av
kommunestyret foran hver valgperiode.
Godtgjøringen justeres årlig i tråd med nasjonal lønnsvekst på KSområde. Justeringen gjøres den 01.05 hvert år.
b. Ordfører får dekket mobilabonnement samt kostnader for internett
privat (bruken sjablonbeskattes jfr. Skattebetalingsloven). I tillegg
dekkes abonnement på inntil tre aviser. Der hvor det tilkommer
tilleggskostnad for elektronisk avis må billigste løsning velges.
c. Godtgjøringen dekker all kommunal virksomhet som ordførervervet
medfører, og det tilkommer ingen møtegodtgjørelse utover dette.
d. Ordfører gis ved avslutning av vervet etterlønn i inntil 6 måneder.
Etterlønn utover 1,5 måned bortfaller ved inntreden i ny stilling eller ved
overgang til varige trygdeytelser.
e. Sykelønn for ordfører
I forbindelse med sykdom, utbetales det løpende ordinær godtgjøring i
arbeidsgiverperioden (dvs. inntil 16 dagers sykefravær). Dersom
sykefraværet varer utover arbeidsgiverperioden, tilstås det godtgjøring
(etterskuddsvis) beregnet til å utgjøre differansen mellom den
sykelønnen fra NAV som ordfører har krav på å motta som frilanser og
det som ordfører ville ha fått utbetalt i sykelønn som arbeidstaker i
kommunen iht Hovedtariffavtalens bestemmelser.

Adresse: P.B. 84, 2831 RAUFOSS
Telefon 61153300, Telefaks 61153555
E-post: post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no
Giro: 2050 07 01049

§ 4.Varaordfører
a. Varaordførers godtgjørelse fastsettes til inntil 20 % av ordførerens
godtgjørelse. Størrelsen fastsettes i egen avtale med varaordfører,
basert på oppgaver, tidsbruk, mulighet for frikjøp fra egen stilling mv.
Slik avtale godkjennes av formannskapet.
b. Varaordfører får dekket abonnement og bruk av mobiltelefon.
c. Godtgjøringen dekker de oppgaver og plikter som følger av vervet,
herunder representasjon og oppdrag på vegne av ordfører.
d. Når varaordfører trer inn på heltid i ordførerens funksjoner ved
sammenhengende ferier eller sykdom på en varighet som overstiger 5
virkedager, gis varaordfører samme godtgjørelse som ordføreren
e. I tillegg utbetales møtegodtgjørelse.
§ 5. Formannskapets medlemmer
a. For perioden 2019 – 2023 settes godtgjørelse til 6 % av ordførerens
godtgjørelse for medlemmer av formannskapet.
b. I tillegg utbetales møtegodtgjørelse.
c. Faste godtgjørelsen innbefatter forberedelse til og deltakelse på møter i
formannskapet, formøter og gruppemøter, samt nødvendig samarbeid
med administrasjonen og andre utvalg medlemmene oppnevnes i (eks.
ad-hoc-utvalg mv.).
§ 6. Godtgjøring - ledere av utvalg
Utvalgsledere med fast godtgjøring for perioden 2019 - 2023:
a. Leder av planutvalget gis en godtgjørelse tilsvarende 6 % av
ordførerens godtgjøring.
b. Leder av kontrollutvalget gis en godtgjørelse tilsvarende 6 % av
ordførerens godtgjøring.
c. Leder av Administrasjonsutvalget gis en godtgjørelse tilsvarende 3%
av ordførerens godtgjøring.
d. Fast godtgjøring utbetales over lønnssystemet hver måned.
e. Godtgjørelsen for ledere innbefatter forberedelse til og deltakelse på
møter i utvalgene, formøter og gruppemøter og nødvendig samarbeid
med administrasjonen og andre utvalg medlemmene oppnevnes i (eks.
ad-hoc-utvalg mv.).
f. I tillegg utbetales møtegodtgjørelse.

