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Vegard Skogen
20/1034

Arkiv: 021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Protokollen fra kommunestyrets møte 30.04.2020 godkjennes.

Trykte vedlegg:
Møteprotokoll - møte i kommunestyret den 30.04.2020

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested:
Møtedato:

Fjernmøte
30.04.2020

Tid: 18:00 - 22:50

Innkalte:
Parti
AP
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
Medlem

SV
MDG
R
SP
SP
SP
SP
SP
SP

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

SP
H
H
H
H
FRP
FRP
FRP
H

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

H

Varamedlem

UAVH

Navn
Forfall Møtt for
Stian Olafsen
Tonje Bergum Jahr
Ingrid Tønseth Myhr
Stian Pettersbakken
Rolf Erik Halle
Ann Marit Sandsengen
Lene Myhrvold
Lasse Rian
Trine Gravdahl Strande
Frode Engen
Torhild K. R. Løkken
May Brit Syversen Huuse
Siv Anita Eriksen
Midtskogen
Ahmed Haruun Ali
Marry Paula Elvesveen
Tor Sundheim
Aage Midtbu
Arild N. Ødegaard
Dorthe Ødegaard
FO
Hans Kristian Thorsrud
Sissel Skiaker
Håvard Johansen
Lindgaard
Kjersti Diesen Løken
Elin Synnøve Solberg
Anders Vildåsen
Arve Sørbo
Asgeir Sveen
Kjetil Sangnes
Svein Erik Sørensen
Anne Karin Synstelien
Per Erik Bergstuen
For Asgeir Sveen, sak 24/20
Amanda Maria
Tandsether
For Kjetil Sangnes, sak
Leif Petter Hansen
24/20

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

SP
AP

Varamedlem
Varamedlem

Jorunn Signe Ballangrud
Ole Runar Helbostad

FRP

Varamedlem

Stein Rune Vinger

Dorthe Ødegaard
For Stian Olafsen, sak
30/20, og Tonje Bergum
Jahr, sak 28/20
For Svein Erik Sørensen,
sak 28/20

Fra adm. (evt.
andre):

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, møtesekretær Vegard
Skogen

Fra/til saknr.:

21 – 38/20

Møteinnkalling: Godkjent.
Til sakslista: For Frp, Sp og H i Vestre Toten v/Elin Synnøve Solberg (Gruppeleder
Høyre)
Opposisjonspartiene Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Høyre fremmer forslag til
ending av saksliste til kommunestyremøte 30.04.2020.
Vi ønsker i henhold til § 11-3 i kommuneloven at følgende saker blir utsatt
realitetsbehandlet
- Sak 31; FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES GODTGJØRING I VESTRE
TOTEN KOMMUNE
- Sak 33; STRATEGIPLAN FOR MJØSMUSEET 2020 – 2023
- Sak 36; REVIDERT REGLEMENT - VESTRE TOTEN KOMMUNESTYRE
- Sak 37; INTERPELLASJON - ET MORIA UTEN SORIA
- Sak 38; INTERPELLASJON - NORSK MAT PÅ NORSKE RESSURSER
Begrunnelse:
Dagens kommunestyremøte er berammet med hele 18 saker. Dette synes vi er i
overkant av hva vi kan klare uten at det går på bekostning av grundig diskusjon i de
sakene som krever det. Siden møtet også skal avholdes som et fjernmøte, bør man
redusere omfanget av saker for å få en forsvarlig gjennomføring av møtet og vi
mener saksmengden til omtalte møte er for stor.
Sakene 31 og 36 er også viktige saker for de folkevalgtes rolle og forpliktelser.
Sak 36 omfatter også en stor forandring i forhold til saksordførerrollen som ordfører
ikke har diskutert med hverken partilederne, formannskapet eller de to
hovedutvalgene i kommune. All den tid den politiske organiseringen ikke har blitt
gjennomført før nå, ber vi om at denne saken blir trukket fra kommunestyret i denne
omgangen slik at formannskapet og utvalgene kan få mulighet til å uttale seg om
saken.
Ordfører: Anbefalte at sakene realitetsbehandles som planlagt.
Avstemning saksliste: Sakslista ble godkjent med 16 stemmer, - 15 stemte mot.
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Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Raufoss, 5. mai 2020

Underskrifter:
Stian Olafsen
ordfører

Vegard Skogen
møtesekretær
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21/20
20/868
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Behandling:
Tonje Bergum Jahr (AP): Positiv tilbakemelding fra fylkeskommunen til uttalelsen om
RV4.
Vedtak:
Protokollen fra kommunestyrets møte 05.03.2020 godkjennes

22/20
20/868
ORIENTERINGER / MELDINGER
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og kommuneoverlege Jens Mørch orienterte og
besvarte spørsmål om status, oppfølging og tiltak i forbindelse med
koronasituasjonen. Presentasjonen fra Mørch ble omdelt i møtet.
Vedtak:
Meldingene tas til orientering.

23/20
20/868
REFERATER
Behandling:
Per Erik Bergstuen (FRP) stilte spørsmål om kommunen har sendt høringsuttalelse til
Innlandsstrategien (frist 30.04.2020). Ordføreren ble anmodet om å be om utsatt frist
dersom det ikke er oversendt høring i en så viktig sak.
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Svein Erik Sørensen (FRP): Kommenterte saken om ekspropriasjon i Fjordgata på
Eina.
Anders Vildåsen (uavh): Kommenterte og hevdet at saksbehandlingen og bruk av §
11-8 Hastesaker i forbindelse med formannskapets behandling i møte 26.03.2020 er
ugyldig.
Ordfører Stian Olafsen presiserte at saksbehandlingen ble drøftet og godkjent
i samråd med gruppelederne i kommunestyret.
Kommunedirektør Bjørn Fauchald avviste at saksbehandlingen er ugyldig, - jfr.
bestemmelsene i kommunelovens § 11- 8 Hastesaker, samt vedtatt
delegeringsreglement i kommunestyrets møte 21.02.2019 der formannskapet
er gitt generell «hastekompetanse» etter kommunelovens § 13 (§ 11-8 i ny
kommunelov).
Vedtak:
Referatene tas til orientering.

24/20
20/829
RAUFOSS FOTBALL - ØKONOMISKE UTFORDRINGER KNYTTET TIL
KORONAKRISEN
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.
Vararepresentantene Leif Petter Hansen (H) og Amanda Maria Tandsether (H) tok
sete under behandlingen.
Saksordfører Ahmed Haruun Ali orienterte innledningsvis.
Avstemning:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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For å avhjelpe de økonomiske utfordringene til Raufoss Fotball knyttet til
koronakrisen, vedtar kommunestyret følgende:
1. Vestre Toten kommune utbetaler forskudd på kommunale tilskudd tilsvarende 2,0
millioner kroner til Raufoss Fotball.
2. Tilbakebetalingen skjer ved trekk i de årlige drifts- / anleggstilskuddene fra
kommunen til Raufoss Fotball med 0,4 millioner kroner årlig i årene 2021-2025.
3. Forskuddet finansieres av kommunens disposisjonsfond som tilbakeføres 0,4 mill
kroner (i spart tilskudd) i årene 2021-2025.
4. Dersom klubben i 2020 tilføres offentlige midler fra nasjonale eller regionale
tiltakspakker, skal disse midlene uavkortet utbetales til Vestre Toten kommune.

25/20
20/760
EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR INNBYGGERE, NÆRINGSLIV OG
FRIVILLIGHET - KORONAKRISEN
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen orienterte innledningsvis om saken.
Arve Sørbo (H) fremmet følgende forslag:
Eiendomsskatt
Denne skatten belastes innbyggere og næringsliv uten å ta hensyn til om inntektene
bortfaller eller opprettholdes. Slik det nå ser ut vil store deler av inntektene kanskje
blir helt eller delvis borte for mange bedrifter og innbyggere i 2020. Nå er det jo slik at
ikke alle rammes av inntekts-svikt som følge av denne Corona-epedemien. Høyre
foreslår derfor en løsning som sikrer alle bedrifter og privatpersoner fritak for
eiendoms-skatt, dersom de opplever redusert omsetning/inntekt som følge av
Corona-epedemien. Retningslinjene for dette og dokumentskravet må gjøres enkelt
å produsere for den enkelte som er rammet. Vi foreslår å følge de samme
retningslinjene som blir brukt i tiltakspakke fra Regjeringen mot næringslivet den
03.04.20 Dersom dette følges opp en enkel administrasjon i kommunen, vil
kostnaden være minst mulig for kommunen og den vil samtidig være en god støtte
for den enkelte bedrift, eller privatperson i en vanskelig tid.
Bedrifter og privatpersoner fritas for kommunale avgifter med unntak av renovasjon
ut 2020. Dette bidraget foreslåes generelt som et stimuleringsbidrag for hele
kommunen. For aktivt å oppfordre til økt investering og aktivitet for bedrifter og
private. Kostnadene forsvinner ikke og kommunens bortfallne inntekter dekkes inn
over 6 årsperiode. Høyre ønsker at dette blir drøftet i saken
Frode Engen (AP) til pkt 2. i innstillingen: Ba om at Teknisk drift og
Eiendomsavdelingen gir en nærmere redegjørelse om tiltak og hvor langt de er i
prosessen med å lyse ut anbudene i neste kommunestyremøte.
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Arild N. Ødegaard (SP) fremmet følgende forslag:
«1.Sikre å øke antall lærlingplasser. 2.Sette ned kommunale årsgebyrer for 2020 på
vann, avløp, feiing og renovasjon. Dette dekkes inn igjen (5 års regelen)»
Avstemning:
Formannskapets innstilling pkt. 1-9 ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Sørbo om Eiendomsskatt fikk 15 stemmer og falt, -16 stemte mot.
Forslaget fra Ødegaard pkt. 1 og 2. fikk 15 stemmer og falt, -16 stemte mot.
Vedtak:
Kommunestyret er opptatt av å bidra med målrettede tiltak som reduserer de
negative effektene av korona-pandemien både i forhold til kommunens innbyggere,
næringslivet og frivillig sektor. Samtidig er kommunens viktigste oppgave å sikre det
kommunale tjenestetilbudet og kommuneøkonomien for derigjennom å opprettholde
sysselsetting og kunne gjennomføre kommunale investeringstiltak mv. både på kort
og lang sikt. Ekstraordinære tiltak må derfor balanseres opp mot hensynet til
kommunens tjenesteproduksjon og økonomi. Kommunestyret vedtar på denne
bakgrunn følgende foreløpige tiltak som realiseres / igangsettes så raskt som mulig:
1. Det avsetter økte midler til næringsutviklingsprogrammet med 800.000 kroner (til
1.500.000 kr) i 2020 i samsvar med de vurderinger og prinsipper som
framkommer i kommunedirektørens saksutredning. Bevilgningen dekkes av
kommunens disposisjonsfond.
2. Kommunestyret påpeker viktigheten av å prioritere gjennomføring av vedtatte
investeringsprosjekter på 120 millioner kroner som er vedtatt i kommunebudsjettet
for 2020. I tillegg til disse investeringene, vedtar kommunestyret å øke
investeringsrammen med inntil 15 millioner kroner fordelt med fem millioner
kroner til bygg, fem millioner kroner til opprusting av veger og gatelys og fem
millioner kroner til sanering av vann / avløp. Investeringene finansieres ved
låneopptak. Formannskapet gis fullmakt til å fatte vedtak om å sette i gang de
enkelte prosjektene innenfor denne rammen etter hvert som disse blir utredet og
anbefalt igangsatt av kommunedirektøren.
3. Kommunestyret tar til orientering at det også er varslet en nasjonal tiltakspakke
rettet mot bygg og anlegg og ber kommunedirektøren sørge for at kommunen har
planer og tiltak som sikrer god utnyttelse av disse midlene.
4. Det avsettes en pott på inntil 250.000 kroner – finansiert av disposisjonsfondet - til
lag / foreninger og kulturtiltak. Eventuelt frigjorte midler innenfor tjenesteområde
kultur grunnet avlysninger mv. inngår i denne summen. Midlene disponeres
primært til følgende tiltak:
• Støtte til de som får ekstraordinære økonomiske utfordringer knyttet til
svikt i inntekter og / eller økte utgifter
• Stimulerende tiltak, kommunal medfinansiering mv. for å sikre tilbud og
aktivitet i en situasjon med endrede rammevilkår
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•

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

5. Det avsettes en pott på inntil 75.000 kroner – finansiert av disposisjonsfondet – til
kommunal finansiering av utkjøring av varer med drosjer til kunder / innbyggere i
kommunen ut juni måned 2020.
6. Likviditetsutfordringer må håndteres og avdempes både for næringsliv og private.
Kommunen skal tilby fleksible løsninger innenfor rammen av lover og regelverk til
de som er berørt. Dette gjelder både næringsliv, lag / foreninger og
privatpersoner. Alle saker skal behandles individuelt og det må foreligge konkrete
økonomiske begrunnelser.
7. Dersom innbyggere inneværende år kan dokumentere særskilte økonomiske
utfordringer som konsekvens av pandemien, vil kommunene akseptere
fristutsettelse for tiltak hvor kommunen har hjemmel og mulighet for dette,
eksempelvis utbedring/fornying av private kloakkanlegg.
8. Kommunestyret ber ordføreren rette en henvendelse til nettleverandør for strøm
med sterk anbefaling om å at de vurderer å redusere nettleien for både bedrifter
og husholdningene.
9. Kommunestyret registrerer at pandemien skaper noen umiddelbare utfordringer
for næringsliv, lag / foreninger og innbyggere, men at de sannsynlig mest
krevende utfordringene for lokalsamfunnet er mer langsiktige. På denne bakgrunn
ber kommunestyret kommunedirektøren fremme en ny sak, senest til
kommunestyrets møte i september, som evaluerer tiltakene og følger opp med
eventuelle nye tiltak med bakgrunn i utvikling og nasjonale tiltak.
Det bes om at kommunedirektøren utreder følgende forslag til neste
kommunestyremøte. Det settes av et beløp på inntil 10 mill- Dette skal brukes til å
sikre bedrifter som av en eller annen grunn faller utenom annonserte støtteordninger.
Det opprettes en rådgiverstilling/ bevillinger som følger opp. Kostnad inntil 1 mill. Per
år i 2 år. Inntil 500.000,- til hver bedrift. 50% tilbakebetales med 10% hvert år fra
2021. Hvis vi redder 20 bedrifter med 10 ansatte = 200 ansatte som i snitt bidrar med
60.000,- er det 12 mill. Til fellesskapet både i 2020 og årene fremover.
(Selvfinansierende år 1.) Selv om bare 50% av bedriftene overlever til tross for
tilskudd, er prosjektet finansiert i år 2.

26/20
20/361
NYSETHVEGEN - SKOLEBRUA - NY BRU ELLER REHABILITERE
Behandling:
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Saksordfører Ahmed Haruun Ali refererte formannskapets innstilling innledningsvis.
Kommunestyret ber om at det legges fram en tilstandsrapport for alle bruene i Vestre
Toten kommune.
Driftsleder Bodil Evenstad bekreftet at skolebrua er trafikksikker.
Avstemning:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar som grunnlag for videre prosjektering og planlegging å
bygge ny Skolebru i Nysethvegen på Raufoss framfor alternativet med
rehabilitering av den gamle.
2. Prosjektet budsjetteres inn i kommende års budsjett og økonomiplan med
realisering så tidlig som mulig i økonomiplanperioden.

27/20
18/926
HÅKONSHALLEN BØVERBRU - ØKT STØTTE TIL BRANNSIKRING
Behandling:
Saksordfører Svein Erik Sørensen orienterte om saken.
Avstemning:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vestre Toten kommune bevilger ytterligere 150.000 kroner til brannsikring av
Håkonshallen, dvs at samlet kommunalt tilskudd utgjør 525.000 kroner. Tilskuddet
dekkes av disposisjonsfondet.
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28/20
20/411
LÅNEOPPTAK VESTRE TOTEN RÅDHUS AS TILKJØP AV SAGATUNET DA OG
INVESTERINGER
Behandling:
Representantene Arild N. Ødegaard (SP), Svein Erik Sørensen (FRP) og Tonje
Bergum Jahr (AP) stilte habilitetsspørsmål på grunn av sine styreverv i Vestre Toten
rådhus AS.
Kommunestyret erklærte representantene som inhabile, jfr fvl. § 6.
Ødegaard, Sørensen og Jahr fratrådte møtet under behandling av saken.
Vararepresentantene Ole Runar Helbostad (AP), Stein Rune Vinger (FRP) tok sete
under behandling av saken. Ingen vara tok sete for Arild N. Ødegaard.
30 representanter deltok i behandlingen av saken.
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte om saken.
Avstemning:
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Vestre Toten kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån som
Vestre Toten rådhus AS tar opp på 48,2 mill. kr for kjøp av Sagatunet DA på
44,2 mill. kr og investeringer i Vestre Toten rådhus AS på 4,0 mill. kr for 2020.
2. Kausjonen gjelder for lånets hovedstol, maksimum 48,2 mill. kr med et tillegg
på 10 % til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte
renter og kostnader. Det maksimale beløpet som det garanteres for er 48,2
mill. kr som reduseres i takt med nedbetalingen på lånet.
3. Garantiansvaret gjelder fra 30.4 2020 og opphører 29.4 2050.
4. Vedtaket må godkjennes av departementet etter kommuneloven § 14-19.
5. Vestre Toten kommune kan ta pant tilsvarende garantiens størrelse i Vestre
Toten rådhus AS. Manglende etablering av pantesikkerhet vil ikke ha
betydning for gyldigheten av garantien ovenfor långiver.

29/20
19/2783
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PARTNERSKAPSAVTALER MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG
SAMMARBEIDENDE KOMMUNER
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen orienterte innledningsvis.
Avstemning:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vestre Toten kommune godkjenner utsendt partnerskapsavtale mellom kommunene i
Innlandet og Innlandet fylkeskommune.

30/20
20/781
REGIONALT SAMARBEID - SENTRALBORD
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen stilte habilitetsspørsmål på grunn av nært slektskap.
Olafsen ble erklært inhabil, jfr fvl § 6 (b), og forlot møtet under behandling av saken.
Varaordfører Tonje Bergum Jahr ledet forhandlingene.
Vararepresentant Ole Runar Helbostad (AP) tok sete under behandling av saken.
Saksordfører Sissel Skiaker orienterte innledningsvis.
Ahmed Haruun Ali (SV) foreslo at dagens ordning opprettholdes.
Stian Pettersbakken foreslo å utsette saken.
Avstemning:
Utsettelsesforslaget fra Pettersbakken ble vedtatt med 19 stemmer.
Vedtak:
Saken utsettes.
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31/20
19/2166
FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES GODTGJØRING I VESTRE TOTEN
KOMMUNE
Behandling:
Avstemning:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Forskrift om folkevalgtes godtgjøring i Vestre Toten kommune vedtas.
2. Forskriften trer i kraft 30.04.2020.

32/20
18/1087
POLITISK ORGANISERING - VALG AV REPRESENTANTER TIL OPPVEKST- OG
VELFERDSUTVALGET OG PLANUTVALGET
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen orienterte innledningsvis.
Ordfører Stian Olafsen fremmet følgende forslag på vararepresentanter fra
posisjonen:
Dag Otto Finsveen velges som 4. varamedlem i utvalg for Oppvekst- og
velferdsutvalget og Veslemøy Linde (MDG) som 3. varamedlem i Oppvekst- og
velferdsutvalget.
Representanten Kjersti Diesen Løken (SP) fremmet følgende forslag på
vararepresentanter fra opposisjonen:
Planutvalget
1.
2.
3.
4.

Tor Ole Karlsen, H
Jorunn Ballangrud, SP
Stein Rune Vinger, FrP
Berit G. Løken, SP

Oppvekst og velferdsutvalget:
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1.
2.
3.
4.
5.

Stig Vestli, FrP
Bjørn Iversen, SP
Amanda Tandsæther, H
Einar Wiklund, SP
Leif Petter Hansen, H

Avstemning:
Valg til Oppvekst- og velferdsutvalget
1. Innstillingen fra gruppelederne om faste medlemmer ble enstemmig
vedtatt.
2. Forslag til varamedlemmer ble enstemmig vedtatt
Lene Myhrvold ble valgt som leder av utvalget og Kjetil Sangnes ble valgt som
nestleder, - enstemmig vedtatt
Valg til Planutvalget:
1. Innstillingen fra gruppelederne om faste medlemmer ble enstemmig
vedtatt.
2. Forslag til varamedlemmer ble enstemmig vedtatt
Frode Engen ble valgt som leder av utvalget og Paula Elvesveen ble valgt
som nestleder, - enstemmig vedtatt
Virkningstidspunkt: Ny politisk organisering trer i kraft fra 10. mai 2020.
Vedtak:
Følgende medlemmer og varamedlemmer velges inn i utvalgene:
Oppvekst- og velferdsutvalget
Navn medlem
1.
Lene Myhrvold
2.
Lasse Rian
3.
May Brit Syversen Huuse
4.
Thorhild K.R. Løkken
5.
6.
7.
8.
9.

Dorthe Ødegaard
Sissel Skiaker
Per Erik Bergstuen
Kjetil Sangnes
Anders Vildåsen

Parti
AP
AP
AP
AP

K
X

SP
SP
FRP
H

X
X

UAVH

X
X

M Navn varamedlem
1. Henning Karlsen (AP)
X 2. Silje Sandsengen (AP)
3. Veslemøy Linde (MDG)
4. Dag Otto Finsveen (R)
5. Hanna Lise Hagebakken (SV)
1. Stig Vestli (FRP)
2. Bjørn Iversen (SP)
X 3. Amanda Tandsether (H)
X 4. Einar Wiklund (SP)
X 5. Leif Petter Hansen (H)

Som leder av utvalget velges Lene Myhrvold
Som nestleder av utvalget velges Kjetil Sangnes
Planutvalget:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Navn medlem
Frode Engen
Paula Elvesveen
Rolf Erik halle
Trine Gravdahl Strande
Tor Sundheim

Parti
AP
MDG
AP
AP
R

Aage Midtbu
Hans Kristian Thorsrud
Håvard Johansen
Lindgaard
Anne Karin Synstelien

SP
SP
SP
FRP

K
X
X

X

M Navn varamedlem
X 1. Torhild K.R. Løkken
2. Lasse Rian (AP)
X 3. Veslemøy Linde (MDG)
4. Hanna Elise Hagebakken (SV)
X 5. May Brit Syversen Huuse (AP)
6. Jon Aaslund (AP
X 1. Tor Ole Karlsen (H)
X 2. Jorunn Ballangrud (SP)
X 3. Stein Rune Vinger (FRP)
4. Berit Grefsrud Løken (SP)

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

33/20
20/571
STRATEGIPLAN FOR MJØSMUSEET 2020 - 2023
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

34/20
20/766
ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024
Behandling:
Saken utsettes.
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Vedtak:
Saken utsettes.

35/20
19/2694
NYE RETNINGSLINJER / RUTINER FOR MEDVIRKNINGSORGANENE
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

36/20
20/841
REVIDERT REGLEMENT - VESTRE TOTEN KOMMUNESTYRE
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen orienterte kort innledningsvis.
Svein Erik Sørensen (FRP) foreslo å utsette saken
Avstemning:
Utsettelsesforslaget fra Sørensen fikk 15 stemmer og falt.
Ordførerens innstilling ble vedtatt med 16 stemmer, - 15 stemte mot.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar revidert reglement for Vestre Toten kommunestyre med de
endringer som fremgår av vedlegg.

Side 15 av 16

37/20
20/883
INTERPELLASJON - ET MORIA UTEN SORIA
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:

38/20
20/884
INTERPELLASJON - NORSK MAT PÅ NORSKE RESSURSER
Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:

ÅPEN POST
Ingen
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/1034

Arkiv: 021

ORIENTERINGER / MELDINGER
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Meldingene tas til orientering.

Fakta:
Det vil bli orientert om følgende saker i møtet:
• Tilstandsrapport for alle bruer i Vestre Toten
• Erfaringer og status etter driftsstart ved ny Vestre Toten ungdomsskole
• Sammensetning av representanter i planutvalget
• Planstrategien i Vestre Toten

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
13.05.2020
55/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:
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SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT- OG AKTIVITETSOPPFØLGING
1.KVARTAL 2020

Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og ass.kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo
orienterte innledningsvis om saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar kommunedirektørens budsjett- og aktivitetsrapport etter
første kvartal 2020 til etterretning
2. Kommunestyret påpeker viktigheten av stram budsjettstyring og at det
iverksettes tiltak for å bringe de enkelte tjenesteområders budsjetter i balanse.
3. Kommunestyret godkjenner framlagte forslag til endringer i
investeringsbudsjettet for 2020 og vedtar at låneopptaket til investeringer økes
med inntil 86,18 mill. kr.

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Odd Arnvid Bollingmo
20/933

Arkiv: 102

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

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

historisk kraftige fall i verdens aksjemarkeder sammen med et unormalt fall i
avkastning på obligasjoner og pengemarkedsfond l som under finanskrisen i 2008.
Det er fortsatt stor usikkerhet rundt det endelige resultatet da markedene har svingt
begge veier etter det kraftige fallet Det anslås en avkastning om lag 5 mill. kr under
budsjett.
Rente- og avdragsutgifter
Anslag over netto renteutgifter mot justert budsjett for 2019 ser samlet ut til å bli
45mill. bedre enn budsjett. Som følge ar Koronakrisen har sentralbankene verden
over senket rentene mot eller under null. Den norske sentralbanken har redusert
styringsrenta med 1,25 prosent. På renteutgifter er anslaget en mindreutgift på 5 mill.
Avdrag på lån ser ut til å bli om lag som opprinnelig budsjett i tråd med justert
budsjettert.

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

rev budsjett Regnskap rev budsjett

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

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

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

6 436

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

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

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

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

5 586
0
-743 175
-743 175
0

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

-716 698
-716 698
0

6 436
0
-715 250
-715 250
0

Driftsbudsjettet (Handlingsramme)

-716 698

-715 250

-740 846

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

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

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

0

711 112

37 735
60 725
0
5 586
0
0
0

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

-761 489
-761 489
0

-6 100
0
-753 381
-753 381
0

-6 100
0
-749 334
-749 334
0

12 155
12 155
0

-743 175

-761 489

-753 381

-749 334

12 155

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

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

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

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

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

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

738 373

734 401

759 981

762 089

776 489

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

-6 100

regnskapsresultat

0

14 400

26 555
32 655

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 779
0
576
33

6 982
0
650
300

203
0
74
267

0
0
0
0

0
0
0
0

288
0
0
0

-288
0
0
0

0
0
0
0

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

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

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

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

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

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

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

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

0
0
0
28 892

0
0
0
32 600

0
0
0
3 708

500
600
1 500
21 850

500
600
1 500
21 850

0
0
0
3 847

500
600
1 500
18 003

0
0
0
14 766

-101

447

548

0

0

0

0

0

-1 054
158
-146

0
50
0

1 054
-108
146

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-34
0
0
0
0

0
500
150
2 000
250

0
500
150
2 000
250

0
0
0
12
0

0
500
150
1 988
250

0
0
0
1 200
0

0
0
0
184

0
0
0
5 924

0
0
0
5 740

100
300
0
6 000

100
300
0
6 000

0
0
3
28

100
300
-3
5 972

0
0
0
3 950

66

149

83

0

0

0

0

83

0

100

100

0

0

0

0

0

0
166

95
150

95
-16

0
300

0
300

0
0

0
300

0
0

0
0
917

93
300
960

93
300
43

0
0
0

0
0
0

0
0
163

0
0
-163

93
300
43

0
161
150

0
0
200

0
-161
50

0
0
0

0
0
0

8
0
0

-8
0
0

0
0
0

0
182
68
0
0
0
1 710

150
100
100
0
0
0
2 397

150
-82
32
0
0
0
687

0
0
550
100
200
100
1 250

0
0
550
100
200
100
1 250

0
0
0
0
0
0
171

0
0
550
100
200
100
1 079

0
0
32
0
0
0
551

460
94 096
7
33 856
82
1 052
2
1

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

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

0
0
0
0
950
20 000
500
0

0
0
0
0
950
20 000
500
0

0
1 187
0
13
0
683
0
0

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

986
8 000
594
1 600
0
18 948
0
252

22 907
0

17 988
450

-4 919
450

0
0

0
0

141
0

-141
0

1 500
450

147
72
0
202

200
0
81
300

53
-72
81
98

100
0
0
0

100
0
0
0

84
0
0
12

16
0
0
-12

53
0
0
0

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

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

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

0
0
100
100
0
0
0
0
0
0

0
0
100
100
0
0
0
0
0
0

2 769
0
0
55
0
0
57
0
0
0

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

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

413
5 841
57
9
0
66

4 500
6 309
2 000
0
41
133

4 087
468
1 943
-9
41
67

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

73
0
0
0
0
7

-73
0
0
0
0
-7

4 087
468
1 943
0
0
67

13

310

297

0

0

0

0

150

0
161
307
0
0
0

96
0
376
0
0
0

96
-161
69
0
0
0

0
0
0
500
0
0

0
0
0
500
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
500
0
0

0
0
69
0
-226
0

0
0

200
0

200
0

0
0

0
0

0
0

0
0

200
0

83
175
90

150
165
500

67
-10
410

0
0
0

0
0
0

0
0
46

0
0
-46

67
0
410

87
152
363

637
200
400

550
48
37

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

550
48
37

12
0
272

200
150
250

188
150
-22

0
0
0

0
0
0

0
0
11

0
0
-11

0
150
0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Omsorg
15123
16255
17251
17252

191
7
25
0

400
176
238
400

209
169
213
400

0
0
0
100

0
0
0
100

0
75
0
0

0
-75
0
100

209
169
213
380

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

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

Gerica e-rom
Trygghetsalarmer/velferdsteknologi
Nye moduler i Gerica
Velferdsteknologi - nye løsninger innen
digitalt tilsyn
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17264
17265
18253
18254
18255
19250
19251
19262
20250
20251
20252
Omsorg Totalt

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

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

0
0
107
0

750
976
87
410

750
976
-20
410

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

750
976
0
410

41
175
281
0
0
0

165
175
520
120
0
0

124
0
239
120
0
0

0
0
0
0
300
140

0
0
0
0
300
140

17
0
0
0
0
0

-17
0
0
0
300
140

124
0
239
120
0
0

0
828

0
4 417

0
3 589

250
790

250
790

0
92

250
698

0
3 590

531
886
335
0
473
121
364
18

652
796
307
100
473
110
345
0

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

0
8 500
0
0
0
0
0
0

0
8 500
0
0
0
0
0
0

0
427
0
0
0
0
0
0

0
8 073
0
0
0
0
0
0

0
3 371
0
1 000
0
0
0
0

88
696

343
636

255
-60

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

288
335
176
0
361

300
700
150
0
340

12
365
-26
0
-21

380
0
0
0
0

380
0
0
0
0

7
0
0
0
0

373
0
0
0
0

12
365
0
0
0

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

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

-5
-10
114
0
0
41
68
96
25

0
0
2 500
0
0
0
0
0
0

0
0
2 500
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2 500
0
0
0
0
0
0

0
0
114
0
0
0
0
0
0

345

300

-45

0

0

0

0

0

300
3
189
0
0
0
0

300
200
300
0
0
0
0

0
197
111
0
0
0
0

0
500
0
300
250
200
600

0
500
0
300
250
200
600

0
147
0
172
0
0
0

0
353
0
128
250
200
600

0
497
111
0
0
0
600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3 000
1 000
750

3 000
1 000
750

0
574
0

3 000
426
750

-382
1 351
25

0
0

0
0

0
0

250
500

250
500

0
0

250
500

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1 100
400
300
200

1 100
400
300
200

0
0
0
0

1 100
400
300
200

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

0
18 869

0
20 043

0
1 174

300
21 030

300
21 030

0
1 328

300
19 702

0
7 064

7
0
0

300
100
100

293
100
100

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7

500

493

0

0

0

0

0

NAV
18340
NAV Totalt

Mobilitetsløsninger

0
0

400
400

400
400

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Kirken
18390
18392
19391
19392
20390
Kirken Totalt

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

0
0
0
0
0
0

0
750
250
2 500
0
3 500

0
750
250
2 500
0
3 500

0
0
0
750
200
950

0
0
0
750
200
950

0
0
0
0
0
0

0
0
0
750
200
950

0
750
250
2 500
0
3 500

4 278
4 278

2 500
2 500

-1 778
-1 778

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4 200
4 200

4 200
4 200

0
0

4 200
4 200

0
0

228 637

316 715

88 078

113 720

113 720

11 641

102 079

105 834

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

Ny legevakt - investeringsbidrag

Totalsum

Finanstransaksjoner i investeringsregnskapet:
Bevilgningsoversikt - investering

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

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

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

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

55 000
-55 000
10 000
-10 000
0

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

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

0
0
0
0
0

Overføring fra drift

0

0

0

0

0

0

0

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

-13 856
0
27 793
13 937

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

11 056

-11 056

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

Avvik per 31.3 i 1000 kr

33 463

-

Årsprognose 2020 i 1000 kr

1 100

Balanse

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

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

I fjor 98 %
I år
98 %

94,6
95,7

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

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

Resultat 2019

Anslag 2020

Mål 2020

Mål 2022

Gode
tilbakemeldinger

Gode tilbakemeldinger

Gode tilbakemeldinger

Gode
tilbakemeldinger

Samarbeide tett med
tjenesteområdene

Samarbeide tett med
tjenesteområdene

Samarbeide tett med
tjenesteområdene.

Samarbeide
tett med
tjenesteområdene

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

Resultat 6 av 6 (hvis
måling)

Resultat 6 av 6 (hvis
måling)

Maks score

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

Økt andel digital
kommunikasjon.

Øke andel digital
kommunikasjon.

«Kun» digital
kommunikasjon

Kurs ikke
gjennomført i 2019

Bedre kontakt med
skjenkenæringen.
Kartlegge muligheter
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Fokusområde

Resultat 2019

Anslag 2020

pga. nedskallert ressu
rsbruk på området

Gode
nettløsninger
og lett
tilgjengelig
informasjon
med mulighet
for elektronisk
samhandling

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

Medarbeidere
Fornøyde og
engasjerte

Mål 2020

Mål 2022

og gjennomføre kurs
med næringen.

95 % digitale
skjemaer. 2-3
gjenstår.

Mål: 100 % digitale
skjemaer kan nås.

100 % digitale
skjemaer

100 % digitale
skjemaer

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

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

900 000 «klikk» på
kommunens nettside.

1 000 000
«klikk» på
kommunens
nettside.

Facebook: 3422 følgere
1. kvartal 2020.

Facebook:
4000 følgere

Facebook:
6000 følgere

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

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

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

Evaluering og
revidering
digital strategi

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

Revidert
delegeringsreglement.
Økt profesjonalisert
gjennomføring og
godkjent
Kommunevalg.

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

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

Nærvær: 94,6 %

Mål nærvær 98 %,
95,7 % 1. kvartal.

98 %

98 %

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

Opprettholde
kvalitet og god
saksbehandling

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

Resultat 2019

Anslag 2020

Mål 2020

Mål 2022

medarbeidere
som trives,
involveres og
mestrer i et
aktivt miljø

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

Følge opp
medarbeiderundersøke
lsen

Opprettholde og
gjennomføre
undersøkelser og
samtaler

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

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

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

Legge til rette
for faglig
utvikling

Opplæring, kursing av
ansatte jfr. budsjett

Opplæring, kursing av
ansatte jfr. budsjett

Opplæring, kursing av
ansatte jfr. budsjett

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

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

Vedtak.

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

Avla årsregnskap
18.03.2020

Avlegge årsregnskapet
innen fristen 22.2.21

22.2

22.2

Mindreforbruk

Balanse

Balanse

Balanse

Fortsatt gjenstår én.

Ny enhet?

86 %

90 %

Ny enhet. Alle enheter
har Lean på plass
95 %

Lean del av
dagligrutiner.
95 %

52 %

60 %

60 %

95 %

Konkretiserte måltall
på plass.
1

0

0

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

Resultat 2019

Anslag 2020

Mål 2020

Mål 2022

løpende

løpende

løpende

løpende

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

Planlagte
forbedringsprosesser

Mål pr.år:

Resultat
(pr.kvartal og
ved års slutt):

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

Pr 1. kvartal: 3 totalt.

Lønnskontoret:

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

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

Kommentar:

5S: 1
VSA: 2

Det er gjennomført 5S
på arkivet

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

Status pr.kvartal

Status pr.år

Kommentar:

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

Lønn: Jobber fortsatt
med å digitalisere.

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

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

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

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

Avvik per 31.3 i 1000 kr

Årsprognose 2020 i 1000 kr

0

0

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

Resultat 2019

Mål

Status

2020

2020

Prosjekter/Drift

Prosjekter:
Ny V.Toten Uskole
Ny idrettshall
Reinsvoll

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

Overtakelse bygg våren 2019, klart
til skolestart

Prøvedrift

Overtakelse av bygg våren 2019,
klart til skolestart

Prøvedrift

Overtagelse bygg høsten 2019,
innflytning i oktober

Prøvedrift

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

I rute

I rute
I rute

Ferdigstillelse våren
I rute
2020
Oppstart medio
april

I rute

Konkurranse, med
oppstart bygging
våren 2020

I rute

Tilstandsrapporter utarbeidet for de Ferdigstille

I rute
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Tilstandsrapporter

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

Medarbeidere
Medarbeidere
med riktig
kompetanse i alle
ledd

Innført INSTA 800 som renholds
standard

Levere en riktig
renholdskvalitet
med riktig
ressursbruk

I rute

Økonomi
ENØK

Energimerke de største byggene
Utskifting av energikrevende og
gammelt utstyr

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

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

Justert budsjett
2020 (1000 kr)
92 196

Avvik per 31.03
(1000 kr)
0

Årsprognose 2020
(1000 kr)
Balanse

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

Fokusområde

Hovedmål

Resultat
2019

Mål
2020

Status
31.03

Brukere
Kompetent
pedagogisk
personale

Samarbeid med
grunnskolen

Tidlig innsats

Lean
God kvalitet i
barnehagene

Rekruttere gode medarbeidere
med godkjent kompetanse

Gi barna trygg og god overgang
fra barnehage til skole

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

Bedre samarbeid med
helsestasjonen

Rutiner med
samarbeid på 10 –
måneders kontroll
og drøftingsteam

Alle barnehagene skal bruke
kontinuerlig forbedring i
planlegging

Alle kommunale
barnehager jobber
med kontinuerlig
forbedring.
Ikke undersøkelse

Fornøyde foreldre – god score i
brukerundersøkelser

Ingen dispensasjoner
fra august

Ingen søknader

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

Har så langt forbedret rutinene
ved overgang

Beholde score på 4,6
eller høyere

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

Medarbeidere
Legge til rette for
kompetanseheving

Godt arbeidsmiljø,
fornøyde
medarbeidere

Kompetente ledere

Øke kompetansen til
pedagogisk personale

Øke andelen ansatte med
relevant utdanning

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

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

Fire nye starter på
videreutdanning,
30 studiepoeng

Fire pedagoger har
søkt
videreutdanning

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

Ingen nye
uteksaminert enda

Fortsette
kompetansehevinga
med HINN

Hadde en god
forelesning i mars!

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

Øke andelen 62-66 åringer i
jobb

Høyt nærvær
Redusere sykefraværet i
samarbeid med Nav

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

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

Ingen nye
pensjonister så
langt i år
Ikke nådd målet

Balanse

Balanse

Balanse

Økonomi
Budsjett

Tilpasse drift til økonomiske
rammer

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

Status LEAN
- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser
Aktivitet:

Mål pr.år:

Planlagte
forbedringsprosesser
Igangsatte
forbedringsprosesser

Resultat (pr. 3.
kvartal 2019):

Planlagt kulturanalyse i
en barnehage

Vi har et arbeidsfellesskap preget
av:

Måles kontinuerlig
gjennom tavla.

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

Status pr. 3. kvartal 2019

Identifisert
0 så langt i 2020
gevinstpotensial
Realiserte
gevinster

0 så langt i 2020
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Tjenesteområde 31 – brannvern

Utenfor
gebyrområdet

Budsjett inkl. endring
2020
(1000 kr)
8 700

Gebyrområdet
(feiervesen)

-12

Avvik per 31.3
(1000 kr)

Årsprognose 2020
(1000 kr)

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

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

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

Mål

Totalt

92,5 %
-

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

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

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

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

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

Måloppfølging
Fokusområde

Resultat
2019

Mål
2020

Status
2020

Brukere

Ny brannstasjon

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

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

Resultat
2019

Fokusområde

Status
2020

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

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

- Tilsynsaktivitet i
særskilte
brannobjekter
- Befaringer i andre
brannobjekter

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

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

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

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

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

-

-

Brannvesenets ROS-analyser og dokumentasjon
-

-

-

Brannordning 2020 er nær
ferdigstilt (ny
dokumentasjon av
brannvesenet)

-

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

Mål
2020

Resultat
2019

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

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

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

Helhetlig ROS-analyse:
Rullere handlingsplan

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

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

Alarmabonnenter:
Budsj. kr. 238 000

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

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

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

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

Avvik per 31.03.20

(1000 kr)

(1000 kr)

Årsprognose 2020
(1000 kr)

169 251

Ca 3 000

Merforbruk 3000

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

Fokusområde

Resultat
2019

Mål
2020

Status 1. kvartal
2020

Brukere
Læringsmiljø (elevundersøkelsen UDIR)

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

Gjennomføres
høsten 2020

Mål delvis nådd.
Foreldreundersøkelsen skole (UDIR)

Brukerundersøkelse SFO (egen VTk)

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

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

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

Øke svarprosenten

Gjennomføres
høsten 2020

Undersøkelse hvert 5.
år, neste gang i 2021

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

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

Resultat
2019

Mål
2020

Status 1. kvartal
2020

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

Opprettholdt og
utvidet samarbeid

Videreutvikle felles mål
og satsings-områder

Samarbeidet fortsetter

Øke samarbeidet

Igangsatt helhetlig
arbeid i kommunen.

Nærvær 92,8 %

Nærvær 94 %

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

Medarbeidere
Medarbeiderundersøkelsen
Lærerundersøkelsen (UDIR)

Ble ikke gjennomført

Minimum på nivå med
landet.
Fokus på
utviklingsområder.

Rekruttering
Andel lærere med godkjent
utdanning på nivå med fylket

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

Svarprosent nær
100 %

Gjennomføres høsten
2020

Opprettholde nivå,
minimum på nivå med
Innlandet

Telledato 1.10.20.

Nærme oss sentrale
kompetansekrav.

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

Underskudd på nær
900 000 i 2019.
Mål ikke nådd

Sikre at balanse
opprettholdes uten å bli
avhengig av IMDImidler.

Vanskelig å komme inn i
tildelt ramme for 2020.

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

Samarbeid med VO om
velkomstgruppe på utrinnet.
Folkehelse

Sykefravær/nærvær

Medarbeidere

Videreutdanning

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

Mål
94 %
94 %

Totalt
1881
88,1 %
92,8 %

Egenmeldt
254
13,5 %
22,4 %

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

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

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

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

Avvik per 31.03 i 1000 kr
-1.300 (merforbruk)

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

Barnevern alene 46.348

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

-

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

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

Mål
95 %
-

Totalt

Egenmeldt

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

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

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

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

Måloppfølging
Fokus-område

Resultat 2019

Anslag 2019

Mål 2020

Status 1. kvartal
2020

Ingen rekruttering av
fastleger i 2018.

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

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

Ingen nye fastleger
rekruttert i 1.
kvartal.

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

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

Lyse ut ALIS
(AllmennLege I
Spesialisering)
forutsetter bevilget
kommunal

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

Resultat 2019

Anslag 2019

Mål 2020

Status 1. kvartal
2020

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

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

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

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

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

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

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

Prioritere
deltagelse i
tjenesteovergripen
de utviklings- og
endringsprosjekter.

Jfr «Økonomisk
omstilling 2019-2022»

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

Kontinuerlig forbedre
og videreutvikle
tverrfaglig samarbeid
uavhengig av
administrativ
organisering.

Startet forberedelser til
«Økonomisk omstilling
2019-2022»

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

Meldinger og
undersøkelser
barnevern

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

Jfr «Økonomisk
omstilling 2019-2022»

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

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

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

Avklare arbeidsform
og avdekke
fokusområder for
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Fokus-område

Resultat 2019

Anslag 2019

Mål 2020

Status 1. kvartal
2020

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

Oppfølging øremerket
styrking av helsestasjon
og skolehelsetjenesten

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

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

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

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

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

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

Resultat 2019

Hverdags-rehabilitering
og hverdagsmestring

Anslag 2019

Mål 2020

Status 1. kvartal
2020

Startet forberedelser til
«Økonomisk omstilling
2019-2022»

Prioritere
deltagelse i
tjenesteovergripen
de utviklings- og
endringsprosjekter.

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

Fra Hjelpetjenester til
Mestringstjenester
Jfr «Økonomisk
omstilling 2019-2022

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

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

Gjennomført ny
medarbeiderundersøkel
se årsskiftet 2017/2018

Følges opp på
tjenestestedene

Ligge over
landsgjennomsnitt
for tilsvarende
tjenester

Vurdering utsatt
pga Koronapandemien.

Nærvær 88%

92 %

95 %

88 %

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

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

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

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

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

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

Ikke ha vesentlige
avvik juridisk, faglig
eller økonomisk.

Legetjenesten har
vesentlig
merforbruk pga

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

Redusert negativt avvik
både på
fristoverskridelser i

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

Resultat 2019

forsvarlig juridisk, faglig
og økonomisk.

barnevern og
økonomisk merforbruk.

Anslag 2019

Mål 2020

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

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

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


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

- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser)
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Aktivitet:

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

Mål oppstart i år:

Resultat (pr.kvartal
og ved års slutt):

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

Kommentar:

1.Ikke gjennomført
ettermåling og
gevinstrealisering

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

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

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

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

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

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

2. Egen Lean fagtavle
for helsestasjon og
skolehelsetjenesten.

Status pr. 1.kv

Status pr.år

Kommentar:

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

Avvik per 31.3 i 1000 kr

Årsprognose 2019 i 1000 kr

20.778.000

-

- 400/500.000

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

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

Fokusområde
Hovedmål

2019

2020

Status

Anslag

Mål

Mål

Brukere
Fyrverkeriet kultur
skal yte riktige
tjenester til rett tid.



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

Fyrverkeriet kultur
skal utjevne sosial
ulikhet ved tidlig
innsats og inkludering

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

Flere Farger utvider
samarbeidet. Ledes fra
VTK,

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

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

I rute

Kultur deltar i
endret prosess pga
koronakrise

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





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

2019

2020

Status

Anslag

Mål

Mål

samhold.