2

§ 7. Møtegodtgjørelse
Satser møtegodtgjørelse 2019 – 2023
UTVALG / RÅD
VARAORDFØRER
KOMMUNESTYRET
FORMANNSKAPET
PLANUTVALGET
Leder
Øvrige medlemmer
KONTROLLUTVALGET
Leder
Øvrige medlemmer
ADMIS
Leder
Øvrige medlemmer
ELDRERÅDET
Leder
Øvrige medlemmer
RÅDET FOR
FUNKSJONSHEMMEDE
Leder
Øvrige medlemmer
UNGDOMSRÅDET
Leder
Øvrige medlemmer
Internasjonalt råd
Leder
Øvrige medlemmer
Ad- hoc utvalg mv.
Medlemmer u/fast
godtgjøring
Interkommunalt råd
Sakkyndig nemnd
eiendomsskatt

MØTEGODTGJØRELSE
800,- pr. møte
800,- pr. møte
800,- pr. møte
800,- pr. møte
800,- pr. møte
800,- pr. møte
800,- pr. møte
800,- pr. møte
800,- pr. møte
900,- pr. møte
800,- pr. møte

900,- pr. møte
800,- pr. møte
900,- pr. møte
800,- pr. møte
900,- pr. møte
800,- pr. møte
800,- pr. møte
800,- pr. møte
800,- pr. møte