Samarbeid med
skole etableres

Syngende kommune og
musikkpedagog i
institusjonene er
etablert som prosjekt

Varig allsangfokus og
sangpedagogtilbud
forberedes for
etablering i 2021

Samarbeid mellom
skolene og bibliotek
om Verkstedet

Samarbeid mellom
skoler, bibliotek og
ungdomshus om
verksteder for ungdom

Konkurranse for
Meråpent bibliotek
iverksettes

Innbyggerstyrt tilbud
testes gjennom
samskaping

Meråpent bibliotek er
innført

Forsinket,
konkurranseåpning
høst 2020
Prosjektfase

Rehabilitering
utsatt pga krisen
Igangsettes til
høsten

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

Forprosjekt
rehabilitering av
ungdomshus inkl
verksted gjennomført

Rehabilitering
ungdomshus inkl
verksted påbegynnes

Styrket samarbeid
VTK/Frivilligsentral

Plan for frivillighet i
Vestre Toten revideres

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

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

Oppstart bygging
Raufoss Storhall
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Fokusområde

2019
Hovedmål



Medarbeidere
Utvikle og beholde
godt arbeidsmiljø
Lavt sykefravær

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

Økonomi
Holde
budsjettramme, øke
aktivitet og inntekt
på mulige områder

Anslag

2020

Status

Mål

Mål

Arbeidsgruppe for
flytting av Boli´n til
Raufoss etableres

Plan for flytting av
Boli´n utarbeides

Arbeidsgruppe for
Byfest etableres

Byfest Raufoss
gjennomføres

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

Utsatt

=>4.5
Forbedre
arbeidsforholdene

Etablere bedre
kontorløsninger og
møterom.

Utsatt

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

< =5%

Se egen
rapportering

Balanse

Balanse

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

2020

2021

2022

2023

Status

17331

Sentrumsprosjekt, aktivitetsanlegg på nytorvet

300

300

0

0

18384

Rehabilitering lysløyper

100

100

100

100

Nytt

Opprustning badeplasser med toalettanlegg

0

500

0

0

Nytt

Tilrettelegging ny skiløype Raufoss vest til øst

Nytt

Verksted ungdomshuset

Nytt

Ominnredning og møblering bibliotek

Nytt

Ungdomshus Ombygging og rehabilitering

0

100

0

0

100

200

0

0

0

600

0

0

550

1 500

0

0

I rute
Høst 20

Forsinket
Forsinket
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Nytt

Forprosjekt bibliotek

0

200

0

0

Nytt

Lager kulturavdeling

0

100

0

0

Nytt

Gjerde rundt NAMMO stadion

200

0

0

0

1 250

3 600

100

100

Sum Kultur

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

Avvik per 31.03.20 i 1000
kr

Årsprognose 2020 i 1000
kr

38061

600

?

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









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

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

Mål

Totalt
157 d

93,1 %
93,7 %

Egenmeldt
29 d
18%
10%

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

Sykemeldt
>=17 dager
94 d
60%
82%

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

Resultat
2018

Anslag
2019

Mål
2020

Resultat
31.03.2020

14%

12%

Max 12%

10 %

65%

68%

Min 69%

62%

53%

46%

Min 45%

39%

65%

61%

Min 75%

-

47%

80%

Min 70 %

-

40%

64%

Min 60 %

-

Max 1,8%

1,9%

0

0
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18

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

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

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

1,3%
-

-

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

2,2%

2

0
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38

Boligtjenester
-

Antall startlån per år

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

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

Resultat
2018

Anslag
2019

Mål
2020

Resultat
31.03.2020

Ikke avholdt

Ikke avholdt

100%

-

-

-

-

-

103 %

100 %

100 %

-

Økonomi
Regnskapsresultat (% av budsjett)

Status LEAN
Aktivitet:

Igangsatte
forbedringsprosesser
Gjennomførte
forbedringsprosesser

Mål pr.år:

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

-

26.04.2020
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Tjenesteområde 71 – omsorg
Opprinnelig budsjett 2020
(1000 kr)
241 329

Avvik per 31.3 i 1000 kr
-

2 500

Årsprognose 2020
(1000 kr)
Merforbruk 2500

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

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

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

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

Måloppfølging
Fokusområde/
Overordnet mål

Indikator

Resultat
2018

Anslag
2019

Mål
2020

Status 2020

100%

Brukerunders.
gjennomføres
våren 2020
Pågår

Økt andel
hverdagsrehabiliter
ing og
mestringstjenester

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

5 døgn

16 døgn

15 døgn

1 døgn

Utskifting til
digitale
trygghetsalarmer

200 digitale
trygghetsalarmer
10 medisindispenser
0 Digitale tilsyn

330 digitale
trygghetsalarmer
15 medisindispensere
5 digitale tilsyn

Pågår

74%

74%

75%

Følges opp

65%

65%

70%

Følges opp

Forbedringsarbeid i
alle enheter,
Følge opp 10 faktor

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

Avventer pga
korona

Innbygger
Legge til rette for
brukermedvirkning
og samarbeid med
pårørende

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

Rett tjeneste på rett
sted til rett tid

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

Sammenheng i
tjenestene, trygge
overganger,
tilstrekkelig kvalitet

Pågår

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

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

Gjennomsnitt
88,5%

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

Indikator

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

Andel
korttidsplasser
52%

Anslag
2019

Mål
2020

Status 2020

Økt frivillig
deltakelse

Følges opp

Andel
korttidsplasser
55%

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

Flere får tjenester i
hjemmet

Flere får tjenester
i hjemmet

Følges opp

+ 3,5 mill

Balanse

57%

Økonomi
Tilpasse drift til
økonomiske rammer

Budsjettavvik

+ 3,5 mill

-

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

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

Mål
90,5 %
90,5 %

Totalt
2427 d
87,2 %
88,5%

Egenmeldt
429 d
2,3%
2,5%

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

Sykemeldt
>=17 dager
1748 d
9,2 %
9,0 %
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2,5 mill

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

Avvik per 31.3 i 1000 kr
530

Årsprognose 2020 i 1000
kr
Balanse

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

Resultat i fjor/hittil i år
94,6

Beholde nærværet stabilt høyt

Pr. 31.3.2020: 97,1

Måloppfølging
I rute.

Status LEAN
Forbedringsprosesser:
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Aktivitet:

Mål pr.år:

Resultat (pr. 1.
kvartal 2020):

Planlagte
forbedringsprosesser

3 tiltak pr. uke

30/14 = 2,1

Igangsatte
forbedringsprosesser

9 tiltak

30 + 9 = 39

Gevinstrealisering:
Aktivitet:

Status pr. 1. kvartal 2020

Identifisert
Ikke målsatt
gevinstpotensial
Realiserte
gevinster

Ikke beregnet

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

Vann
Avløp
Renovasjon
Septikk

Avvik per 31.03.20 (1000 kr)

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

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

Årsprognose 2020 (1000 kr)

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

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

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

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

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

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

Planverk

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

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

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

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

Fornyelse av
ledningsnett

Oppdatert VA-kartverk

Beredskap

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

Redusere fremmedvann
inn på ledningsnett

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

Ikke startet

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

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

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

Ferdigstille revisjon av rutiner og
beredskapsplaner for vannforsyning
og avløpsanlegg.

Under arbeid.

Status LEAN
- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser
Aktivitet:

Mål pr.år:

Resultat (pr. 1. kvartal
2020):

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

0

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

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

Avvik per 31.3 i 1000 kr

Årsprognose 2020 i 1000 kr

9 625,-

590,- (pensjon lærlinger)

balanse

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

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

Måloppfølging

Fokusområde

Resultat

Mål

2019

2020

Status etter 1.
kvartal 2020

Brukere
Forsøk modulstrukturert opplæring

Læringsutbytte
Digitale norskprøver for innvandrere

Øke samarbeidet med andre
kommunale tjenester

Oppstart høsten 2019

Godt implementert

I rute

Gjennomføringsgrad og
resultat på nivå med
landet.

Gjennomføringsgrad og
resultat på nivå med
landet.

Gjennomføres våren 2020

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

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

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

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

Sykefravær/nærvær

Resultat

Mål

2019

2020

Status etter 1.
kvartal 2020

Lærlingkoordinator ansatt
og planlagt
aktivitetsøkning
gjennomføres som
forutsatt

Økning jmf plan

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

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

Gjennomføres ikke

På nivå med landet

Kompetanseplan vedtatt
og i aktiv bruk

Nærme oss nye sentrale
kompetansekrav for
undervisningspers

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

Holde budsjett

Se øa-rapport

Selge kurs til lokalt
næringsliv

Ikke prioritert

Nærvær 95 %

I rute

Nærvær 95 %

Medarbeidere
Medarbeidere
Medarbeiderundersøkelsen

Etter- og videreutdanning

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

Økonomi
Årsresultat

Økte inntekter gjennom salg av kurs

Nærvær
Rapport per
31.03
Fraværsdager
Nærvær %
Nærvær % i fjor

Mål

Totalt

Egenmeldt

66
81,4
94,8

2
99,4
98,3

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

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

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

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
30.04.2020
30/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

20/781
SAKSPROTOKOLL - REGIONALT SAMARBEID - SENTRALBORD

Behandling:
Ordfører Stian Olafsen stilte habilitetsspørsmål på grunn av nært slektskap.
Olafsen ble erklært inhabil, jfr fvl § 6 (b), og forlot møtet under behandling av saken.
Varaordfører Tonje Bergum Jahr ledet forhandlingene.
Vararepresentant Ole Runar Helbostad (AP) tok sete under behandling av saken.
Saksordfører Sissel Skiaker orienterte innledningsvis.
Ahmed Haruun Ali (SV) foreslo at dagens ordning opprettholdes.
Stian Pettersbakken foreslo å utsette saken.
Avstemning:
Utsettelsesforslaget fra Pettersbakken ble vedtatt med 19 stemmer.
Vedtak:
Saken utsettes.

Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
22.04.2020
46/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

20/781
SAKSPROTOKOLL - REGIONALT SAMARBEID - SENTRALBORD

Behandling:
Ordfører Stian Olafsen ble erklært inhabil i saken, jfr fvl § 6 (b), og forlot møtet under
behandling av saken
Vararepresentant Paula Elvesveen (MDG) tok sete i møtet i behandlingen av saken.
Adm.leder Geir Steinar Loeng orienterte innledningsvis.
Representanten Ahmed Haruun Ali ba om at saken legges fram for kommunestyret.
Formannskapet sluttet seg til anmodningen.
Avstemning:
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med åtte stemmer, - tre stemte mot.
Saksordfører: Sissel Skiaker
Vedtak:
Vestre Toten kommune slutter seg til forslaget om et felles sentralbord for
kommunene i Gjøvikregionen lokalisert til Gjøvik kommune.
Ordningen med felles sentralbord evalueres etter ett år i drift.

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Geir Steinar Loeng
20/781

Arkiv: 031

REGIONALT SAMARBEID - SENTRALBORD
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Vestre Toten kommune slutter seg til forslaget om et felles sentralbord for
kommunene i Gjøvikregionen lokalisert til Gjøvik kommune.
Ordningen med felles sentralbord evalueres etter ett år i drift.
Utrykte vedlegg:
Trykte vedlegg:
Utredning av muligheter for felles sentralbord i regionen – arbeidsgruppas rapport
Fakta:
Rådmannsutvalget i Gjøvikregionen ga Samarbeidsrådet for IKT i
Gjøvikregionen (SKR) i oppdrag å utrede muligheter for et felles sentralbord i
regionen.
Arbeidsgruppa har bestått av representanter fra alle fem kommuner, dvs. Gjøvik,
Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land og Nordre Land.
Arbeidsgruppa avga sin rapport til SKR i februar og SKR anbefalte rådmennene
å etablere et felles sentralbord med begrunnelse i kvalitet, redusert sårbarhet,
økt spesialisering, større kompetansemiljø, økt beredskap, noe lavere kostnader
til sentralbordfunksjonen og mindre kostnader knyttet til ledelse og
administrering av funksjonen.
Det ble videre anbefalt at ordningen evalueres etter 1 år og at kostnaden
fordeles etter fordelingsnøkkelen for SIKT (Samarbeid om IKT) med en fast
fordeling og en fordeling etter innbyggertall.
Arbeidsgruppa har anbefalt at sentralbordet lokaliseres i Gjøvik kommune.
Arbeidsgruppas begrunnelse er at dette i større grad kan tilrettelegge for at de som
skal betjene sentralbordet kan få mer varierte arbeidsoppgaver ved at de er flere og
kan inngå i en større enhet, samt muligheter for å rekruttere og beholde til denne
typen stillinger.
SKR har også lagt til grunn at det av hensyn til redundans, og beredskapsmessig
20/781

sikkerhet for kommunikasjon, må legges i Gjøvik eller Vestre Toten kommune nå,
da det foreløpig ikke er redundante løsninger (nett-tilkobling) fra de andre
kommunene (dette kan endre seg på et senere tidspunkt).
Etter kommunedirektøren i Vestre Toten kommunes vurdering vil en plassering her
for et felles sentralbord by på en rekke «unødige» praktiske utfordringer og ga
derfor tilbakemelding om at det «ikke er plass» til felles sentralbord i rådhuset på
Raufoss og Gjøvik er derfor anbefalt som evt. lokalisering. SKR anbefaler tiltaket
iverksatt uavhengig av antall kommuner som ønsker å delta (i prinsippet, men det
kan bli nødvendig med en skalert løsning iht. antallet kommuner som vil
samarbeide).
En viktig forutsetning for å kunne etablere et felles sentralbord har vært å få satt
opp den tekniske løsningen slik at det er mulig å betjene sentralbordene på en
enkel måte fra alle kommuner. Dette er nå på plass.
Arbeidsgruppa har innhentet statistikk fra alle kommuner som viser at
svarprosenten i gjennomsnitt er 84 %, mens gjennomsnittlig ventetid er 39
sekunder på dagens sentralbord i regionen. Til sammenligning så har Ringsaker
kommune over 90 % i svarprosent og snitt ventetid under 30 sekunder.
Like viktig som høy svarprosent og lav ventetid er at det blir gitt korrekt informasjon
og nødvendig service og bistand.
Kartleggingene som er gjort viser at det er flest henvendelser knyttet til fakturaer
på kommunale gebyrer, betaling av skatt, byggesaker, renovasjon, kommunale
veger og tildeling av helse- og omsorgstjenester.
Sentralbordene har også mange henvendelser knyttet til interne forhold som
henvendelser fra egne medarbeidere om lønn og spørsmål om
kontaktopplysninger/telefonnummer.
Administrative og økonomiske konsekvenser:
Tiltaket vil bidra til noen flere stillinger i den av kommunene som utfører tjenesten
på vegne av de øvrige. Tiltaket vil bidra til mindre administrasjonen totalt sett ved at
en og ikke fem kommuner må organisere, bemanne og administrere funksjonen.
Økonomisk har gruppa anslått en innsparing på til sammen 0,5 årsverk.
Vurdering:
Samarbeid om sentralbord er en av flere oppgaver som rådmennene har gitt
oppdrag om å utrede. De ulike kommunene har ulik organisering av
sentralbordfunksjonen. Noen steder inngår sentralbordfunksjonen som en integrert
del av et større fagmiljø, mens i andre kommuner består den av ett årsverk som i
hovedsak har som oppgave å besvare telefonhenvendelser. Til sammen oppgir
kommunene å bruke 3,3 årsverk på denne funksjonen. Da er det ikke tatt med
ressurser som f.eks Gjøvik bruker på sentralbord innenfor helse- og omsorg og
barnevern. Rent økonomisk mener kommunene at det er mulig å gjennomføre
funksjonen samlet med bruk av 0,5 årsverk mindre enn i dag. Arbeidsgruppa har
imidlertid anbefalt at det legges til grunn en bemanningsnorm på tre årsverk.
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Kostnaden Vestre Toten vil sitte igjen med er ca. kr 400 000,- forutsatt at alle fem
kommuner medvirker. Det er da lagt til grunn en årsverkskostnad på om lag kr
700 000,-. Evt. «overhead-kostnader» er ikke diskutert eller hensyntatt.
En god sentralbordtjeneste med kort responstid er en av flere forutsetninger for å yte
god service. Samtidig er det viktig at organisasjonen for øvrig samspiller godt med
medarbeidere i front (det vil fortsatt være behov for et bemannet publikumsmottak i
rådhuset uavhengig av sentralbord eller ikke) slik at organisasjonen som helhet gir
gode tjenester og god service til innbyggere. Kommunens egne oppslagssystemer
(websider, kartsystemer, kvalitetssystemer, arkivsystemer, workplace, intranett) og
støttesystemer som Outlook (fraværsregistrering, økonomisystem) er viktige
forutsetninger for at medarbeidere i sentralbord og servicetorg/publikumsmottak skal
kunne gi god service. Det vil derfor være nødvendig å bruke tid på å legge til rette for
at sentralbordfunksjonene kan lykkes med å gi god service i et felles sentralbord.
I kommunedirektørens vurdering av forslaget er administrasjon av funksjonen en
kostnad som ikke er synliggjort i rapporten. Kommunene har i dag høy
tilgjengelighet på telefon med svar på kommunens sentralbord (de fleste
kommunene) fra klokka 08.00-15.30 alle virkedager gjennom året. En slik
tilgjengelighet krever både mye administrasjon pga behovet for en konstant
tilstedeværende personalressurs i alle fem kommuner, noe som også i praksis
«binder opp» betydelige ressurser i sum. Vestre Toten kommune har i praksis måttet
gjøre en utstrakt bruk av innleid hjelp (f.eks pensjonister og personer på arbeidsutprøving)
for å kunne ivareta sentralbordfunksjonen. En funksjon som krever en 100 %
tilstedeværelse vil i praksis kreve betydelig mer enn en 100 %-stilling for å kunne ivaretas
forsvarlig pga. ferieavviklinger, sykdom, lunchpauser, nødvendig møte- og kursdeltakelse
osv.

Et felles sentralbord med flere medarbeidere og vaktordninger tilpasset
trafikkmønsteret kan gi mulighet til å tilpasse bemanningen og ressursene bedre
enn i dag. Kommunene ønsker derfor også en slik løsning pga. sårbarhet og
bemanningsutfordringer.
Foreløpig er det ikke god nok redundans (alternative muligheter for
internettforbindelser) for alle kommunene i regionen. Dette er også et argument for
lokalisasjon av tjenesten i Gjøvik kommune, da det for Vestre Toten kommunes del
ville kreve en god del praktisk tilrettelegging for å kunne huse en slik funksjon, jfr. det
som er nevnt over.
Kommunedirektøren vurderer derfor et felles sentralbord for regionen som, i sum, et
økonomisk rasjonelt tiltak for Vestre Totens vedkommende.
Forslaget er tatt opp i drøftingsmøte med hovedtillitsvalgt i Fagforbundet som ikke
hadde vesentlige merknader eller innvendinger til forslaget. Viste særlig til at berørte
arbeidstakere hadde medvirket i arbeidet med utredningen.
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Konklusjon
De tekniske forutsetningene for et felles sentralbord i Gjøvikregionen er på plass. Når det gjelder
konkrete besparelser, i form av antall årsverk, er det indikasjoner på at et felles sentralbord kan
betjenes med 0,3-0,5 færre årsverk enn det hver kommune i sum har i dag.
For å få utarbeidet en mer konkret gevinstanalyse, anbefaler arbeidsgruppa at de fem kommunene i
regionen blir enige om en pilotperiode for felles sentralbord. Det pekes ut en prosjekleder til å drive
pilotperioden.
Tanker rundt fordeling av kostnader: Hver kommune faktureres per antall henvendelser og/eller
samtaletid, og ut fra et selvkostprinsipp for sentralbord. Dette vil kunne motivere den enkelte
kommune til å få innbyggerne over på digitale flater/selvbetjening etc.

Innledning
Oppdraget vårt, gitt av RUG (Rådmannsutvalget i Gjøvikregionen), har vært å utrede muligheter for
felles sentralbord i regionen.
Utredningsgruppa har hatt fire fysiske møter, og utover det hatt kommunikasjon via e-post ved
behov.
Hver kommune har utarbeidet egen SWOT-analyse, som vi i fellesskap har satt sammen til en felles
SWOT-analyse. I vedleggene kan man lese kartleggingen til hver enkelt kommune.
Foruten å se på om de tekniske betingelsene er på plass, har vi har sett på dagens situasjon i den
enkelte kommune og hvilke potensielle gevinster som kan ligge i et felles sentralbord, deriblant antall
årsverk.
Vi har også vært inne på kriterier for hvilke kvaliteter et felles sentralbord bør ha, som god
svarprosent og responstid.
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Dagens situasjon
Alle kommunene har innrettet sitt servicetorg/sentralbord med ulike typer arbeidsoppgaver – se
vedleggene med egen kartlegging fra hver av kommunene.

Ressursbruk på sentralbord/skranke i den enkelte kommune i dag:
Kommune

Gjøvik
S. Land
N. Land
V. Toten
Ø. Toten
Sum

Totalt årsverk
i servicetorget
(inkludert
sentralbord)

Årsverk sentralbord

Ca. 2,7
Ca. 1,4
Ca. 1
Ca. 1
Ca. 2
Ca. 8,1

Ca. 1
Ca. 0,3
Ca. 0,5
Ca. 0,5
Ca. 1
Ca. 3,3

KOMMENTAR: Det må understrekes at antall årsverk må ses på som cirkatall. Det vil variere noe ut
fra hvordan den enkelte kommune definerer ressursbruken på sentralbordet ut fra kun taletid, eller
om man inkluderer administrasjon i form av arbeid etter at en samtale er avsluttet, sende e-post
med beskjeder til saksbehandler etc..
Én kommune kan ha ønske om å drive mer utstrakt veiledning over telefon, mens en annen
kommune bare setter over til saksbehandler.
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SWOT-analyse
Felles SWOT-analyse
SWOT-analyse – felles sentralbord:

Styrke











Svakheter

Redusert sårbarhet ved sykdom, ferie og møter
Potensiell effektivisering
Potensiell jevnere kvalitet – større fagmiljø
De kommunene som ønsker det, kan mer
rendyrke veiledning av publikum på
servicetorget/innbyggertorget. Etter hvert som
digitale tjenester rulles ut i kommunene, vil det
bli mer og mer behov for å veilede de som av
en eller annen grunn ikke mestrer å håndtere
digitale selvbetjeningsløsninger.
Muligheter



Større fagmiljø
Får rendyrket et sentralbord samtidig som den
enkelte kommune får bedre mulighet til å
rendyrke/tilpasse et
servicetorg/innbyggertorg/veiledningstjenester
Utvikle felles løsninger også på flere områder
utover telefoni
Saksbehandlere må bli bedre til å
fraværsmarkere seg i Outlook





Mister lokalkunnskapen/økt
risiko for feil
Mindre fleksibilitet i forhold til
tjenestenivå/funksjonsnivå

Trusler






Hvilke forventninger har
innbygger når de ringer?
Forbrukerrådets test…
God nok
opplæring/forventningsavklaring
til den ansatte/nye teamet
Energilekkasje nytt felles
sentralbord og de enkelte
servicetorgene/saksbehandlere
– illojalitet mot medarbeidere
Manglende fraværmarkering i
Outlook/MBN hos
saksbehandlere

Er tekniske forutsetninger på plass?
De tekniske forutsetningene for et felles sentralbord i regionen er på plass. Slik oppsettet var ved
oppstart av fellesløsningen var det kun sentralbordbetjeningen i Gjøvik kommune som kunne ta over
sentralbordene for de andre kommunene. Dette ble gjort etter en vurdering av hva som var mest
sannsynlig, at Gjøvik hjelper småkommunene, eller at alle hjelper alle. Det er imidlertid ingen
hindring i å la alle kommunene betjene hverandre, eller at en av kommune betjener alle de andre.
Dette kan endres så snart behovet tilsier det.
15. januar 2020 testet vi fleksibilteten til systemet. I en time betjente sentralbordet til Østre Toten
sentralbordet til Vestre Toten i tillegg til sitt eget. Testen ga oss svar på at de tekniske
forutsetningene for at en kommune kan betjene sentralbordet til en annen kommune er på plass.
Under vedlegg (side 19) ligger konkrete tilbakemeldinger fra sentralbordet til Østre Toten på hvordan
testen gikk.
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Tall og fakta
Det å lage en ensartet statistikk for alle kommunene i Gjøvikregionen, viser seg å være litt
utfordrende. Dette skyldes blant annet oppsett av køer, og om en kommune ønsker å drive veildning
over telefon eller kun ønsker å sette over til saksbehandler. Blant annet gjennomsnittlig samtaletid
gjenspeiler nok en del forskjeller på hvordan det enkelte sentralbord blir drevet.
I statistikkdokumentet for perioden 4.11.2019-13.12.2019 har Arve Vassbotn i Telenor lagt inn
kommentarer for de mest aktuelle kolonneoverskriftene. For denne perioden er det også viktig å
være klar over at Vestre Toten gikk live med den nye fellesløsningen 1. november. De øvrige
kommunene 10. desember. Derfor har vi også fått kjørt ut en statistikk for perioden 10.12.20196.1.2020 for å få et bedre grunnlag til analysere antall telefonhenvendelser hver kommune har.
Det er også viktig å være klar over at antall telefonhenvendelser vil variere fra periode til periode. For
eksempel når fakturaer sendes ut, blir det erfaringsvis flere telefonhenvendelser et par dager.

Statistikk for perioden 4.11.2019 – 13.12.2019 – med kommentarer til de mest aktuelle
kolonneoverskriftene:

Statistikk 2019-12-15
med kommentarer.xlsx

MERK: Snitt svarprosent og snitt ventetid sier litt mer om arbeidsbelastningen. I statistikken for
4.11.2019 – 13.12.2019 er svarprosent 84 %, og snitt ventetid før svar på 39 sekunder.
Dette indikerer at det burde vært noen flere til å besvare samtaler dersom en vil over 90 % i
svarprosent og under 30 sekunder i snitt svartid.
Til sammenligning så ligger Ringsaker kommune på over 90 % i svarprosent, og snitt ventetid på
under 30 sekunder. De har alltid to pålogget, men håndterer også chat og Facebook, ifølge Arve
Vassbotn i Telenor.

Statistikk for perioden 10.12.2019 – 6.1.2020:

Gjøvik regionen
Statistikk 2020-01-06.xlsx
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Utvalgte tall for regionen
Arbeidsgruppa har utarbeidet en statistikk, som inneholder tall fra 13 dager: 10., 11., 12., 13., 16.,
17., 18., 19., 20. og 23. desember 2019 og 2., 3. og 6. januar 2020
Vestre Toten hadde stengt 23. desember, derfor er den er erstattet med 9. desember for Vestre
Toten.

Gjøvik
Nordre Land
Østre Toten
Søndre Land
Vestre Toten
Sum for 13
dager
Snitt pr. dag

Totale
anrop Ubesvarte Besvarte Svar%
2415
322
2093
88 %
916
215
701
84 %
1353
210
1143
87 %
986
188
798
87 %
1741
279
1462
88 %
7411
570

1214
93

6197
477

87 %
87 %

Lagt på Lagt på
Besvart
innen 5 innen
Besvart 30-60
Total
sek.
30 sek. 0-30 sek. sek.
samtaletid
46
162
1251
354
87:27:54
77
168
473
136
10:00:32
38
76
923
108
25:08:28
72
156
642
110
32:35:56
83
210
1022
270
55:47:23
316
24

772
59

4311
332

978
75

211:00:13
16:13:52

Svarprosenten innbefatter ikke samtaler der det er lagt på innen 5 sekunder.

Timefordeling for samme periode:
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Snitt
total
samtaletid
pr. dag
6,7
0,7
1,9
2,4
4,2

Flere sentralbord i Gjøvik
I Gjøvik kommune er det egne sentralbord for helse og omsorg, helsestasjonen og barnevern. Det er
startet opp et prosjekt internt for å se på om noen av sentralbordene skal fjernes, og at
hovedsentralbordet skal ta over oppgavene.


Det er allerede bestemt at sentralbordet for barnevern skal fortsette slik det er i dag. Derfor
viser ikke tabellen tall for barnevernet.

Totale
anrop Ubesvarte Besvarte Svar%

Lagt
på
innen
5 sek.

Lagt
på
Besvart
innen 0-30
30 sek. sek.

Besvart
30-60
sek.

Hovedsentralbord 2415

322

2093

88%

46

162

1251

354

Sentralbord
Helse- og omsorg 735

217

518

79%

79

155

440

458

Sentralbord
Helsestasjonen

219

66

153

68 %

141

144

59

59

Sum for 13 dager

3369

605

2764

263

461

1750

871

Snitt pr. dag

260

47

213

20

35

135

67

Hvis sentralbordene for helse og omsorg og helsestasjon blir en del av hovedsentralbordet til Gjøvik:





Vil det i gjennomsnitt være 73 telefoner mer hver dag
o Helse og omsorg: 56 telefoner i gjennomsnitt hver dag
o Helsestasjonen: 17 telefoner i gjennomsnitt hver dag
I dag har hovedsentralbordet for Gjøvik i gjennomsnitt 186 telefoner hver dag
186 + 73 = 259 telefoner i gjennomsnitt hver dag på servicetorget.
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5 på topp-henvendelser:
Gjøvik
1 Kommunale

N. Land

S. Land

V. Toten

Ø. Toten

Faktura

Kommunale
avgifter/fakturaer

Renovasjon/
kommunale avgifter

2 Byggesak

Tildelingskontor
(omsorg)
Skatt

Renovasjon

Planavdeling (byggesak,
oppmåling, landbruk,
miljø)
Skatt- og innfordring

Byggesak + oppmåling

Kontor for tildeling og
koordinering (omsorg) KTK

Byggesak

Veg/gatelys/brøyting

Lønningskontor

Byggesak/plan og
næringsaker/landbruk/vann
og avløp (generelle
tekniske saker)
Lønn

Boligkontor
(kommunal
bolig, Husbank)

Lønn/personal (internt)

Skole/SFO/Skoleskyss

Handikaptransport

avgifter

3 Skatt

4 Veg
5 Renovasjon

Tildeling/NAV

Funksjonskrav felles sentralbord
Funksjonskrav til felles sentralbord:





Direkte sette over til saksbehandler HVEM-GJØR-HVA-HVOR?
Drive generell veiledning – ut fra den enkelte kommunes hjemmeside/Wave
Melding om feil – sende e-post til den enkelte kommunes postmottak
Den enkelte kommune må selv vedlikeholde sin database i Wave

Felles sentralbord skal ikke dekke:




Interne støttefunksjoner/interne telefoner
Lokale spesifikke løsninger (eksempel: Østre Toten skal selv håndtere handikaptransport.
Telefonhenvendelser som gjelder booking av handikaptransport settes til innbyggertorget).
Henvendelser som det er nødvendig å gå inn i fagsystemer for å svare på (KomTek med mer).
Muligheter for å se på felles systemer etter hvert slik at dette kan sjekkes ut i førstelinje.

Gevinstanalyse
Tallmaterialet vi forholder oss til, indikerer at antall årsverk for et felles sentralbord i regionen kan
ligge på rundt tre.
Dette begrunnes med de cirkatallene hver kommune oppgir i dag (se tabell under «Dagens situasjon
side 3), og det Arve Vassbotn i Telenor bemerker. Vassbotn mener statistikkgrunnlaget som
foreligger, gir en indikasjon på at det bør være noen flere til å besvare samtaler, i alle fall dersom
man ønsker å komme over 90 % i svarprosent og under 30 sekunder i snitt svartid.
Vassbotn viser til Ringsaker kommune som ligger på over 90 % i svarprosent, og snitt ventetid på
under 30 sekunder. De har alltid to pålogget, men håndterer også chat og Facebook. Når det gjelder
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det å betjene ulike kommunikasjonskanaler, vil det bli en oppgave hver enkelt kommune selv må
bestemme hvordan skal gjøres, og skal ses bort fra i denne sammenhengen.
Ifølge SSB hadde Ringsaker kommune 34 736 innbyggere i 3. kvartal 2019. På samme tid hadde
Gjøvikregionen i alt 71 238 innbyggere (Gjøvik 30 581, Nordre Land 6 624, Søndre Land 5 640, Vestre
Toten 13 396 og Østre Toten 14 997).
Ut fra tabell side 6 er total samtaletid for 13 dager 16:13:52. Med utgangspunkt i 7,5 timers
arbeidsdag, indikerer total samtaletid rundt tre årsverk.
Arve Vassbotn har gitt oss følgende resonnement når det gjelder antall årsverk:
Da må vi først bryte ned tallene for å kunne bygge de opp igjen.
7411 samtaler i løpet av 13 dager vil si 570 samtaler pr. dag.
211 timer i løpet av 13 dager vil si 16,23 timer pr. dag, eller ca. 16 timer og 15 min.
Snitt samtaletid vil med disse tallene bli 1 minutt og 48 sekund. Og da ca. 33 samtaler pr.
time
En agent har 7,5 time tilgjengelig arbeidstid. I praksis vil jeg si 5,5-6 timer effektiv arbeidstid.
Med 5,5 timer tilgjengelig klarer en agent teoretisk: 5,5 * 33 = 181,5 samtaler pr. dag.
For å kunne ta unna 570 samtaler trenger vi da: 570/181,5 = 3,14 agenter.
Med 6 timer tilgjengelig klarer en agent teoretisk: 6 * 33 = 198 samtaler pr. dag.
For å kunne ta unne 570 samtaler trenger vi da: 570/198 = 2,87 agenter.
Min synsing blir da at dersom agentene sitter pal, dag ut og dag inn og kun skyfler samtaler,
så trengs det tre agenter. Da har du ikke rom for sykdom, pauser utover lovpålagt matpause,
eller andre forstyrrende elementer.
Det som i størst grad vil påvirke svar-% og svartider er variasjon i samtaletid.
Min ærlige mening er at minimumsbemanning ikke bør være under tre agenter og at en ved
hjelp av statistikker bemanner opp i perioder hvor en historisk vet at trykket øker. Gjerne
med dobbel styrke i perioder.
Dette er da høyst uoffisielle synsinger fra min side, men kanskje en pekepinn for hvilken
retning en bør gå.

Utover et potensial i færre årsverk, vil et felles sentralbord i regionen bidra til et større fagmiljø med
høy kompetanse på fagområdet. Et større fagmiljø vil bidra til mindre sårbarhet ved ferieavvikling,
sykdom etc. Høy kompetanse vil gjøre rekruttering enklere.
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Våre anbefalinger
For å få mer konkrete fakta på bordet anbefaler arbeidsgruppa at de fem kommunene i regionen blir
enige om en pilotperiode for felles sentralbord. Pilotperioden kan i første omgang være på, for
eksempel, et halvt år. Det pekes ut en prosjektleder til å drive pilotperioden. Det er naturlig å tenke
at Gjøvik får oppgaven med å drifte et felles sentralbord. Gjøvik kommune er den største kommunen
i regionen, og har flest ressurser å spille på. Når det er sagt, teknisk sett er det ikke noe i veien for at
en hvilken som helst kommune i regionen drifter et felles sentralbord.
Vi har ikke sett på den personalmessige siden ved en eventuell samordning av sentralbord.
Vi anbefaler at det ikke bare ses på besparelser i antall årsverk, men også at et felles sentralbord skal
inneha et minimum av kvalitet når det gjelder svarprosent og ventetid.
Tanker rundt fordeling av kostnader: Hver kommune faktureres per antall henvendelser og/eller
samtaletid, og ut fra et selvkostprinsipp for sentralbord. Dette vil kunne motivere den enkelte
kommune til å få innbyggerne over på digitale flater/selvbetjening etc.
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Vedlegg
Egen kartlegging - Nordre Land kommune
Topp henvendelser:
1.
2.
3.
4.
5.

Faktura
Tildelingskontor (Omsorg)
Skatt
Byggesak
Boligkontor ( kommunalbolig, Husbank)

Andre kommunale tjenester med en del spørsmål:







Oppmåling, Hjemmetjenester, Plan, Teknisk (vann, veg), Helsestasjon,Ved
Andre «eksterne» tjenester det e mye spørmål om
NAV
Horisont
Br. Grønnerud
Kirke

Interne henvendelser som ofte går om sentralbord:




IKT
HR/lønn
Skoler

Bemanning:
Sentralbord/Servicetorg bemannes med et årsverk
Hovedbemanning består av 5 personer med forskjellige stillingsbrøker + 2 som fungerer som
vikar.
Nært samarbeid med bibliotek. 2 skranker, 1 inngang.
Åpningstid er i dag 08.00 til 15.30 (Foreslått redusert i budsjett for 2020)
Hva besvares i dag?






Informasjon om ansatte, tilgjenglighet
Generell veiledning i tjenester, selvbetjening, nettside
Vannprøver
Kontant
Kontantkasse

Swot-analyse




Lokalkunnskap
Kjenner organisasjon




Sårbart mht. bemanning
Små stillingsbrøker
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Åpningstid (37,5)
«Kort vei» til
tjenestene



Liten faglig utvikling



Mindre sårbart mht.
bemanning
Større mulighet til
faglig utvikling,
Større mulighet for
likhet i
tjenesteproduksjon
mellom kommunene



Vi har skjemt bort
publikum.-> For høye
forventninger
Blir bare et sted som
setter videre til
Servicetorgene pga. for
store forskjeller mellom
kommunen.
Må alikevel ha et
kundemottak/servicetorg
i hver kommune?
Hva ved
kriser/beredskap?









Egen kartlegging – Gjøvik kommune
Hvilke henvendelser får servicetorget?
Topp 5:







Kommunale avgifter
Byggesak
Skatt
Veg
Renovasjon

Bemanning på servicetorget




1 person i 100 % stilling.
o Oppgaver:
 Skranke
 Sentralbord
 Ledsagerbevis
 Møtegodtgjørelser til politikere
 Ansvaret for oppfølgning av rådhuset sitt serviceteam. Disse har ansvaret
for vanning av plantevegger og kaffemaskiner.
 Tv-aksjonen
1 person i 80 % stilling – Jobber fire dager i uka.
 Skranke
 Sentralbord
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 Adgangskort til rådhuset og tilganger.
 Vedlikehold på Wave 2
 Veileder for lærling i kontorfag
 Innkjøp til avdelingen.
1 person i 70 % stilling
 Sentralbord – Betjener sentralbordet tre ganger i uka
1 person i 40 % stilling ( 1 dag på servicetorget)
 Sitter i skranke en dag i uka.
 Har ansvar for vigsler
Lærling i kontor- og administrasjonsfaget
 Jobber på servicetorget nå fire dager i uka.
Tilkallingsvikar
+ to back-up personer som kan betjene servicetorget.

På servicetorget skal det alltid være to personer på jobb. En til å betjene skranke og en på
sentralbordet.
Vi fikk nå i høst fast tilkallingsvikar på servicetorget. Vi håper dette kan hjelpe oss at vi ikke er
avhengig å bruke back-up personer fast hver uke, men mer når det er krise.

Sentralbord: Hvilke henvendelser svarer vi på direkte og hva setter vi over.
Hva svarer sentralbordet direkte på:








Faktura – alle på servicetorget har tilgang til Komtek.
o Vanlige spørsmål:
 Forklare faktura
 Har jeg betalt
 Hvor mye skylder jeg nå
 Hvorfor har jeg fått purring
 Betalingsutsettelse
o Vi prøver nå mer og mer veilede og tips om Visma faktura.
Ansattopplysninger – telefonnummer og e-postadresse.
Passord til lønnslipp
Ta imot henvendelser om feil – gatelys, hull i vegen osv.…
Generell veiledning og tips i selvbetjenteløsninger
Generelle spørsmål om Gjøvik og hvor ting er.

SWOT-analyse
Styrker – dagens situasjon
 Lokal kompetanse
 Sentralbordet er på samme
bygg som fleste
saksbehandlerne sitter.

Svakheter – dagens situasjon
 Stor sårbarhet ved sykdom, ferie og
møter.
 For lite tid til videreutvikling av
servicetorget.
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Muligheter - felles sentralbord
 Større fagmiljø/nettverk

Trusler – felles sentralbord
 Innbyggeren sine forventing om
hvilken service de skal få.
 Kommunens sin satsning til å veilede
innbyggeren i selvbetjente løsninger.
Skal sentralbordet bare være
førstelinje som setter telefoner over?

Egen kartlegging - Søndre Land kommune
Oppgaver som utføres i servicetorget (utover sentralbordfunksjonen):











Publikumsmottak og svare på henvendelser
Kunne gi informasjon og opplysninger om kommunens tjenester/virksomhet ved bruk
av tilgjengelig informasjon på kommunens hjemmeside/intranett, herunder bistå ved
utskriving/utfylling av aktuelle søknadsskjemaer m.v.
Ved behov kunne henvise til rette saksbehandler/avdeling/NAV/andre instanser
Kommunens kassefunksjon
Betjening av info-skjerm
Utføre oppgaver for tildelingskontoret (utstede ledsagerbevis m.m.)
Interne støttefunksjoner som bl.a. grunnlagsfakturering,
frankering/postlevering/lager- og innkjøp av kontorrekvisita m.v.,
kopiering/utsendelse, utlevering av nøkkelkort, samt døråpninger og reservering av
møterom og utleie av PC og projektor
Utføring av andre oppgaver som blir tillagt servicetorgfunksjonen

Top 5:






Kommunale avgifter/fakturaer
Renovasjon
Byggesak + oppmåling
Veg/gatelys/brøyting
Lønn/personal (internt)

I tillegg er det mange henvendelser relatert tildelingskontoret vedr. ledsagerbevis og HC-bevis, samt
hjelpemidler og behov for bistand/veiledning innen flere områder. Periodevis også i forhold til
barnehageopptak.

Bemanning:
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Sentralbordet er nå integrert i servicetorget som er bemannet med to stillinger/årsverk +
avløsere ved behov. (servicetorg/post-arkiv tjenesten må samordnes neste år pga
budsjettkutt).

Sårbarhet:




Datalinje/regionnettet – her er Trevatn et svakt punkt.
Ved møtevirksomhet, sykdom og andre fravær.
Ikke alltid like enkelt å få svar på spørsmål fra leverandør når problemer/feil oppstår

Hva som blir besvart direkte og hva som settes videre av henvendelser:


Henvendelser som gjelder «hvem som gjør hva i kommunen» gatelys, opplysninger gards- og
bruksnr. og utskrift av kartutsnitt, barnehager, tildelingskontoret, samt generell veiledning
utføres i hovedsak direkte. Øvrige henvendelser blir videreformidlet til saksbehandlere.

SWOT-analyse:





Sterke sider nå: Lokalkunnskap/kjennskap både internt og eksternt, bemanningen er også
kjent av organisasjonen - åpent rådhus.
Svake sider nå: Sårbarhet ved ferier og sykdom/øvrig fravær
Muligheter: Blir mindre sårbar – felles sentralbord gir muligheter for andre 1. linjeoppgaver i
servicetorget
Trusler: Redusert bemanning pga budsjett- og økonomisituasjonen, robot og andre
selvbetjent-løsninger er det ikke alle som kan gjøre seg nytte av – dårligere service og
kvalitetsopplevelser fra brukerne.

For øvrig er vi enig i mye av den beskrivelsen som Gjøvik har gjort.

Egen kartlegging – Vestre Toten kommune
Hvilke henvendelser får servicetorget?
Topp 5:






Planavdeling (byggesak, oppmåling, landbruk, miljø)
Skatt- og innfordring
Kontor for tildeling og koordinering (omsorg) - KTK
Lønningskontor
Skole/SFO/Skoleskyss

Bemanning sentralbord
 1 person i 100 % stilling.
o Oppgaver:
 Publikumsmottak
 Sentralbord
 HC- kort
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 Facebookredaksjon
 CIM – beredskap
 Salgs- skjenke- og serveringsbevilling
 Sak/Arkiv
 Postmottak
 Fakturamottak (skanning av papirfakturaer)
 SvarUt/Inn
 Altinn
 Frankering
 Fotografering til adgangskort – utlevering av adgangskort
 Innkjøp rekvisita rådhus
 Vedlikehold Wave 2
 Betalingsterminal
3 interne som bemanner fast ved lunsjavvikling, og ved behov
2 interne som bemanner ved behov
3 eksterne tilkallingsvikarer

Sentralbord: Hvilke henvendelser svarer vi på direkte og hva setter vi over.
Hva svarer sentralbordet direkte på:








Planavdeling
o Ved hjelp av sakssystem – finner saksbehandler, kopi av vedtak, generell info, utskrift
av søknadsskjemaer og situasjonskart, gbnr/adresse
Skatt- innfordring
o Setter kun videre
KTK
o Utskrift søknadsskjemaer
o Overføring av samtaler
Lønningskontor
o Overføring av samtaler
o Utskrift lønnslipp
Skole/SFO/Skoleskyss
o Svarer opp i forhold til saksbehandlingstid. Skoleruter.
Generelle spørsmål om kommunen
Veiledning
o Digitale løsninger
o Hvem/Hva/Hvor
o Dokumentasjonskrav div. søknader

SWOT-analyse
Styrker – dagens situasjon
 Lokal kompetanse
 Nærhet til lokasjon
 Oversikt

Svakheter – dagens situasjon
 Stor sårbarhet ved sykdom, ferie og
møter.
 Generell tidsklemme i forhold til
arbeidsoppgaver
 Vikarer sjelden inne, utfordrende å
holde oppdatert
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Muligheter - felles sentralbord
 Større fagmiljø/nettverk
 Lik info i Wave
 Redusert sårbarhet ved
fravær/møter
 Back-up ved tekniske
utfordringer/utfall

Trusler – felles sentralbord
 Økt risiko for feil info i første linje
 Mister lokalkunnskap
 Lavere servicenivå
 Vertskommune for felles sentralbord
«faller ut» - økt belastning på andre
lokasjoner
 Forskjellige åpningstider?