§ 8. Generelt om møtegodtgjørelser/ tapt arbeidsfortjeneste/ refusjoner
§ 8.1 Utbetaling av møtegodtgjørelse
a. Utbetaling av møtegodtgjørelse skjer månedlig for faste utvalg.
Møtegodtgjørelse utbetales «automatisk» ut fra frammøte, mens det
må kreves refusjon av reiseutgifter fra den enkelte. Ansvaret for
utbetaling av møtegodtgjørelser tilligger møtesekretariatet i
sentraladministrasjonen eller den som innkaller til møtet.
b. To møter samme dag (eks. valgstyret og formannskapet) betraktes
som ett møte.
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c. For medlemmer som oppnevnes i interkommunalt politisk råd, ad-hocutvalg og arbeids- og prosjektmøter som ikke har fast godtgjøring,
tilstås møtegodtgjørelse.
§ 8.2 Skyss- og kostgodtgjørelse
Folkevalgte som bruker egen bil i forbindelse med sine verv, får dekket utgifter
i samsvar med kommunens reiseregulativ ved deltakelse på kurs / møter.
Flere oppfordres til å kjøre sammen når det er hensiktsmessig.
§ 8.3 Omsorgsansvar
Folkevalgte med omsorgsansvar i hjemmet får dekket utgifter til tilsyn i den
tiden han/hun er fraværende for å ivareta kommunale verv.
Utgiften må dokumenteres.
Omsorg av egne barn dekkes ikke når ansvaret overtas av enten mor, far,
besteforeldre eller søsken.
§ 8.4 Legitimert, tapt arbeidsfortjeneste
a. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste refunderes av kommunen for
faktisk/nødvendig fravær fra arbeidsplassen.
b. Som legitimasjon godkjennes bekreftelse fra arbeidsgiver for trekk i
lønn ved fravær med opplysning om den til enhver tid gjeldende
timesats inkl. feriepenger, jfr § 8-5 c.
c. Det kan avtales med arbeidsgiver at denne utbetaler ordinær lønn mot
refusjon fra kommunen. Dette gjelder ikke i de tilfeller vedkommende
har avtalefestet rett til et visst antall dager fri med lønn fra egen
arbeidsgiver pr. år for å ivareta offentlig tillitsverv.
§ 8.5 Selvstendig næringsdrivende
a. Dekkes i sin helhet etter fremleggelse av likningsattest. Tap pr. time blir
utregnet etter brutto årsinntekt dividert på 1950 timer. Dersom
likningsattesten ikke gir gode nok opplysninger for tapt
arbeidsfortjeneste, kan man legge ved utskrift av likningen eller
egenerklæring med utregning av inntektstapet som godkjennes av
kommunedirektøren.
b. Timesats for selvstendig næringsdrivende settes til kr. 250,- pr. time,
dersom ikke annet blir klart dokumentert.
c. Refusjon av tapt arbeidsfortjeneste begrenses oppad til kr. 3000 pr.
dag (gjelder lønnstakere og selvstendig næringsdrivende)
§ 8.6 Ulegitimert, tapt arbeidsfortjeneste
Det utbetales kr. 250 pr. time for ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste for
studenter, hjemmeværende og arbeidsløse m.v. som ikke kan fremlegge
dokumentasjon for direkte tap i inntekt..
§ 8.7 Regler for oversendelse av refusjonskrav
a. Sekretariatet for utvalgene har ansvar for at protokollene fra møtene
inneholder liste over møtedeltakerne og møtets varighet som grunnlag
for godtgjørelse.
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b. Følgende legges til grunn ved krav om tapt arbeidsfortjeneste:
Frammøteprotokoll og møtets varighet (antall timer i hht møteprotokoll),
samt to timer for medgått reisetid og gruppemøter. For møter utenfor
kommunen dekkes faktisk reisetid.
c. Møtedeltakerne har selv ansvar for levere regning for kjøregodtgjøring
og tapt arbeidsfortjeneste senest en måned etter møte. Det kan avtales
andre frister med møtesekretariatet dersom praktiske grunner tilsier
det.
d. Reiseregning og krav om tapt arbeidsfortjeneste skal registreres i
kommunens elektroniske system.
e. Det kan søkes om å få dekke hele dagen der arbeidsforholdet tilsier at
det ikke er mulig å tiltre jobben uten fast tidspunkt.
§ 8.8 Stiftelser, legater, styreverv mv.
Kommunen utbetaler ikke møtegodtgjørelse for møter i stiftelser/legater/styrer
hvor organet selv fastsetter og utbetaler møtegodtgjørelse. Krav om
møtegodtgjørelse m.m. stiles direkte til den enkelte organet.
§ 9. Reduksjoner/trekk i fast godtgjøring ved fravær
a. Ved ikke meldt fravær/forfall fra ordinære møter og andre møter som
omfattes av fast møtegodtgjørelse, trekkes det i den faste
godtgjøringen med en dagsats for godtgjøringen med kr. 2.000,- for
formannskapets medlemmer og utvalgsledere og kr. 1.000,- for ledere
av øvrige faste utvalg.
b. Dersom en representant med fast godtgjørelse deltar i mindre enn
halvparten av det antall møter utvalget har i løpet av kalenderåret,
reduseres den faste godtgjørelsen tilsvarende. Reduksjon gjøres ved
senere utbetaling av godtgjørelse eller innbetales etter regning.
§ 10. Utstyr
Kommunestyret vedtok i møte 9. juni 2011 innføring av papirløse møter i
saksgangen i politiske møter, jfr. egne retningslinjer for bruk av mobilt utstyr.
Bruk av papirløse møter forutsetter at det ikke sendes ut papirer til møtene,
men sendes som filer elektronisk til iPad. Bruk av løsningen er obligatorisk og
brukes for representantene i alle utvalg.
Medlemmer i kommunestyret og faste utvalg + første vara har fått utdelt iPad.
§ 11. Permisjoner
Folkevalgte som har et tillitsverv som sin hovedbeskjeftigelse, har etter
søknad rett til permisjon i samsvar med arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-10,
12-12 og 12-15.
Søknad om permisjon avgjøres av kommunestyret.
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§12. Forsikring
I henhold til kommunelovens § 8-9 har kommunen egen gruppelivsforsikring
etter Hovedtariffavtalens (HTA) §10 for ordfører og alle politikere er mens de
er i politisk virke dekket av yrkesskadeforsikring etter HTA §11.
Politikere er ikke dekket av kommunens fritidsulykkesforsikring.
§ 13. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 06.02.2020.
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