1. ROS – analyse felles sentralbord

a. Liten sannsynlighet – Alvorlig konsekvens
i. Vertskommune felles sentralbord nede
1. Risiko – økt belastning andre kommuner
2. Tiltak – Økt grunnbemanning andre kommuner
ii. Krisesituasjon/beredskap
1. Risiko – økt belastning, henvendelser ikke besvart
2. Tiltak – God beredskapsplan i forhold til bemanning egen kommune
b. Stor sannsynlighet – Moderat konsekvens
i. Mangelfull kalenderbruk saksbehandler
1. Risiko – Feilinformasjon i front, besøkende må reise igjen med
uforrettet sak
2. Opplæring saksbehandlere, økt fokus på rett informasjon i kalender
c. Svært stor sannsynlighet – Lav konsekvens
i. Manglende lokalkunnskap
1. Risiko – Feil informasjon i første linje, oversatt til feil
avdeling/saksbehandler, innbygger reiser til feil lokasjon
2. Tiltak – Opplæring hjemmesider, korrekt info i Wave

2. Henvendelser snitt sentralbord

a. 15/8-31/8
i. 1434 totalt – 120 i snitt per dag
b. 2/9-13/9
i. 1445 totalt – 145 i snitt per dag
c. 16/9-30/9
i. 1500 totalt – 137 i snitt per dag
d. Totalt for perioden – 4379 samtaler, 133 i snitt per dag
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Egen kartlegging – Østre Toten kommune
Topp 5:
1.
2.
3.
4.
5.

Renovasjon/kommunale avgifter
Tildeling/NAV
Byggesak/plan og næring-saker/landbruk/vann og avløp (generelle tekniske saker)
Lønn
Handikaptransport

SWOT-analyse

Våre sterke sider nå




Drop in-dager
byggesak
Høy svarprosent på
sentralbordet
Betjent
avdelingstelefon á la
barnevern

Muligheter i omgivelsene
og i framtida








Flere har faste dager
de er tilgjengelige –
á la byggesak
Veileder på
servicetorget/innbygger-torget er
tilgjengelig på
telefon for et felles
sentralbord
Flere avdelinger har
en betjent
avdelingstelefon
Selvbetjente
løsninger –
hjemmeside/på
torget
Tastevalg på
sentralbordet

Våre svake sider nå




Utilgjengelige
saksbehandlere
Ulik praksis kalender
i Outlook
Informasjon avdeling
sentralbord

Trusler i omgivelsene
og i framtida





Utilgjengelige
saksbehandlere –
fører til daglige
ubehagelige
situasjoner, som
også er tidkrevende
(går utover andre
henvendelser) –
tildeling/NAV
Ivaretagelse booking
av
handikaptransport
Tidsbruk på enkelte
henvendelser –
hvem skal svare på
spørsmålet?

Oppgaver utover sentralbord:


Skrankehenvendelser
18














Veiledning – Digihjelpen
Møteromsbooking
Oppdatere informasjonsskjerm
Tar imot pakker
Tar imot intern og ekstern post
Nøkkelformidling (ELbiler, ELsykler, møterom)
Salg av batterier til høreapparat
Saksbehandling av parkeringtillatele for forflytningshemmede
Bestilling av kontorrekviksita for avdelingen
Være døråpner for besøkende
Legge til rette for kunnskapsprøver
Kopiering for besøkende

Test – felles sentralbord
Østre Toten betjente sentralbordet til Vestre Toten onsdag 15. januar fra klokka ni til ti på
formiddagen – i tillegg til sitt eget.
Her er tilbakemelding fra sentralbordet:
Meldte inn til Zisson-support dagen før ca kl.12 hvor vi forespeilet hva som skulle skje dagen etter og
hva vi ønsket. Fant fort ut at her ble det misforståelser, men disse ble raskt oppklart. Tydelig viktig å
være veldig presis i hva man «bestiller» og sjekker ut at alle har forstått hva som faktisk «bestilles».
På selve testdagen ser vi at ting ikke fungerer. Vi ser at det ringer i køen til VTK, men det ringer ikke
«fysisk» hos oss. Melder fra om dette til support og de gjør endringer. Nå ringer det til oss, men vi ser
ikke hvilken kø de ringer til. Dette ser vi ikke før etter 1-2 sekunder ut i samtalen da det står i
søkefeltet hvilken kommune det er. Melder på nytt til support og de endrer slik at det fungerer slik vi
ønsker: alle anrop i begge køene kommer til vår telefon og vi ser hvilken kø de ringer inn før vi
besvarer samtalen.
Zisson support leverte raskt og presist når vi fikk forklart hva som funket og ikke.
Av du snaut 20 anropene vi besvarte fra VTK ble det spurt etter:
- ordfører
- tildeling
- Gimle dagsenter
- lønningskontor
- møteromsbooking
- fritidskonsulent
- bibliotek
- navngitte saksbehadlere/konsulenter
- Horisont/søppelhenting
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- innfordring kommunale avgifter

Det gikk stort sett greit å finne frem i Wave med å søke på navn eller oppgaver. Opplevde at vi bruker
noe ulike begreper som kan gjøre søk litt vanskelig: gebyrer vs avgifter
Under følger mailkorrespondanse med support. Hadde i tillegg en telefon til support da vi ikke fikk
samtalene, men da var problemet allerede løst av vedkommende vi hadde kontakt med på mail

Fra: zisson.com <support@zisson.com>
Sendt: onsdag 15. januar 2020 09:41
Til: Ågot Marie Larsstuen <aml@ostre-toten.kommune.no>
Kopi: support@zisson.com
Emne: Re:[## 41472 ##] Tilgang kø Vestre Toten kommune

Ja! :-)

Deniz Feta
Support
ZISSON AS

t: +4721009700
a: Tollbugata 32, 0157 – Oslo
w: www.zisson.no

---- On Wed, 15 Jan 2020 09:37:10 +0100 "Ågot Marie Larsstuen"<aml@ostre-toten.kommune.no>
wrote ---Da satser vi på at det blir bra nå 👍😉

- Ågot Marie -

Sendt fra min Huawei-mobiltelefon
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-------- Opprinnelig melding -------Fra: "zisson.com" <support@zisson.com>
Dato: ons. 15. jan. 2020, 09:30
Til: Ågot Marie Larsstuen <aml@ostre-toten.kommune.no>
Kopi: support@zisson.com
Emne: Re:[## 41472 ##] Tilgang kø Vestre Toten kommune
Hei,

Vi la inn en viderekobling, men denne er fjernet. Nå har dere tilgang til køprofilen som vi opprinnelig
la inn. :) Så fjerner vi det kl. 10.

[/mail/ImageDisplay?na=294835000000002001&nmsgId=1579077436369010001&f=1.jpg&mode=inl
ine&cid=0.28873909650.4698406810782852639.16fa8537078__inline__img__src&]
<https://www.zisson.no/>

Deniz Feta
Support
ZISSON AS

t: +4721009700

a: Tollbugata 32, 0157 – Oslo
w: www.zisson.no<http://www.zisson.no/>

---- On Wed, 15 Jan 2020 09:27:24 +0100 "Ågot Marie Larsstuen"<aml@ostre-toten.kommune.no>
wrote ---Nå sliter vi med at vi ikke ser hvilken kø de ringer på. Det står ØTK på alle...

- Ågot Marie 21

Sendt fra min Huawei-mobiltelefon

-------- Opprinnelig melding -------Fra: "zisson.com" <support@zisson.com>
Dato: ons. 15. jan. 2020, 09:15
Til: Ågot Marie Larsstuen <aml@ostre-toten.kommune.no>
Kopi: support@zisson.com
Emne: Re:[## 41472 ##] Tilgang kø Vestre Toten kommune
Hei,

Kan du sjekke om dere får inn samtaler nå?

[/mail/ImageDisplay?na=294835000000002001&nmsgId=1579076849974010001&f=1.jpg&mode=inl
ine&cid=0.28873910490.3836831822874042437.16fa844ff3e__inline__img__src&]
<https://www.zisson.no/>

Deniz Feta
Support
ZISSON AS

t: +4721009700

a: Tollbugata 32, 0157 – Oslo
w: www.zisson.no<http://www.zisson.no/>

---- On Wed, 15 Jan 2020 09:11:06 +0100 "Ågot Marie Larsstuen"<aml@ostre-toten.kommune.no>
wrote ---Vi får ikke inn anrop fra Vestre Toten. De står i kø, men det ringer ikke her.

- Ågot Marie 22

Sendt fra min Huawei-mobiltelefon

-------- Opprinnelig melding -------Fra: "zisson.com" <support@zisson.com>
Dato: tir. 14. jan. 2020, 13:01
Til: Ågot Marie Larsstuen <aml@ostre-toten.kommune.no>
Kopi: support@zisson.com
Emne: Re:[## 41472 ##] Tilgang kø Vestre Toten kommune
Den er god.:)

[/mail/ImageDisplay?na=294835000000002001&nmsgId=1579075872363010001&f=1.jpg&mode=inl
ine&cid=0.28873909930.320665462367078365.16fa3ee11fb__inline__img__src&]
<https://www.zisson.no/>

Deniz Feta
Support
ZISSON AS

t: +4721009700

a: Tollbugata 32, 0157 – Oslo

w: www.zisson.no<http://www.zisson.no/>

---- On Tue, 14 Jan 2020 12:56:24 +0100 "Ågot Marie Larsstuen"<aml@ostre-toten.kommune.no>
wrote ---Vi skal teste i morgen mellom 9 og 10, så ikke legg inn før da J

Ågot Marie

Fra: zisson.com [mailto:support@zisson.com]
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Sendt: tirsdag 14. januar 2020 12.48
Til: Ågot Marie Larsstuen
Kopi: support@zisson.com
Emne: Re:[## 41472 ##] Tilgang kø Vestre Toten kommune

Hei,

Tror jeg misforstod, da endrer jeg det til at de på Østre Toten kommune sentralbord får inn samtaler
fra begge køer samtidig. Skal jeg legge det inn nå sånn at dere kan teste?

[/mail/ImageDisplay?na=294835000000002001&nmsgId=1579075872363010001&f=2.jpg&mode=inl
ine&cid=image001.jpg@01D5CADA.06A67070&]

Deniz Feta
Support
ZISSON AS

t: +4721009700

a: Tollbugata 32, 0157 – Oslo

w: www.zisson.no<http://www.zisson.no/>

---- On Tue, 14 Jan 2020 12:44:52 +0100 "Ågot Marie Larsstuen"<aml@ostretoten.kommune.no<mailto:aml@ostre-toten.kommune.no>> wrote ---Da betyr det at jeg velger ØTK-sentralbord når jeg logger på, men kan besvare telefoner fra begge
køene?
Det er i så fall det vi er ute etter: å kunne besvare telefoner fra begge køene samtidig, med kun en
agent pålogget.

Ågot Marie
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Fra: zisson.com [mailto:support@zisson.com]
Sendt: tirsdag 14. januar 2020 12.31
Til: Ågot Marie Larsstuen
Kopi: support@zisson.com<mailto:support@zisson.com>
Emne: Re:[## 41472 ##] Tilgang kø Vestre Toten kommune

Hei,

Har lagt til VTK - sentralbord som dere kan få tilgang til når dere logger på kø.
[/mail/ImageDisplay?na=294835000000002001&nmsgId=1579075872363010001&f=3.png&mode=in
line&cid=image002.png@01D5CADA.06A67070&]

[/mail/ImageDisplay?na=294835000000002001&nmsgId=1579075872363010001&f=2.jpg&mode=inl
ine&cid=image001.jpg@01D5CADA.06A67070&]

Deniz Feta
Support
ZISSON AS

t: +4721009700

a: Tollbugata 32, 0157 – Oslo

w: www.zisson.no<http://www.zisson.no/>

---- On Tue, 14 Jan 2020 11:52:06 +0100 "Ågot Marie Larsstuen_"<aml@ostretoten.kommune.no<mailto:aml@ostre-toten.kommune.no>> wrote ---Hei,
Vi skal gjøre et forsøk på å håndtere Vestre Toten sitt sentralbord sammen med vårt eget i morgen
15.januar mellom kl.9 og 10.
Vi trenger derfor tilgang til køen hos VTK.
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Kan dere ordne dette slik at vi er klar til testing i morgen?

[/mail/ImageDisplay?na=294835000000002001&nmsgId=1579075872363010001&f=4.jpg&mode=inl
ine&cid=image003.jpg@01D5CADA.06A67070&]

Med vennlig hilsen
Østre Toten kommune
Nytenking – kvalitet – respekt

Ågot Marie Larsstuen
Fagleder servicetorg/Veileder publikum
Kommunikasjonsavdelingen
Mobil: 482 94 401
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Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
30.04.2020
34/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

20/766
SAKSPROTOKOLL - ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN
2020-2024

Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
22.04.2020
47/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

20/766
SAKSPROTOKOLL - ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN
2020-2024

Behandling:
Adm.leder Geir Steinar Loeng orienterte innledningsvis.
Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) foreslo å utsette saken og at saken
sendes ut på høring.
Utsettelsesforslaget fra Sørensen fikk to stemmer og falt, - ni stemte mot.
Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 7:
«I særskilte tilfeller kan formannskapet gi tidsbegrenset dispensjon fra forbudet».
Avstemning:
Handlingsplanen ble vedtatt med 10 stemmer, - en stemte mot.
Forslaget fra Pettersbakken ble vedtatt med åtte stemmer, - tre stemte mot.
Saksordfører: Tonje Bergum Jahr.
Vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til anførte mål og virkemidler i "Alkoholpolitisk
handlingsplan for Vestre Toten kommune i perioden 2020-2024".
2. Nåværende salgstider for salg og utlevering av øl og annen alkoholholdig drikk
med lavere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent opprettholdes til kl 20:00 på
hverdager og kl 18:00 på dager før søn- og helligdager.
Påske- pinse- jul- og nyttårsaften kan salg og utlevert av alkoholholdig drikk inntil
4,7% ikke finne sted etter kl: 16:00.

Vestre Toten kommune

3. Skjenking av alkoholholdig drikk inntil 22% (gr. 1 og 2) kan skje i tiden kl.08:00 –
01:00 på natt til man-, tirs-, ons-, tors- og fredager. På avgrenset uteareal kan det
skjenkes til kl. 24:00.
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 02:00. Uansett hvilken ukedag natt til
26. og 27. desember, 1. januar, 1. og 17. mai faller på, gjelder skjenketider etter dette
ledd for disse dager.
4. Skjenking av alkoholholdig drikk 22% (gr. 3) eller mer kan skje i tiden kl. 16:00 –
24:00 natt til man-, tirs-, ons-, tors-, og fredager.
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 01:00. For hoteller og lukkede
selskaper kan det skjenkes fra kl 13:00 alle ukedager.
Uansett hvilken ukedag natt til 26. og 27. desember, 1. januar, 1. og 17. mai faller på,
gjelder skjenketider etter dette ledd for disse dager.
5. Det føres en restriktiv linje når det gjelder skjenkebevilling for brennevin. Hver
søknad vurderes nøye i forhold til hvorvidt det skal knyttes vilkår til bevillingen.
Kommunen innvilger ikke søknader om utvidede salgs- eller skjenkebevillinger vedr.
innførsel og tilvirkning for salg/skjenking i egen virksomhet.

6. Det tillates ikke noen form for alkoholservering i:
a) etablissement samtidig som det drives aktiviteter for barn/unge under 18 år,
skolelokaler og skoleområder,
b) badeanlegg når det er åpent for barn og unge/allment publikum,
c) forbindelse med og i tilknytning til idrettsarrangement av noen art,
d) forbindelse med nye eller utvidede søknader om skjenking ved sommer- og
friluftsfestivaler,
- hvor familier er samlet.
For idrettsanlegg gjelder følgende:
I kommunale idrettshaller kan det gis ambulerende skjenkebevilling for
lukkede ikke-kommersielle arrangementer, for eksempel ved sangerstevne,
korpsfestivaler o. l. under forutsetning av at aldersgrensen er minst 18 år.
I andre idrettsanlegg kan det gis ambulerende skjenkebevilling (lukket
selskap) eller skjenkebevilling for en enkelt anledning i forbindelse med
dansegallaer o. l. under forutsetning av at aldersgrensen er minst 18 år.
7. Det tillates ikke salg av alkoholholdig drikke via netthandel med hjemlevering av
varer. I særskilte tilfeller kan formannskapet gi tidsbegrenset dispensjon fra forbudet
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8. Antall ambulerende bevillinger settes til tre. Kommunen kan innvilge ambulerende
salgsbevilling. Hver søknad vurderes nøye i forhold til lovens krav. Det føres en
restriktiv linje når det gjelder ambulerende skjenkebevillinger for brennevin.
9. Alle barer/puber skal ha aldersgrense minst 18 år og ha tilsatt dørvakt i
åpningstiden.
10. Det føres en restriktiv praksis når det gjelder reaksjonsformer ved brudd på
salgs- og skjenkebestemmelsene. Kommunens retningslinjer skal legges til grunn for
håndhevelse av de ulike bestemmelsene når det gjelder brudd på bestemmelsene.
(I medhold av tilføyelse til Alkoholforskriften § 10 som trådte i kraft 01.01.2016
innføres det et prikktildelingssystem ved brudd på salgs- og skjenkebestemmelsene.
Dette innebærer en innføring av normerte regler for inndragning av bevilling.
Endringen tydeliggjør kommunenes ansvar for å reagere ved brudd på
bevillingsvilkårene, og sikrer likebehandling av bevillingshavere).
11. I medhold av endring av alkoholloven § 1.6 som trådte i kraft 1. januar 2016
forlenges bevillingsperioden for en ny periode for inntil fire år fra 1. juli 2020 - 30.
september 2024 uten ny søknadsprosess.
12. Alkoholpolitisk handlingsplan tas opp til ny behandling minst en gang i hver
kommunestyreperiode, neste gang senest i mai 2024.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Geir Steinar Loeng
20/766

Arkiv: 341

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til anførte mål og virkemidler i "Alkoholpolitisk
handlingsplan for Vestre Toten kommune i perioden 2020-2024".
2. Nåværende salgstider for salg og utlevering av øl og annen alkoholholdig drikk
med lavere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent opprettholdes til kl 20:00 på
hverdager og kl 18:00 på dager før søn- og helligdager.
Påske- pinse- jul- og nyttårsaften kan salg og utlevert av alkoholholdig drikk inntil
4,7% ikke finne sted etter kl: 16:00.
3. Skjenking av alkoholholdig drikk inntil 22% (gr. 1 og 2) kan skje i tiden kl.08:00 –
01:00 på natt til man-, tirs-, ons-, tors- og fredager. På avgrenset uteareal kan det
skjenkes til kl. 24:00.
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 02:00. Uansett hvilken ukedag natt til
26. og 27. desember, 1. januar, 1. og 17. mai faller på, gjelder skjenketider etter dette
ledd for disse dager.
4. Skjenking av alkoholholdig drikk 22% (gr. 3) eller mer kan skje i tiden kl. 16:00 –
24:00 natt til man-, tirs-, ons-, tors-, og fredager.
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 01:00. For hoteller og lukkede
selskaper kan det skjenkes fra kl 13:00 alle ukedager.
Uansett hvilken ukedag natt til 26. og 27. desember, 1. januar, 1. og 17. mai faller på,
gjelder skjenketider etter dette ledd for disse dager.
5. Det føres en restriktiv linje når det gjelder skjenkebevilling for brennevin. Hver
søknad vurderes nøye i forhold til hvorvidt det skal knyttes vilkår til bevillingen.
Kommunen innvilger ikke søknader om utvidede salgs- eller skjenkebevillinger vedr.
innførsel og tilvirkning for salg/skjenking i egen virksomhet.

6. Det tillates ikke noen form for alkoholservering i:
a) etablissement samtidig som det drives aktiviteter for barn/unge under 18 år,
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skolelokaler og skoleområder,
b) badeanlegg når det er åpent for barn og unge/allment publikum,
c) forbindelse med og i tilknytning til idrettsarrangement av noen art,
d) forbindelse med nye eller utvidede søknader om skjenking ved sommer- og
friluftsfestivaler,
- hvor familier er samlet.
For idrettsanlegg gjelder følgende:
I kommunale idrettshaller kan det gis ambulerende skjenkebevilling for
lukkede ikke-kommersielle arrangementer, for eksempel ved sangerstevne,
korpsfestivaler o. l. under forutsetning av at aldersgrensen er minst 18 år.
I andre idrettsanlegg kan det gis ambulerende skjenkebevilling (lukket
selskap) eller skjenkebevilling for en enkelt anledning i forbindelse med
dansegallaer o. l. under forutsetning av at aldersgrensen er minst 18 år.
7. Det tillates ikke salg av alkoholholdig drikke via netthandel med hjemlevering av
varer.
8. Antall ambulerende bevillinger settes til tre. Kommunen kan innvilge ambulerende
salgsbevilling. Hver søknad vurderes nøye i forhold til lovens krav. Det føres en
restriktiv linje når det gjelder ambulerende skjenkebevillinger for brennevin.
9. Alle barer/puber skal ha aldersgrense minst 18 år og ha tilsatt dørvakt i
åpningstiden.
10. Det føres en restriktiv praksis når det gjelder reaksjonsformer ved brudd på
salgs- og skjenkebestemmelsene. Kommunens retningslinjer skal legges til grunn for
håndhevelse av de ulike bestemmelsene når det gjelder brudd på bestemmelsene.
(I medhold av tilføyelse til Alkoholforskriften § 10 som trådte i kraft 01.01.2016
innføres det et prikktildelingssystem ved brudd på salgs- og skjenkebestemmelsene.
Dette innebærer en innføring av normerte regler for inndragning av bevilling.
Endringen tydeliggjør kommunenes ansvar for å reagere ved brudd på
bevillingsvilkårene, og sikrer likebehandling av bevillingshavere).
11. I medhold av endring av alkoholloven § 1.6 som trådte i kraft 1. januar 2016
forlenges bevillingsperioden for en ny periode for inntil fire år fra 1. juli 2020 - 30.
september 2024 uten ny søknadsprosess.
12. Alkoholpolitisk handlingsplan tas opp til ny behandling minst en gang i hver
kommunestyreperiode, neste gang senest i mai 2024.

Utrykte vedlegg:
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Trykte vedlegg:
FORSLAG TIL ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024 m/vedlegg
Fakta:
I Alkohollovens § 1-7 d heter det at «kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk
handlingsplan».
Loven gir ingen direkte anvisning på hva planen skal inneholde, men det heter i
merknadene til loven at planen bør: «….angi de alkoholpolitiske hovedmål og delmål
kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, og de virkemidlene som vil tas i
bruk for å nå målene. F.eks. kan virkemidler som tak på antall salgs- og
skjenkesteder, åpningstider og kontrolltiltak nedfelles i planen. Planen bør
konkretisere hvilke tiltak kommunen vil satse på for å nå den landsomfattende
målsettingen om redusert alkoholforbruk. Planen bør behandles i hver
kommunestyreperiode.»
I Vestre Toten kommune har man i de seneste periodene valgt å behandle alle de
rusmiddelpolitiske spørsmålene som kommunen stilles overfor, i en helhetlig
«Rusmiddelpolitisk handlingsplan», som også omfatter «Alkoholpolitisk
handlingsplan» med tilhørende salgs- og skjenkebestemmelser. Dette for å gjøre det
enklere å se de rusmiddelpolitiske utfordringene i sammenheng, og se de
forebyggende tiltakene og hjelpetiltakene ut fra den lokale situasjonens og
kommunens egne behov. Siden rullering av «Rusmiddelpolitisk handlingsplan» først
vil skje høsten 2020, finner kommunedirektøren det nødvendig pga. nødvendig
fornying av salgs- og skjenkeløyver å fremme denne delen av planen på tidligere
tidspunkt.
«Alkoholpolitisk handlingsplan» har i inneværende periode fungert som et godt
verktøy for kommunens gjennomføring av salgs- og skjenkepolitikken.
Nabokommunene Gjøvik og Østre Toten har andre tider for salg og utlevering av
alkoholholdig drikk inntil 4,7% på påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften enn Vestre
Toten. Etter innspill fra næringen foreslås det å endre fra kl. 15:00 til kl. 16:00.
Flere aktører ønsker å tilby salg av alkoholholdig drikke via netthandel og
hjemlevering av varene. I Vestre Toten kommune bor det en gruppe personer som er
sårbare for rus. Innbyggere har ved flere anledninger kommet dårligere ut i
levekårsundersøkelser enn både i Oppland og landet for øvrig. Kommunen huser et
stort psykiatrisk sykehus og flere rusinstitusjoner, noe som har ført til flere bosatte i
kommunen med sårbarhet for rus og psykiske lidelse. Ved å gi salgsbevilling som
leverer alkohol hjem på døren til folk, vil kommunen bidra til økt tilgjengelighet av
alkohol. Kontrollmulighetene på denne type salg vil være vanskeligere.
Kontrollselskapet kommunen benytter har som oftest anonyme kontroller, dette vil
ikke være en mulighet på denne type bevillinger.
Tidligere måtte alle kommunale salgs- og skjenkebevillinger fornyes etter 4 år. Fra
01.01.2016 trådte det i kraft en ny bestemmelse i Alkoholloven (§ 1-6) som
innebærer at kommunen kan beslutte at salgs- og skjenkebevillinger likevel ikke skal
opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30.
september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. En forutsetning for fornying etter
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denne bestemmelsen er at det nye kommunestyret har foretatt en gjennomgang av
alkoholpolitikken i kommunen og herunder vurdert bevillingspolitikken.
Med bakgrunn i de nye bestemmelsene i Alkoholloven, sammenhengen i planene og
erfaringene med de ruspolitiske tiltakene i inneværende periode, har
kommunedirektøren vurdert det som hensiktsmessig å foreta en rullering av
eksisterende planer. Plandokumentene er oppdatert og ajourført med hensyn til
statistikk, tallmateriale, statlige mål og føringer m.v.

Vurdering:
De eksisterende retningslinjene for salg og skjenking av alkohol vurderes til å ha
fungert på en slik måte at det ikke foreslås endringer utover tider for salg og
utlevering av alkoholholdig drikk under 4,7% og antall ambulerende bevillinger, samt
tilføyelse vedr. netthandel og hjemlevering.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Geir Steinar Loeng
administrativ leder
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Alkoholpolitisk handlingsplan
med retningslinjer for behandling av bevillingssøknader
Hovedmål
Det kommunale bevillingssystemet for salg og skjenking av alkoholholdig drikk skal bidra til å
oppnå de nasjonale mål som er satt for alkoholpolitikken, og samtidig gi rom for kommunalt
alkoholpolitisk skjønn og lokal tilpasning.
Delmål
 Elementene fra «AV-OG-TIL»-strategien og de alkoholfrie sonene skal legges til grunn ved
vurdering av søknader om salgs- og skjenkebevillinger.
 Salgs- og skjenkepolitikken skal utøves på en slik måte at skadevirkningene blir minst
mulig.
 Salgs- og skjenkepolitikken skal sikre at det ikke skjenkes der barn og ungdom ferdes.
 Salgs- og skjenkepolitikken skal bidra til å heve debutalderen for alkohol ved kontroll av
salgs- og skjenkesteder.

1 Tiltak for å regulere tilgjengeligheten av alkohol
Alkohollovens formål er å begrense forbruket av alkohol og de samfunnsmessige og individuelle
skader, som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket og
tilgjengeligheten av alkoholholdige drikkevarer. Salgstiden antas å ha direkte betydning for
tilgjengeligheten. I de senere år har man sett en tendens mot stadig lengre åpnings- og skjenketider.
Kommunale skjenketider til sent på natten har utløst en god del debatt. Etter departementets
vurdering er det grunn til å tro at lengre skjenketider medfører økt konsum av alkohol. Dertil er det
påvist en nær sammenheng mellom alkoholpåvirkning og kriminalitet. Det er godt dokumentert at de
mest effektive virkemidlene i alkoholpolitikken er de som reduserer tilgjengeligheten.
1.2 Bevillingspolitikken
Kommunens mulighet til å regulere tilgjengeligheten ligger i alkoholloven. Kommunen er
bevillingsmyndighet og kan innen visse rammer regulere tilgjengeligheten av alkohol.
Selv om alkohol er lovlig salgsvare, er alkohollovens system med kommunal bevillingsplikt ment å
sikre at omsetningen skjer i betryggende former. Beslutninger om tildeling av salgs- eller
skjenkebevillinger er skjønnsmessige avgjørelser og lovendring gir kommunen større frihet til å
organisere sitt alkoholpolitiske arbeid ut fra vurdering av lokale forhold.
Alkoholloven gir kommunen utstrakt frihet til å bestemme sin egen alkoholpolitikk og kan fastsette hvor
mange salgs- og skjenkebevillinger den ønsker å ha, gi retningslinjer for hvilke typer arrangementer
og aktiviteter som skal få bevilling, sette grenser for åpningstider og styre kontrollvirksomheten for å
sikre at regelverket etterleves. Den kommunale rusmiddelpolitikken er derfor viktig for å regulere
omsetningen av alkohol og begrense de alkoholrelaterte problemene. Iflg. alkohollovens §§ 3-2 og
4-3 kan kommunen kan sette vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige
regler, begrunnet i alkoholpolitiske hensyn og alkohollovens intensjoner. Hensynet til å begrense
tilgjengeligheten av alkohol faller åpenbart innenfor lovens ramme.
Kommunene i Gjøvik-regionen samarbeider på mange områder og det har fra flere hold vært ytret
ønske om mest mulig ens retningslinjer, - også i bevillingssaker. Imidlertid er ikke dette planarbeidet
samordnet, verken i tid eller innhold. Kommunene legger forskjellig innhold i sine planer, og
saksbehandlingen foregår også til forskjellig tid.
1.3.Salgsbevillinger
Kommunen har 9 utsalgssteder for alkoholholdig drikk inntil 4,7%i. Fem av disse ligger innenfor
Raufoss sentrum.

1.4Skjenkebevillinger
Kommunen har 12 serveringssteder med skjenkebevilling. 7 av disse har skjenketillatelse for
alkoholholdig drikk i gruppe 2 på avgrenset uteareal fram til kl. 24:00. Kommunen har fire
ambulerende skjenkebevillinger. Disse er ikke knyttet til bestemte personer eller steder.
Kommunen har retningslinjer for skjenking ved enkeltanledninger.
Kommunen har i dag ikke ”tak” på antall alminnelige skjenkebevillinger.
Det tillates ikke noen form for alkoholservering i forbindelse med, og i tilknytning til idrettsarrangement,
og ved nye eller utvidede søknader om skjenking under sommer- og friluftsfestivaler, - hvor familier er
samlet. (Vedtatt)
1.5 Salgs- og skjenketiderii
Forskrift for åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk.
(Se vedlegg 1).
1.6 Aldersgrenseriii
Aldersgrenser er viktige tiltak for å utsette debutalderen. Den overordnede målsetningen er å bidra til
å redusere barn og unges alkoholbruk. Forskning indikerer imidlertid at forebyggende arbeid rettet
mot ungdomsgruppen også må rette seg mot voksengruppen og rollemodeller. Alkoholbruk er en
aktivitet man sosialiseres inn i, og barn og unge lærer av voksne.
Den som selger eller skjenker alkoholholdig drikk med 22 % eller mer må ha fylt 20 år, og den som
selger eller skjenker annen alkoholholdig drikk må ha fylt 18 år. Dette gjelder likevel ikke servitør med
kokk- eller servitørfagbrev, eller ved salg av drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent
alkohol når en person over 18 år har daglig tilsyn med salget.
1.7 Saksbehandling ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger
Kommunens behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking mv følger bestemmelsene i
Alkoholloven, vedtak i alkoholpolitisk handlingsplan og kommunens retningslinjer for
saksbehandlingen.
Bevillinger gis i utgangspunktet for 4 år og følger kommunestyreperioden, med opphør senest 30.
september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Ved endring i alkoholloven fra 01.01.2016 er det gitt
åpning for at kommunen kan beslutte at bevillinger likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for en
ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.
Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for
hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Slike beslutninger kan bare fattes dersom
kommunen etter kommunevalget har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen,
herunder vurdert bevillingspolitikken.
Alle søknader om salgs- og skjenkebevilling undergis en konkret vurdering i samsvar med
alkohollovens bestemmelser og kommunens alkoholpolitiske handlingsplan. Kommunens
retningslinjer for saksbehandlingen angir hvilke hensyn og avveininger forvaltningsskjønnet skal bygge
på og må være en sentral del av den alkoholpolitiske handlingsplanen.
I henhold til alkohollovens §1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan og gi de
politiske organer retningslinjer for alkoholpolitikken. Dette innebærer bl.a. at det gis retningslinjer for
utøvelsen av skjønnet i bevillingssaker som eventuelt kan delegeres til administrasjonen eller andre
organ.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan ble sist revidert i 2016, med tilleggsbehandling 2017 (økonomiske
retningslinjer) og 2018 (regler for uteservering). I hovedbehandlingen ble det også vedtatt
«Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Vestre Toten kommune». Disse
retningslinjene foreslås videreført uendret.
1.8 Gebyr for salg og skjenking
For bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent og skjenking av alkoholholdig
drikk (§7-1 første ledd) 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 vedtar gebyret.

De kommunale avgiftene på bevillinger til salg og skjenking brukes delvis til å finansiere
kontrollordningen, mens overskytende midler stilles til disposisjon for barne- og ungdomsrådene til
rusforebyggende/rusfrie tiltak. (Kst.-vedtak 86/97). (I 2019 utgjorde gebyrene ca. kr 207000)
1.9 Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger
Kommunen har ansvaret for kontroll med salgs- og skjenkebevillinger, jfr. alkoholloven § 1-9. Det er
et viktig alkoholpolitisk virkemiddel for å redusere problemer knyttet til omsetning av alkohol.
Kontrollen skal særlig omfatte aldersgrensebestemmelsene, salgs- og skjenketidene og at det ikke
selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Bevillingsmyndigheten har
hjemmel for når som helst å få tilgang til salgs- og skjenkestedenes lokaler og regnskaper.
Kommunen har siden 2016 hatt kontrakt med Trygg24 AS om kontrollen med salgs- og
skjenkestedene i kommunen.
Internkontroll:
Det er innført krav til salgs- og skjenkesteder om et internt kontrollsystem som kommunen fører
kontroll med. Det innebærer at bevillingshaver selv har ansvaret for at alle krav som i medhold av
alkoholloven/forskriftene/bevillingen overholdes.
1.10 Kunnskapsprøve om alkoholloven
Jfr. alkohollovens § 1-7c, 3. ledd skal styrer og stedfortreder for virksomheter som søker salgsog/eller skjenkebevilling dokumentere kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av
den, innen godkjenning gis. Prøve avlegges i kommunen.
1.11 Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger
Alkoholloven gir bevillingsmyndigheten adgang til å inndra en bevilling dersom en bevillingshaver
overtrer bestemmelser i alkoholloven.
Helsedirektoratet har vedtatt en tilføyelse til «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
(Alkoholforskriften)» vedr. inndragning av salgs- og skjenkebevillinger ved brudd på bestemmelser gitt
i eller i medhold av alkoholloven, i form av prikktildelingssystem (§ 10). Dette innebærer en innføring
av normerte regler for inndragning av bevilling. Endringen tydeliggjør kommunenes ansvar for å
reagere ved brudd på bevillingsvilkårene, og sikrer likebehandling av bevillingshavere. Endringen
trådte i kraft 1. januar 2016.
I medhold av endringene i Alkoholforskriften om prikktildeling og inndragning gjeldende fra
01.01.2016, har administrasjonen samlet disse normerte «regler» i eget skriv. (Vedlegg 3)
Det er viktig at kommunen utnytter sanksjonsapparatet som en del av sin alkoholpolitikk. Det vil,
sammen med den generelle kontrollen av utøvelsen av bevillingene, være det beste virkemidlet
kommunen har for å redusere de sosiale og helsemessige problemene knyttet til bruk av alkohol.
7.2 Oppsummering
Kommunen kan gjennom den kommunale salgs- og skjenkepolitikk gi føringer for hvordan det er
ønskelig at lovlig framstilte rusmidler (alkohol) omsettes i kommunen. Ved at bevillingssystemet for
salg og skjenking er lagt til kommunen, er det gitt et alkoholpolitisk ansvar. Kommunen er en sentral
aktør når de nasjonale alkoholpolitiske målene skal nås. Dersom en skal påvirke totalforbruket av
alkohol, er en blant annet avhengig av et effektivt bevillingssystem for omsetning av alkohol. En
alkoholpolitisk plan kan angi premissene for det alkoholpolitiske skjønn og har i praksis stor
selvstendighet i valget av retningslinjer som legges til grunn for behandling av søknader om bevilling.
Når det gjelder det alkoholpolitiske skjønn kan man generelt si at alle hensyn som fremmer
alkohollovens formål er relevante. Vestre Toten kommune har gjennom tilslutning til elementene i
”Avogtil”-strategien lagt premissene for hvordan dette skjønnet bør utøves, og det er derfor viktig at de
alkoholfrie sonene blir spesielt ivaretatt ved vurdering av nye søknader om salgs- eller
skjenkebevillinger.

Sluttnoter

Lov

av 2. juni 1989 om omsetning av alkoholholdig drikk

Alkoholstyrke, inndeling
Inndeling av alkoholholdig drikk (øl, vin og brennevin) gjøres utfra kategorisering etter alkoholstyrke, slik at alkoholholdig drikk
med samme alkoholinnhold likebehandles. Imidlertid opprettholdes definisjonen av brennevin, fordi loven inneholder en rekke
særregler knyttet til brennevin.
Alkoholfri drikk
: drikk som inneholder under 0,7 %.
Alkoholholdig drikk gruppe 1: alkoholholdig drikk med høyst 4,7 %.
Alkoholholdig drikk gruppe 2: alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 %.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: alkoholholdig drikk med 22 % eller mer.
Salgs- og skjenketider
Jfr. alkoholloven § 3-7: Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst alkoholinnhold enn 4,7 % alkohol, kan skje fra kl.
08:00 til kl 18:00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl 15:00. Salg og utlevering skal ikke skje på søn- og
helligdager, 1. og 17. mai. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide
tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd, men salg er likevel forbudt etter kl 20:00 på hverdager og etter kl 18:00
på dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag.
Jfr. Alkoholloven § 4-4:
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 % alkohol eller mer kan skje fra kl 13.00 til 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig
drikk kan skje fra kl 08.00 til 01.00. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke
eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd. Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning.
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 % alkohol eller mer er forbudt mellom kl 03.00 og 13.00. Skjenking av annen
alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl 03.00 og 06.00.
Aldersgrenser
Salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 % må ikke skje til noen som er under 18 år.
Salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med 22 % eller mer må ikke skje til noen som er under 20 år.

Vestre Toten kommune
Sentraladministrasjonen

Vedtatt i kommunestyret:

VEDLEGG 1 til «Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024»
Åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk

Med hjemmel i serveringslovens § 15 og alkohollovens §§ 3 –7 og 4 – 4, er det vedtatt følgende
åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider av alkoholholdige drikker i Vestre Toten
kommune.
1 Serveringssteder :
Serveringssteder i Vestre Toten kommune kan holdes åpne fra kl. 06:00 til kl 02:00 natt til man-, tirs-,
ons-, tors- og fredager.
Natt til lør- og søndager kan serveringsstedene holdes åpne til kl 03:00.
Uansett hvilken ukedag natt til 26. og 27. desember, 1. januar og 1. og 17. mai faller på, gjelder
åpningstiden etter dette ledd for disse dager.
Serveringssted i kjøpesenter følger åpningstiden til senteret.
Skjenketider:
Alkoholholdig drikk inntil 22 % (gr. 1 og 2) kan
skjenkes fra kl 08:00 fram til kl. 01:00 på natt til man-, tirs-, ons-, tors- og fredager.
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 02:00.
Uansett hvilken ukedag natt til 26. og 27. desember, 1. januar, 1. og 17. mai faller på gjelder
skjenketiden etter dette ledd for disse dager.
Alkoholholdig drikk 22% eller mer (gr. 3) kan
skjenkes fra kl. 16:00 til kl 24:00 natt til man-, tirs-, ons-, tors- og fredager.
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 01:00.
For hoteller og lukkede selskaper kan det skjenkes (gruppe 3) fra kl 13:00 alle ukedagene.
Uansett hvilken ukedag natt til 26. og 27. desember, 1. januar, 1. og 17. mai faller på, gjelder
skjenketiden for gruppe 3 etter dette ledd for disse dager.

2 Uteservering
Serveringssteder med bevilling for uteservering av alkoholholdig drikk, kan skjenke inntil 22 % fram til
kl. 24:00 på godkjent, avgrenset utearealet. Uteserveringen skal holdes lukket fra kl 00:30 til kl. 09:00
alle dager.
3 Salgssteder:
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk inntil 4,7% kan ikke skje i tidsrommet kl 20:00 – 08:00 på
hverdager og etter kl 18:00 på dager før søn- og helligdager.

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk inntil 4,7% kan ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17.
mai.
Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften kan salg og utlevering av alkoholholdig drikk inntil 4,7% ikke finne
sted etter kl 16:00.
4 Dispensasjon
Rådmannen kan dispensere for disse forskrifter for en enkelt anledning.

VEDLEGG 2 – Retningslinjer for tildeling av salgs- og
skjenkebevillinger i Vestre Toten kommune

Vestre Toten kommune
Sentraladministrasjonen
Vedtatt i kommunestyret :
Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Vestre Toten kommune
Tildeling av salgs- og skjenkebevilling.
Kommunen kan tildele 2 hovedtyper bevillinger:
 Salgsbevillinger – permanent og ambulerende
 Skjenkebevillinger – permanent, ambulerende (sluttet selskap) eller for enkeltanledning
Faste bevillinger gis i utgangspunktet for 4 år og følger kommunestyreperioden, med opphør senest
30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Ved endring i alkoholloven fra 01.01.2016 er det
gitt åpning for at kommunen kan beslutte at bevillinger likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for
en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.
Sentraladministrasjonen har ansvaret for saksbehandling av søknader om salgs- og skjenkebevilling,
samt administrere kunnskapsprøven i alkoholloven (og etablererprøven for serveringsvirksomhet).
Ved tildeling og fornyelse av salgs-/skjenkebevilling skal det legges vekt på
 om søker er egnet til å inneha bevilling,
 evt. tidligere erfaring med søkers utøvelse av bevilling.
Kommunen skal innhente uttalelse fra politiet, NAV-leder, skatte-/ og avgiftsmyndigheter i forhold til
vandelskravet.
Etter alkoholloven kan kommunen ta næringspolitiske hensyn i sin bevillingspolitikk og alle søknader
skal vurderes individuelt og skjønnsmessig med utgangspunkt i alkoholloven, alkoholpolitisk plan og
kommunale retningslinjer.
Spesielt vektlegges antall skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og
ordensmessige forhold, hensynet til miljøet, bevillingshavers og skjenkestyrers økonomiske vandel.
Dersom det innenfor bevillingsperioden skjer vesentlige endringer på et av disse punktene, er
bevillingshaver pliktig til å søke ny godkjenning. Det er bevillingsmyndighet som avgjør om endringen
er vesentlig.
Det skal benyttes standard søknadsskjema for Vestre Toten kommune.
Salg av øl med inntil 4.7 % alkohol
Vestre Toten kommune kan tillate salg av alkoholholdig drikk inntil 4.7 % (gruppe 1) alkohol i
dagligvarebutikker etter følgende forutsetninger:
 Det vil bli lagt stor vekt på at søker har gode rutiner rundt salget, bl.a. overholde aldersgrensen for
kjøp av alkoholholdig drikk inntil 4.7%.
 Det er et krav at det er et fysisk klart skille mellom drikk med og uten alkohol.
 Søker må sikre at alkoholholdig drikk ikke er tilgjengelig for forbruker utover kommunens vedtatte
salgstider for alkoholen.
Skjenkebevilling
Vestre Toten kommune skal håndheve bevillingspolitikken strengt og legge vekt på de retningslinjer
som er nevnt i pkt. 1 og etter følgende forutsetninger:
 at virksomheten har en serveringsbevilling før skjenkebevilling kan gis,
 at søker har godt vakthold / kontroll med skjenkingen og følger alkohollovens bestemmelser om
aldersgrenser.

Skjenkebevilling gjelder kun for et definert og godkjent areal. Vesentlige endringer/utvidelser krever
godkjenning.
Det kan gis skjenketillatelse for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ved et avgrenset uteareal inntil
serveringsstedet, godkjent av utleier, politi og naboer.
Dersom virksomheten kan gis bevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 3 (brennevin), skal stedets
karakter (bar, pub, restaurant, hotell) og målgruppen legges til grunn.
Det vil ikke bli gitt salgs- og skjenkebevilling til:
 Steder som er særlig innrettet og markedsføres mot ungdom under 18 år og har denne
aldersgruppen som målgruppe, for eksempel diskotek. Dette gjelder òg for tilstøtende lokaler og
lokaler i umiddelbar nærhet.
 Virksomhet knyttet til, eller samlokalisert med mosjons- og idrettsaktiviteter og idrettsarrangement
 Bensinstasjon eller gatekjøkken/kiosk
 Frisør- eller brudesalong
 Kafeteria i åpent butikklokale / kjøpesenter
 Netthandel med hjemlevering av alkoholholdig drikke
 Campingplasser
Ambulerende bevillinger
Vestre Toten kommune har 3 ambulerende bevillinger. Disse kan tildeles ved skjenking til sluttet lag
og kan gjelde for alkoholholdig drikk gruppe 1, 1 og 2 og 1, 2 og 3. Det føres en restriktiv linje når det
gjelder ambulerende skjenkebevilling for gruppe 3 (brennevin).
Tolkingen av ”sluttet lag” vurderes strengt og følger definisjonen i alkoholloven.
Kommunen kan tildele ambulerende salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1.
Skjenkebevilling for enkelte anledninger
Det kan gis skjenkebevilling for enkeltarrangement, under forutsetning at aldersgrensen er minst 18
år. Det føres en restriktiv linje når det gjelder tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i
gruppe 3 (brennevin). Søknad må foreligge senest 1 måned før arrangementet.
Søker må følge kommunens retningslinjer for skjenking ved enkeltanledninger.
Kontroll
Kontroll med salg og skjenking av alkoholholdig drikk skjer i medhold av alkohollovens forskrifter.
Delegering
Formannskapet har delegert myndighet til å inndra bevillinger og omgjøre bevillinger ved nye vilkår.
Rådmannen kan, etter delegert myndighet fra Formannskapet (sak 24/19), innvilge ambulerende
bevilling (sluttet selskap), bevilling ved enkeltanledning, alminnelige bevillinger av ikke-prinsipiell
betydning samt godkjenne ny styrer og stedfortreder.
Avgifter
Omsetningsavgift for ordinære salgs- og skjenkebevillinger følger forskrift i alkoholloven og fastsettes i
forhold til omsatt vareliter for ulik type alkohol etter omsetningsoppgaver over volum alkoholholdig
drikk som er solgt eller skjenket foregående år.
Bevillingsgebyr ved enkeltarrangement er satt til kr 2000.
For store arrangement og arrangement over flere dager er gebyret satt til kr 3000.
Avgiften for ambulerende skjenkebevilling følger forskrift i alkoholloven.
Reaksjon ved brudd på alkohollovens regler m.m.
Ved brudd på alkoholloven eller andre regler som har nær sammenheng med alkohollovens
formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapsregler eller vilkår i bevillingen, skal reaksjon skje i samsvar
med kommunens retningslinjer for sanksjoner («prikktildelingssystemet»).

VEDLEGG 3 – Regler om inndragning av salgs- og
skjenkebevillinger ved brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold
av alkoholloven - etter forskriftsendring i Alkoholforskriften (trådt i
kraft 01.01.2016.
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SAKSPROTOKOLL - REGULERINGSPLAN FOR REINSVOLL
NÆRINGSPARK - FASTSETTING AV PLANPROGRAM

Behandling:
Arealplanlegger Ole Tveiten orienterte.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Feste Kapp AS har på vegne av Reinsvoll næringspark AS varsla oppstart av
planarbeid med forslag til planprogram for detaljregulering av Reinsvoll næringspark.
Planprogrammet har vært på høring og blir fastsatt slik det ligger vedlagt i revidert
utgave datert 24.4.2020.
Begrunnelsen for vedtaket er at planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan
for Vestre Toten.
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1.

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Tveiten
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Arkiv: 504

REGULERINGSPLAN FOR REINSVOLL NÆRINGSPARK - FASTSETTING AV
PLANPROGRAM
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Feste Kapp AS har på vegne av Reinsvoll næringspark AS varsla oppstart av
planarbeid med forslag til planprogram for detaljregulering av Reinsvoll næringspark.
Planprogrammet har vært på høring og blir fastsatt slik det ligger vedlagt i revidert
utgave datert 24.4.2020.
Begrunnelsen for vedtaket er at planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan
for Vestre Toten.
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1.

Vedlegg:
1. Varsel om oppstart med forslag til planprogram
2. Revidert planprogram etter høring datert 24.4.2020
3. Høringsuttalelser (10 skriv)
4. Privat uttalelse ang. tømmerterminal ved Gjestrum industriområde

Fakta:
Generelt om planprogram
Planprogrammet er kommunens verktøy til å bestemme hva som ønskes utredet der
Plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensvurdering krever slik utredning.
Planprogrammet skal avklare hvilke alternativer som skal utredes og hvilke faglige
tema som skal belyses. Den kan også avklare hvilke metoder som skal benyttes og
hva slags kompetanse som kreves.
Det er viktig at kommunen sørger for at de spørsmål som en ønsker å få svar på blir
utredet i konsekvensutredningen. Det er ikke meningen at en skal ta stilling til
spesifikke alternativer i planprogrammet. Dette skal først gjøres senere i prosessen,
når alle fakta rundt de forskjellige alternativene er kommet på bordet. Det er likevel
anledning til å ta ut alternativer som man klart ikke ønsker, dersom man mener at det
foreligger god nok kunnskap til å ta denne avgjørelsen.
Fakta om planarbeidet med Reinsvoll Næringspark
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Feste Kapp AS har varsla oppstart av planarbeid og høring av planprogram for
detaljregulering av Reinsvoll Næringspark. Planarbeidet utføres av Feste Kapp AS
på vegne av Reinsvoll Næringspark AS.
Planområdet omfatter primært eiendommen gnr. 92/43, tidligere kjent som Reinsvoll
Bruk. I tillegg er deler av flere tilgrensende eiendommer tatt med i oppstartsvarselet,
bl.a. Reinsvoll jernbanestasjon og vegareal mot riksveg 4 og Svein Erik Strandlies
veg.
Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til riksveg 4 og Gjøvikbanen, noe som gjør
området godt egnet for en rekke formål. Ved varsel om oppstart ble det derfor åpna
for flere forskjellige utviklingsmuligheter av området:
 Godsterminal for omlastning av godstrafikk fra veg til bane.
 Tømmerterminal
 Trucksenter / storbilsenter
 Varehandelssenter
Det vises til vedlagte førsteutkast til planprogram (vedlegg 1) for ytterligere detaljer
rundt de enkelte alternativene.

Planområde ved varsel om oppstart

Forslag til planprogram har vært på høring i perioden 4.11. til 20.12.2019. Parallelt
med dette har forslagsstiller arbeidet videre med de forskjellige alternativene. Det er
hentet inn tilleggsuttalelser fra Bane NOR knyttet til evt. framtidig tømmerterminal på
området. Blant annet ut fra grunneiers ønske om framdrift, ønsker forslagsstiller nå å
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trekke tømmerterminal som mulig fremtidig arealbruk for området. Etter høring er det
derfor sendt inn revidert forslag til planprogram, der alternativ med tømmerterminal/
godsterminal knyttet til jernbane er tatt ut fra den videre utredningen av området.
Vurdering:
Reinsvoll næringspark er avsatt til næringsformål i gjeldende kommuneplan. Deler av
området var i mange år brukt som mølle og sagbruk, men denne virksomhetet
opphørte i all hovedsak på 1970-tallet. Det har lenge vært et ønske å få i gang ny
virksomhet på området, og Kommunedirektøren ser det som svært positivt at det nå
legges fram et planprogram for en videre reguleringsprosess.
Forslaget til planprogram som ble sendt ut på høring favnet relativt vidt. Dette ble
gjort for at prosessen ikke skulle låses til et spesifikt formål med en gang, men se på
utviklingsmulighetene for området. I arbeidet videre framover mot ferdig
reguleringsplan vil formålet bli snevret inn og presisert.
Planavgrensning:
Planavgrensningen er også satt relativt vidt, i forhold til det området som er avsatt til
industriformål i kommuneplanen. Dette er gjort i samråd med kommunen, bl.a. for å
ta med alt areal som kan bli berørt av de forskjellige utredningsalternativene. I sør er
områder avsatt til LNFR tatt med for å sikre arealer til eventuell kryssløsning mot rv.
4, samt eventuelt sidespor fra Gjøvikbanen til en tømmer- eller godsterminal.
Ved oppstart av planarbeidet forelå det heller ikke noe planforslag knyttet til
kryssingsspor ved Reinsvoll stasjon. Denne planprosessen har nå kommet vesentlig
lengre, jfr. behandling av dette planforslaget i Planutvalgets møte den 3. mars 2020.
Plangrensa kan følgelig kalibreres mot grense for reguleringsplanen «Reinsvoll
stasjon».
Trafikk:
Kommunedirektøren registrerer at trafikkforhold og trafikksikkerhet må bli et viktig
tema ved den videre utredningen. Dette gjelder både den generelle
trafikkbelastningen ny virksomhet vil påføre området, men også mer spesifikke
forhold, f.eks. hvordan området skal koples til riksveg 4, trafikkbelastning i
Røssholmvegen, gang- og sykkeltrafikk forbi området, blant annet som skoleveg.
Kommunen har i sin trafikksikkerhetsplan vedtatt at det skal jobbes for å stenge den
søndre jernbaneundergangen på Reinsvoll for biltrafikk. Dette kan påvirke
trafikkvurderingene i planarbeidet for Reinsvoll næringspark. Kommunedirektøren
viser i den forbindelse til høringsuttalelser fra Statens Vegvesen, Innlandet
fylkeskommune og Teknisk driftsavdeling i Vestre Toten kommune.
Varehandel:
Senter for varehandel er nevnt som en av mulighetene for området. Som det framgår
av flere høringsuttalelser vil det være problematisk å legge til rette for både
detaljvarehandel, storvarehandel, kjøpesenter og tilsvarende i denne delen av
Reinsvoll. Dette vil dessuten være i strid med både bestemmelsene i Regionale plan
for attraktive byer og tettsteder og Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og
transportplanlegging.
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Kommunedirektøren ser det som positivt at det reviderte utkastet til planprogram
inneholder tydeligere presiseringer på at reguleringsforslaget ikke har til hensikt å
stride mot regional plan for attraktive byer og tettsteder (revidert planprogram s. 11).
Plass- og transportkrevende varehandel er fortsatt med som alternativ som skal
utredes. Trafikk- og støyvurderingene for boligene i Røssholmvegen vil kunne gi
noen svar på om dette er ønskelig. Forhold til intensjoner i regional plan for attraktive
byer og tettsteder og Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og
transportplanlegging vil også påvirke vurderingene.
Kontorbedrifter:
Planprogrammet nevner innslag av kontor som en mulighet under varehandelsenter.
Kommunedirektøren viser i den forbindelse til retningslinjene i regional plan for
attraktive byer og tettsteder, som bl.a. presiserer at kontorbedrifter med mange
ansatte eller mange besøkende skal lokaliseres i områder som er godt tilgjengelig
med kollektiv, sykkel og til fots fra sentrum.
I den grad det skal legges til rette for kontorvirksomhet på området, forutsetter
Kommunedirektøren at dette vurderes opp mot intensjoner i regional plan for
attraktive byer og tettsteder og Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og
transportplanlegging.
Gods til bane:
To av de skisserte mulighetene for området (tømmerterminal og godsterminal)
forutsetter at det etableres jernbane inn på næringsområdet, og at Gjøvikbanen
åpnes for godstransport. Forslagsstiller har i løpet av vinteren 2019/2020 hatt dialog
med bl.a. Bane NOR rundt disse forholdene. Ut fra dette har forslagsstiller konkludert
med at dette vil være tidskrevende prosesser med mange usikkerhetsfaktorer. Etter å
ha veid dette opp mot ønsket om snarlig utvikling av området, velger forslagsstiller å
fjerne tømmerterminal og godsterminal fra den videre utredningen.
Kommunedirektøren ønsker i utgangspunktet at næringsområdet bør vurderes med
tanke på å utnytte nærheten til eksisterende jernbanenett. Det er derfor uheldig at
alternativene som legger til rette for gods til bane tas ut nå, før selve
utredningsarbeidet påbegynnes.
Samtidig har Kommunedirektøren stor forståelse for at grunneier ønsker å få utviklet
et område, der det allerede er investert betydelige midler i bl.a. sanering og
opprydding av gammel bygningsmasse. Ut fra de innspill som er kommet fra Bane
NOR, synes en utvikling av området som inkluderer gods til bane å kreve prosesser
som går over flere år.
Hvis en velger å ta ut tømmerterminal som alternativ for denne utredningen, vil dette
også utgå som et alternativ for konsekvensutredningen av tømmerterminal på Røste.
Røste ligger ikke ideelt til med hensyn til transporten av tømmeret inn til terminalen.
Av trafikksikkerhetshensyn er derfor plasseringen ikke et primært ønske fra Søndre
Land kommune. Også på Raufoss kan plassering av en tømmerterminal på Røste få
trafikale konsekvenser. Dette vet vi imidlertid lite om enda, da det ikke er startet
utredningsarbeid. Alternative plasseringer av tømmerterminal som kommet opp så
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langt er Eina stasjon (krever kryssing av Gjøvikbanen, usikkert om det er
tilstrekkelige arealer) og Gjestrum industriområde (jfr. innspill fra Bjørn Olav Jensen).
Høringsinnspill:
Det ligger i alt 10 høringsskriv i vedlegg 3. Hoveddelen av disse er kommet inn i
forbindelse med offentlig høring, men det er også hentet inn tilleggsuttalelser fra
Bane NOR omkring jernbanetilknytning og mulig tømmerterminal på området.
Forslagsstiller har vurdert de viktigste punktene i kap. 4.3 og 6.3 i det reviderte
planprogrammet.
Kommunedirektørens vurdering av innspillene:
Kommunedirektøren slutter seg i all hovedsak til forslagsstillers vurdering. Det vises
ellers til saksutredningen ovenfor, for enkelte forhold som er tatt opp i flere av
høringsuttalelsene.
Flere av innspillene påpeker kommuneplanens krav til at næringsområdet skal
utvikles fra sør til nord. Intensjonen bak dette kravet er at en ønsker å utvikle det
opprinnelige næringsarealet før en tar i bruk landbruksområdet i nord.
Nabo Jørn Kleven er bekymret for å få næringsområdet tett på sin boligeiendom i
Røssholmvegen 35. Kommunedirektøren kan informere om at det er vanlig at det
legges en buffersone mellom næringsområder og boliger, og vi forventer at dette
også vil bli regulert inn her. Når planarbeidet kommer så langt at det foreligger et
konkret reguleringsplanforslag vil Kleven, som nabo få denne til høring før den
endelig vedtas.
Fylkesmannen har ikke uttalt seg i saken – heller ikke ved gjentatt henvendelse.
Kommunen har derfor tatt kontakt for å forsikre oss om at henvendelsene er kommet
fram. De bekrefter at de har fått henvendelsen og at de ikke har besvart denne.
Innspill vedrørende Gjestrum industriområde:
I tillegg til innsendte høringsuttalelser har Vestre Toten kommune mottatt et eget,
privat innspill fra Bjørn Olav Jensen angående mulig bruk av Skreiabanen og
Gjestrum industriområde til framtidig tømmerterminal. Denne er ikke direkte knyttet til
det aktuelle planprogrammet, men bør likevel sees i sammenheng med dette.
Innspillet ligger som vedlegg 4.
Kommunedirektørens vurdering: Gjestrum industriområde ligger tett ved
Skreiabanen, og kunne følgelig ligge til rette for gods til bane. Skreiabanen ble i all
hovedsak fjernet på 1980-tallet, men strekningen Bøverbru – Reinsvoll lå igjen i
mange år. For få år siden ble også denne delen fjernet, og ombygd til skogsbilveg.
Reetablering av jernbane på den aktuelle strekningen vil derfor trolig ikke være
realistisk.
Andre forhold:
Generelt så anbefales det at planprogrammet avklarer hvilke metoder som skal
benyttes og hva slags kompetanse som kreves. Dette konkrete planprogrammet har
primært fokusert på hvilke alternativer for bruk av området som skal utredes, og ikke
gått i dybden på selve utredningsmetodikken. Kommunedirektøren forventer derfor
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dialog i utredningsperioden rundt dette forholdet, slik at det ikke blir store sprik
mellom forventning og resultat knyttet til utredningsarbeidet.
Det er gjennomført en betydelig revidering av planprogrammet etter høring. Blant
annet er flere av de sentrale alternativene tatt ut fra revidert utgave.
Kommunedirektøren har i den forbindelse vært i kontakt med Fylkesmannen om
behovet for ny høring. Fylkesmannen har vurdert dette til ikke å være nødvendig.
Konklusjon:
Kommunedirektøren anbefaler at planprogram for regulering av Reinsvoll
næringspark blir fastsatt slik det foreligger i revidert utgave datert 24.4.2020.
Begrunnelsen for vedtaket er at planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan
for Vestre Toten, samt andre overordna føringer og planer.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Eirik Røstadsand
plansjef

20/19

Til
Offentlige myndigheter og
interesseorganisasjoner

Kapp, 04.11.2019

Kunngjøring om oppstart av planarbeid, høring av planprogram og oppstart av
forhandlinger om utbyggingsavtale

Detaljregulering for Reinsvoll Næringspark
I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8, 12-9 og 17-4, samt forskrift om
konsekvensutredning, varsler vi oppstart av arbeid med detaljregulering for Reinsvoll
Næringspark. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av Reinsvoll
Næringspark AS. Samtidig kunngjøres oppstart av forhandlinger om
utbyggingsavtale mellom Reinsvoll Næringspark AS og Vestre Toten kommune.
Behovet for en utbyggingsavtale vil bli avklart parallelt med planarbeidet.
Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr: 92/43 (tidligere Reinsvoll Bruk), 92/35,
del av 200/28,29,30, 210/1,2, 41/196 og 42/2, 45, 186, og tilgrensende vegareal mot
Rv. 4 og Svein Erik Strandlies veg.
Planområdet fremkommer på kartskissen under:

Planområdet følger eiendomsgrenser og tilstøtende vegformål. Bane NORs varslede
planområde for Reinsvoll Sentrum overlapper forslag til plangrense for Reinsvoll
Næringspark, der denne strekker seg inn på gnr./bnr. 92/43. Endelig grensesnitt
mellom disse planene fastsettes gjennom planprosessen.
Hensikten med planarbeidet er å utvikle Reinsvoll Næringspark i tråd med
overordnet plan. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til næringsformål.
Det har vært drevet næringsvirksomhet på området i en årrekke. Innenfor
planområdet lå tidligere Reinsvoll Bruk.
På nåværende tidspunkt holdes flere muligheter åpne for hvordan Reinsvoll
Næringspark skal utvikles videre. Planprosessen skal brukes som utgangspunkt for å
konkretisere fremtidig arealbruk. Dette er nærmere beskrevet i forslaget til
planprogram.
Med nærhet til både jernbane og overordnet vegnett er det flere ulike former for
næring som er aktuelle. Dette spenner fra tømmerterminal, godsterminal,
storbilsenter, og til kontor, lager og plasskrevende varehandel.
Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger. Som følge av
at planen både kan legge til rette for næringsbebyggelse med et bruksareal på mer
enn 15 000 kvm BRA, og inneholde anlegg for omlasting av gods og terminaler som
betjener flere transportsystemer, skal planen konsekvensutredes.
Som en del av dette varselet om oppstart av planarbeid er det derfor utarbeidet
forslag til planprogram, som sendes ut på høring. Planprogrammet har til hensikt å:
•
•
•
•
•

klargjøre formålet og avklare premisser og rammer for planarbeidet
beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet
vise behov for nødvendige utredninger
vise opplegg for informasjon og medvirkning
vise organisering og framdriftsplan

Planprogrammet er tilgjengelig på feste.no/varsel-om-planarbeid og på kommunens
hjemmesider vestre-toten.kommune.no/kunngjoringer/.
Berørte parter inviteres med dette til å komme med innspill og kommentarer til
planprogrammet. Endelig planprogram fastsettes av Planutvalget, på bakgrunn av
forslaget og uttalelsene til dette. Selve planforslaget vil bli utarbeidet på grunnlag
fastsatt planprogram.
Merknader til planarbeidet, forslag til planprogram og forhandling om
utbyggingsavtale sendes til oss pr. epost, kapp@feste.no, innen 20.12.2019.
Når det er utarbeidet et planforslag basert på vedtatt planprogram, vil dette bli lagt
ut på offentlig ettersyn. Det vil da en ny mulighet til å uttale seg til planen. Tidspunkt
for dette vil bli annonsert senere.
Med vennlig hilsen
Einar Nordengen
Arealplanlegger

Kopi:
Reinsvoll Næringspark AS, (epost)
Vestre Toten kommune, postmottak@ostre-toten.kommune.no

Vedlegg som kun følger til offentlige myndigheter og tilgjengelig på www.feste.no:
01
Kopi av varslingsannonse
02
Forslag til planprogram
03
Planområdets begrensning
04
Planskjema
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1. INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
Reinsvoll, tettstedet i Vestre Toten kommune, startet sin utvikling som Raufoss, med
temming av vannet i Hunnselva. Med fremveksten av Gjøvik og Skreiabanen skjøt
utviklingen på Reinsvoll fart. Jernbanen både har vært og er fremdeles viktig for
tettstedet.
Reinsvoll Bruk besto av blant annet kraftverk, sagbruk, høvleri, samt kornmølle. Reinsvoll
Bruk som industriaktør på Reinsvoll, har hatt stor betydning for utviklingen Reinsvoll som
tettsted.
Etter at aktiviteten på Reinsvoll Bruk har opphørt, stod bygningsmassen igjen forlatt og ble
etter hvert nedslitt. Bygningene utgjorde en sikkerhetsrisiko og var estetisk skjemmende.
Derfor ble det siste bygget som sto igjen revet i 2019. Området er i dag ubebygd.
Eiendommen har som følge av tidligere industriaktivitet på området, i lang tid vært avsatt
til næringsformål i kommuneplanen. Det har derfor vært mulig å etablere ny virksomhet
her, men dette har ikke blitt realisert. Men nå foreligger det nye tanker for en
videreutvikling av tidligere Reinsvoll Bruk.

1.2 Hensikten med planarbeidet
Reinsvoll Næringspark AS, eier av gnr. Bnr. 92/43 skiftet i 2018 eier. Reinsvoll Næringspark
AS ønsker å se på bruken av eiendommen i et bredt lys, og bruke en reguleringsplanprosess
som verktøy for å synliggjøre ulike alternativer for arealbruk og vurdere muligheter og
konsekvenser av dette. I tillegg er det to andre pågående planprosjekter i Vestre Toten
kommune som er igangsatt, som det vil være fordelaktig at vurderes i sammen med
arealbruken for Reinsvoll Næringspark. En planprosess vil være et verktøy for å koordinere
dette arbeidet.
• Bane NOR har varslet oppstart av reguleringsplan for Reinsvoll Sentrum, der
hensikten med planarbeidet blant annet er å anlegge nytt sidespor på
stasjonsområdet, samt overgang over planområdet og til arealene som utgjør
Reinsvoll næringspark. Begge disse forholdene er av stor betydning for hvordan
Reinsvoll næringspark kan nyttiggjøres. Planprosessen skal koordinere nødvendige
forutsetninger rundt stasjonsområdet på Reinsvoll.
• Det er igangsatt separat planarbeid for en tømmerterminal på Eina. Som ledd i
denne planprosessen skal det utredes en alternativ plassering. Reinsvoll
Næringspark utgjør et slikt alternativ. Det vil være naturlig at de to prosjektene
utveksler nødvendig informasjon og bygger på det samme faktagrunnlaget.
Disse to planene er så tett koblet til Reinsvoll Næringspark at det er fordelaktig at det
påbegynnes en planprosess raskt, slik at problemstillingene i de ulike planene delvis kan bli
behandlet parallelt.

1.3 Planprogram
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige
virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn utredes nærmere.
Planarbeidet innledes med utarbeidelsen av et planprogram for å avklare
rammebetingelsene for planforslaget i henhold til forskrift om konsekvensutredning.
Forskrift om konsekvensutredning redegjør både:
• Planer som alltid skal konsekvensutredet og ha planprogram. (tiltak omtalt i
vedlegg I)
• Planer som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10,
men ikke ha planprogram. (Tiltak omtalt i vedlegg II)
DETALJREGULERING FOR REINSVOLL NÆRINGSPARK – FORSLAG TIL PLANPROGRAM
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Det er på bekgrunn av dette gjennomført en gjennomgang av både forskriftens vedlegg I og
II, for å avdekke om planlagt fremtidig arealbruk for Reinsvoll Næringspark faller inn under
ett av disse vedleggene.
På nåværende tidspunkt spenner planlagt arealbruk for Reinsvoll Næringspark bredt, noe
som gjør at planprosessen må ta høyde for flere ulike alternativer. Bygging av
tømmerterminal faller inn under forskriftens vedlegg II, punkt 10 c) «Bygging av jernbane
og anlegg for omlasting av gods, samt terminaler som betjener flere transportsystemer».
Dette tiltaket i seg selv skal derfor uansett konsekvensutredes, men forskriftens § 8 stiller
ikke krav om planprogram for dette.
Dersom det av ulike årsaker ikke er aktuelt å etablere tømmer- eller godsterminal på
området, men heller utnytte området til annen type næringsvirksomhet, må også dette
alternativet vurderes opp mot KU-forskriften. Reinsvoll Næringspark er et stort område,
med et betydelig utbyggingspotensial. Utarbeidelse av skisser i en tidlig fase viser
muligheter for utbygging helt opp til 30 000 kvm bygningsmasse. I forskriftens vedlegg I
fremkommer det gjennom punkt 24 at:
«Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige
formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2» både skal konsekvensutredes og ha
planprogram.
For å ta høyde for ytterpunktet i spekteret av utviklingsmuligheter for Reinsvoll
Næringspark, er det derfor besluttet å utarbeide et planprogram som innledning til den
videre planprosessen. Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø,
naturressurser og samfunn skal bli tatt i betraktning under forberedelsen av planen og
tiltak. Planprogrammet skal vise hvordan planprosessen skal gjennomføres, slik at man
oppnår medvirkning og forutsigbarhet tidlig i planprosessen. Konsekvensene måles i forhold
til ”0-alternativet” som er dagens situasjon.
Planprogrammet skal:
• klargjøre formålet og avklare premisser og rammer for planarbeidet
• beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet
• vise behov for nødvendige utredninger
• vise opplegg for informasjon og medvirkning
• vise organisering og framdriftsplan
Berørte parter inviteres med dette til å komme med innspill og kommentarer til
planprogrammet. I henhold til forskriften om konsekvensutredninger av 21.06.2017 legges
forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Endelig
planprogram fastsettes av Planutvalget, på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette.
Det skal redegjøres for innkomne merknader og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i
planprogrammet. Ved fastsettingen kan utvalget gi nærmere retningslinjer for
planarbeidet – herunder krav om vurdering av relevante og realistiske alternativer som skal
inngå i planarbeidet. Selve planforslaget skal utarbeides på grunnlag fastsatt planprogram.

DETALJREGULERING FOR REINSVOLL NÆRINGSPARK – FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Side - 4 - av 14

2. DAGENS SITUASJON
2.1 Beliggenhet

Figur 1, Områdebeskrivelse, (1881.no)

Reinsvoll Næringspark ligger svært sentralt plassert på Reinsvoll, sør for Raufoss, mellom
Rv 4. og Reinsvoll Stasjon. Reinsvoll Bruk har hatt adkomst via Svein Erik Strandlies veg.
Eiendommen har en utstrekning på 55 dekar.

Figur 2, Flyfoto av tidl. Reinsvoll Bruk før avskoging og riving av gjenværende bygningsmasse
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2.2 Beskrivelse av planområdet

Figur 3, Planområdet vist i kommuneplanens arealdel

Både jernbanen og Rv 4 er nord-sørgående akser i landskapet som tydelig avgrenser
eiendommen. Reinsvoll Næringspark ligger tilbaketrukket fra Reinsvoll Sentrum for øvrig,
men samtidig godt eksponert mot Rv.4. Området er klart definert med avgrensing mot Rv4
på den ene siden, og Reinsvoll Stasjon på den andre. Reinsvoll sentrum ligger i sin helhet
på motsatt side av jernbanen.

Figur 4, Dagens kryss mellom Fv. 246 og den kommunale Røssholmvegen, gamle Rv. 4 (Google Maps)
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Figur 5, Dagens kryss mellom Rv. 4 og fylkeskommunale Svein Erik Strandlis veg. (Google Maps)

2.3 Eierforhold og plangrense
Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr: 92/43 (tidligere Reinsvoll Bruk), 92/35, del
av 200/28,29,30, del av 210/1,2, del av 42/2, 45, 186, og tilgrensende vegareal mot Rv. 4
og Svein Erik Strandlies veg. Selve næringsparken vil bli utviklet innenfor 92/43, som er eid
av Reinsvoll Næringspark AS v/ Tord Linnerud.

Figur 6, Forslag til plangrense
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3. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET
3.1 Nasjonale føringer
Kommunens planlegging må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og
retningslinjer som gjelder for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes
ivaretatt under planprosessen uten at det foretas en uttømmende opplisting her. Av de
mest sentrale kan følgende nevnes:
Storingsmeldinger:
• St.meld. nr 26 (2006-2007), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand.
• St.meld. nr 42 (2000-2001), Biologisk mangfold.
• St.meld. nr 58 (1996-1997), Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling.
Rikspolitiske retningslinjer og rundskriv:
• Rikspolitisk retningslinje T-1442/2012 – Klima- og miljødepartementet,
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging.
• Statlig planregningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
fastsatt ved kgl.res. av 26.09.2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 62, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
• NVEs retningslinjer nr. 2/2011, Flaum og skredfare i arealplanar, revidert
22.05.2014.
• Rundskriv, T-2/08- Miljøverndepartementet, Om barn og planlegging.
• Rundskriv T-2/98- Miljøverndepartementet, Nasjonale mål og interesser i fylkes- og
kommuneplanleggingen.
• Godstransport på bane, Jernbaneverkets strategi

3.2 Regionale føringer
•
•
•
•

Regional
Regional
Regional
Regional

planstrategi 2012-2016
plan for klima og energi 2013-2024
plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014-2017
plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, vedtatt 15.06.2016.

3.3 Kommunale føringer
Kommuneplan for Vestre Toten Kommune, langsiktig del, 2012-2023
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 27.11.2014, og arealet innenfor planområdet er
avsatt næringsformål som område NF5 Reinsvoll bruk sør: I tilknytning til dette er det
definert følgende forutsetninger:
• Utredning av trafikkonsekvensene for krysset ut/inn på Rv 4 i sør skal
utredes før eller sammen med reguleringsplanprosessen for området.
• Utviklingen (utbyggingen) av området skal skje fra sør mot nord.
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Eksisterende planer i området
Gjeldende arealdel av kommuneplanen ble sist revidert den 27.11.2014 og gjelder for hele
kommunen med unntak av sentrumsområdene som er unntatt rettsvirkning.
Det eksisterer én vedtatt reguleringsplan innenfor planområdet. Dette er reguleringsplan
for Nye Riksveg 4, PlanID 052946, vedtatt 26.03.1998. Dette var først og fremst en
reguleringsplan som dannet grunnlag for ny vegtrasé for den nye riksvegen.
I tillegg til denne vedtatte planen er det pågående planprosesser i området som er av stor
betydning for Reinsvoll Næringspark.
Reinsvoll Stasjon, PlanID 0529158
Bane NOR planlegger flere tiltak
som gir forbedret kapasitet på
Gjøvikbanen for å muliggjøre
timesavganger mellom Gjøvik og
Oslo. Et av tiltakene innebærer
etablering av kryssingsspor ved
Reinsvoll stasjon. Som følge av
dette vil det etableres tosidig
plattform ved stasjonen og det må
bygges en planfri kryssing av
sporene som gir adkomst mellom
plattformene for reisende.
Formålet med reguleringsarbeidet
er å avklare arealbruken i
planområdet for å sikre utbygging
Figur 7, Plangrense for reguleringsplan for Reinsvoll Sentrum
av kryssingsspor, planfri kryssing
ved stasjonen, ny plattform på vestsiden og oppgradert plattform på østsiden, nødvendig
driftsveg til sporet og nødvendig areal for anleggsarbeidet.
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4. TILTAKET
4.1 Generelt
Plasseringen Reinsvoll Næringspark har med
umiddelbar nærhet til både overordnet
vegnett, Rv4 og jernbanen, gjør at området
er egnet for en rekke formål, som alle kan
være med på å gi positive samfunnsmessige
ringvirkninger, for eksempel:
• Godsterminal for omlastning av
godstrafikk fra veg til bane:
o Nærheten til Raufoss
Industripark gjør eiendommen
aktuell som godsterminal for
omlasting av gods. Å få gods
over på bane er en nasjonal målsetning og har miljømessige positive
konsekvenser.
• Tømmerterminal:
o Aktører i tømmermarkedet arbeider for å etablere en tømmerterminal i
denne delen av Innlandet. Skog og massevirke er Innlandets «grønne gull» og
det gjennomføres i dag en utstrakt transport av tømmer på vogntog. På
samme måte som for gods, vil det være miljømessige besparelser å få dette
i større grad over på skinner.
• Trucksenter / storbilsenter:
o Med nærhet til Raufoss Næringspark passerer ca. 120 vogntog fra Raufoss
daglig med gods. Eiendommen har gode muligheter for å underbygge
servicebehov som oppstår som følge av godstrafikken:
▪ Storbilvask
▪ Veg-serviceanlegg /motell med mulighet for blant annet hvile og
vask.
o Ladestasjoner for personbiler og godstrafikk, etterhvert som også deler av
godstrafikken vil bli elektrifisert.
• Varehandelssenter
o Eiendommen er i dag avsatt til næringsformål i kommuneplanen. Dersom
ingen av de øvrige alternativene gjennomføres, vil det også være mulig å
utvikle eiendommen videre med ulike innslag av kontor og varehandel,
herunder både storvare- og plasskrevende varehandel. Det vil ikke bli
planlagt for detaljvarehandel.
Ved inngangen til planprosessen er det ønskelig å ha alle alternativene åpne. Noen av
alternativene kan gjennom planprosessen falle bort, noen alternativer er også gjensidig
utelukkende.

4.2 Mål for tiltaket
Reguleringsplan skal brukes som verktøy for å fastsette hvilket av de ulike alternativene
for bruk som skal nedfelles i ny reguleringsplan. Reguleringsplanen skal:
• avklare viktige forhold til vegnett og jernbanenett
• legge rammer for eventuelle utbedringstiltak i kryss
• Avklare behov for eventuelle avbøtende tiltak
• Synliggjøre konsekvenser av de ulike alternativene
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4.3 Viktige rammebetingelser og hensyn for tiltaket
Viktig rammebetingelser vil være:
• Jernbanekapasitet: Kapasitet på Gjøvikbanen for håndtering av økt innslag av
godstrafikk. For å avklare dette vil det bli nødvendig med tett dialog mot Bane
NOR. Det må avdekkes om det er mulig å kombinere ønsket om økt frekvens på
persontogtrafikken langs Gjøvikbanen med økt innslag av godstrafikk.
• Kryssutforming: Statens vegvesens krav til utforming av veger og avkjørsler.
Eksisterende kryss mellom Rv. 4 og Svein Erik Strandlies veg er et tradisjonelt
plankryss. Slike kryss kan være utfordrende med tanke på økt trafikkmengde.
Tekniske vegtegninger i kombinasjon med utarbeidet trafikkanalyse vil avdekke om
krysset allikevel tåler en kapasitetsøkning.
• Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland: Hvor butikker og
varehandelen plasseres har betydning for hvordan byer og tettsteder brukes og
forholder seg til hverandre. Det er derfor utarbeidet regler fra Oppland
Fylkeskommunen som fastslår premisser for etablering av varehandel.

4.4 Alternativer
Alternativer for tømmerterminal:
Utredning av fremtidig tømmerterminal er også under utredning gjennom separat plan.
MjøsPlan AS har på vegne av Nortømmer AS igangsatt planarbeid med Eina
Tømmerterminal. Som ledd i denne reguleringsplanen vil det også bli gjennomført en
konsekvensutredning. Som alternativ lokalisering å vurdere konsekvenser opp mot vil
denne konsekvensutredningen vurdere Reinsvoll Næringspark. Disse planene er derfor nært
knyttet sammen, der muligheten er tilstede for at planarbeidene vil lede frem til
tømmerterminal på ett av stedene.
Alternativer for godsterminal:
Ved en intensjon om å frakte en økt andel av gods produsert i Raufoss Industripark AS, vil
et naturlig alternativ være å vurdere om en slik godsterminal alternatet også lar seg
etablere innenfor selve Raufoss Næringspark, slik at opplasting på gods kan skje mer
direkte. Dersom planprosessen utreder muligheten for godsterminal på Reinsvoll, vil det
være relevant å vurdere dette opp mot en etablering av tilsvarende terminal på Raufoss.
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5. PLAN OG UTREDNINGSTEMA
5.1 Generelt
I dette planprogrammet er det forsøkt å fokusere på de problemstillinger og temaer som er
beslutningsrelevante i forhold til å avgjøre planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold
som skal utredes nærmere før behandlingen av planforslaget.

5.2 Avgrensning av omfang for utredningen
I henhold til forskriften er det kun temaer som er beslutningsrelevante som skal
konsekvensutredes.

5.3 Antatte problemstillinger i planarbeidet
Planprogrammet skal angi antatte vesentlige virkninger av planforslaget for miljø og
samfunn. Følgende problemstillinger er kjent i denne fasen av planarbeidet:
Forhold som utredes, men ikke konsekvensutredes:
• Støybelastning:
o for boliger langs Røssholmvegen, ved åpning av denne vegen som en eller
som del av adkomstmønsteret til næringsparken.
o Som følge av drift av gods og- eller tømmerterminal.
• Vann og avløp:
o Det vil bli utarbeidet overordnet vann og avløpsplan for området.
Forhold som skal konsekvensutredes:
1. Ny godsterminal i tilknytning til Reinsvoll Stasjon:
o Kapasitetsutredninger for Gjøvikbanen.
o Plassbehov og sameksistens med det øvrige stasjonsområdet.
2. Trafikkavvikling for godstransport fra veg til og fra planområdet.
o Økt og fornyet bruk av tidligere trasé for Rv4, dagens Røssholmvegen, som
adkomstveg til planområdet.
o Økt bruk av eksisterende kryss i plan, Rv4 x Fv. 2378 som adkomstveg til
planområdet.
o Økt støybelastning som følge av økt aktivitet til og fra planområdet.
3. Etablering av eventuell ny varehandel på området. KU-forskriften nedfeller at
Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige
formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 skal konsekvensutredes.

5.4 Metode for konsekvensutredningen
1. For utredningstema om godsterminal vil konsekvensutredningen basere seg opp
innhentet faktainformasjon, der Bane Nor selv blir en viktig faktakilde.
2. For utredningstema trafikkavvikling skal det både gjennomføres tekniske
vurderinger av veganlegg og kryss, der dette skal bli sett i sammenheng med en
trafikkanalyse utarbeidet av fagkyndig.
3. For utredningstema varehandel som er i tråd med kommuneplanens arealdel, vil det
være naturlig å utarbeide en trafikkanalyse og landskapsanalyse for å beskrive
konsekvenser.

5.6 Risiko og sårbarhet
Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til hovedprinsippene i
Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB).
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Risiko knyttes til uønskede hendelser, det vil si hendelser som i utgangspunktet ikke skal
inntreffe. Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til personskade,
miljøskade og skade på eiendom/forsyning med mer.

6. ORGANISERING, MEDVIRKNING OG PLANPROSESS
6.1 Organisering og styring
Feste Kapp AS skal styre og lede planprosessen, det vil si både utarbeide nødvendige
plandokumenter, og sikre nødvendig koordinering mellom involverte aktører. Prosjektleder
for Reinsvoll Næringspark er Einar Nordengen (en@feste.no) ved Feste Kapp.

6.2 Medvirkning, informasjon og planprosess
Det legges stor vekt på å gjennomføre en planprosess som sørger for at det blir debatt
rundt aktuelle planutfordringer og utredningsspørsmål, og at berørte sikres mulighet for en
god dialog og reell medvirkning under de ulike fasene i planprosessen.
Igangsetting av planarbeidet er kunngjort i Totens Blad og på kommunens internettsider,
og samtidig legges dette forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn.
Frist for innspill til reguleringsplanen og planprogrammet er 20.12.2019. For nærmere
informasjon om innspill viser vi til pkt 4.3. Etter høringsperioden for planprogrammet vil
innspillene bli vurdert før det blir lagt frem et revidert planprogram for politisk
behandling.
Utarbeidelsen av planforslag og konsekvensutredning vil skje på bakgrunn av fastsatt
planprogram, og ulike råd, utvalg og interessegrupper vil bli involvert i arbeidet.
Når forslaget til reguleringsplan er utarbeidet, vil dette bli lagt ut til offentlig ettersyn i
minimum 6 uker, og dette vil bli kunngjort i lokalpressen og legges ut på www.feste.no .
Det vil gjennom dette bli ny mulighet for involverte aktører for å uttale seg om det
konkrete planforslaget når dette foreligger.
Gjennom planprosessen vil relevante plandokumenter bli lagt ut på kommunens
hjemmeside, og de samme dokumentene vil også være tilgjenglige i servicetorget i
rådhuset.

6.3 Innspill
Frist for innspill til planprogrammet og planarbeidet er 06.12.2019.
• Per post:
Feste Kapp AS, postboks 113, 2848 Kapp
• Per e-post: kapp@feste.no
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7. FRAMDRIFTSPLAN
Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det gjennomføres et offentlig ettersyn av
planprogram og et offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. Dersom det blir
nødvendig med flere offentlig ettersyn vil tidsplanen for endelig behandling av
reguleringsplanen bli forskjøvet.
PLANFASE
Oppstartsfase

Utredningsfase

1.gangs
behandling

AKTIVITETER
• Avklare rammer og utfordringer
• Utarbeide forslag til planprogram
• Kunngjøring av oppstart av planarbeid og
utlegging av planprogram til offentlig ettersyn
• Offentlig ettersyn av forslag til planprogram
• Oppsummering av innspill og utarbeidelse av
endelig planprogram
• Vedtak av endelig planprogram og kunngjøring
• Planutvikling og utredningsarbeid
• Medvirkning/dialog med ulike målgrupper
• Utarbeidelse av konsekvensutredning og
forslag til reguleringsplan
• Vedtak om utlegging av planforslaget til
offentlig ettersyn
• Offentlig ettersyn av planforslaget
• Offentlig informasjonsmøte
• Bearbeide planforslaget etter offentlig høring,
eventuell mekling
• Utarbeidelse av endelig reguleringsplan

Sluttbehandling •

Vedtak av reguleringsplan
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DATO / PERIODE
Høst 2019
Høst 2019
November /
Desember 2019
06.11.-20.12.2019
Januar – Februar
2020
Februar 2020
Februar -mai 2020
Juni 2020
Juni – August 2020
August 2020
August -september
2020
September –
Oktober 2020
Oktober 2020
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SITUASJONSKART
Eiendom:

Gnr: 0

Bnr: 0

Fnr: 0

Snr: 0

Adresse:

Hj.haver/Fester:
VESTRE
TOTEN
KOMMUNE

Dato: 31/10-2019 Sign:

Målestokk
1:8000

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer
m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

SITUASJONSKART
Eiendom:

Gnr: 0

Bnr: 0

Fnr: 0

Snr: 0

Adresse:

Hj.haver/Fester:
VESTRE
TOTEN
KOMMUNE

Dato: 1/11-2019 Sign:

Målestokk
1:8000

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer
m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Februar 2019 Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven
A: Planopplysninger
. Kommune: Vestre Toten kommune
. Navn på planen: Reinsvoll Næringspark
Formålet med planen:

Plan ID: 0529144

Hensikten med planarbeidet er å utvikle Reinsvoll Næringspark i tråd med overordnet plan. Området er i
kommuneplanens arealdel avsatt til næringsformål. Det har vært drevet næringsvirksomhet på området i en
årrekke. Innenfor planområdet lå tidligere Reinsvoll Bruk.
På nåværende tidspunkt holdes flere muligheter åpne for hvordan Reinsvoll Næringspark skal utvikles videre.
skal brukes som utgangspunkt for å konkretisere fremtidig arealbruk.
Med nærhet til både jernbane og overordnet vegnett er det flere ulike former for næring som er aktuelle. Dette
spenner fra tømmerterminal, godsterminal, storbilsenter, og til kontor, lager og plasskrevende varehandel.
Vurdering av krav til konsekvensutredning etter Forskrift om
konsekvensutredninger
Kommer planen inn under:
§ 6 – Planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram
§ 8 – Planer som skal vurderes nærmere, men ikke ha planprogram
eller melding.

Ja

Nei

Oversendelsen gjelder: (kryss av)
Kommuneplan
Kommunedelplan
Reguleringsplan – områderegulering
Reguleringsplan – detaljregulering

Kunngjøring av oppstart
Høring av planprogram
Høring av planforslag 1. gang
Høring av planforslag 2. gang
Høring av planforslag 3.gang

Ny plan
Endring av eksisterende plan
(oppgi navn og vedtaksdato)

Oversending av vedtatt plan
Oversending til Fylkesmannen for
videresending til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
(Gjelder innsigelser som ikke er tatt til følge)
Klage på vedtak reguleringsplan

Forholdet til gjeldende planer: (kryss av)
Er i samsvar med gjeldende
Medfører endring av gjeldende
Navn og vedtaksdato på gjeldende
planer i planområdet

Kommune(del)plan
Kommune(del)plan

Reguleringsplan
Reguleringsplan

B: Kart og dokumenter som følger oversendelsen
Før opp hvilke dokumenter som følger oversendelsen, og kryss av om de sendes på papir eller elektronisk (kart ønskes
oversendt som PDF-fil, mens andre dokumenter kan være i Word-format). Oppgi målestokk på kart.
Materiale som skal sendes ved oppstart: kopi av referat fra oppstartmøtet, kopi av annonse, oversiktskart og detaljkart som
tydelig viser planområdet, utsnitt av gjeldende plan for området og informasjon om gjeldende planbestemmelser.
Materiale som skal sendes ved offentlig ettersyn: plankart utformet etter gjeldende standarder, utkast til planbestemmelser,
planbeskrivelse med ev. konsekvensutredning, risiko- og sårbarhetsanalyse, saksframlegg og utskrift av kommunestyrets
behandling.
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Navn på vedlegg

Vedlegg
nr.

Kopi av varslingsannonse
Planområdets begrensning
Forslag til planprogram
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C: Planprosessen
Fyll ut dato i feltet til høyre, og saksnummer på saksframlegg ved behandling i kommunen.
Oppgi navn på etater ved ev. innsigelse.
Oppstart
Oppstartsmøte i kommunen – med referat.
Kunngjøring om oppstart med annonse i avis
SOSI-fil med planavgrensning sendt Statens Kartverk planhamar@statkart.no for innlegging i
Innlandsgis
Skriftlig varsel til fylkeskommunale og statlige etater (se adresseliste)
Oversending av forslag til planprogram

Dato

25.10.2019
06.10.2019
31.10.2019
31.10.2019
06.11.2019

Utarbeidelse
Drøfting med fylkeskommunale og statlige fagetater i regionalt planforum el.l.
Åpne møter for berørte og publikum – også for de som trenger spesiell tilrettelegging
Høring og offentlig ettersyn
Første gangs behandling i kommunen Sak nr.:
Planforslag sendt til høring og utlagt til offentlig ettersyn (se adresseliste over aktuelle høringsinstanser)
Planforslag sendt Statens Kartverk for SOSI-kontroll planhamar@statkart.no
Høringsfrist
Andre gangs behandling i kommunen Sak nr.:
Evt. ny høring og offentlig ettersyn
Kunngjøring
Skriftlig melding om ny høring og offentlig ettersyn
Høringsfrist
Tredje gangs behandling i kommunen Sak nr.:
Evt. Innsigelser
Innsigelse fremmet. Oppgi etat(er):
Anmodning om mekling sendt Fylkesmannen i Oppland
Mekling avholdt
Resultat av mekling: A: Innsigelse trukket B: Innsigelse opprettholdt
Plan sendt Fylkesmannen i Oppland for videresending til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Plan oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtak
Sluttbehandling
Endelig vedtak av plan i kommunestyret. Sak nr.:
Vedtatt plan inkl. saksframlegg og plankart oversendt fylkeskommunen, fylkesmannen og berørte
fagetater
Melding om vedtak sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (gjelder kommuneplaner)
Evt. tilleggsmerknader:
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D: Adresseliste
Lista gir oversikt over aktuelle høringsinstanser. Bruk oppgitte e-postadresser ved elektronisk oversending.
Dersom saken berører andre fagmyndigheter, skal også disse ha saken tilsendt. Oversikt over myndigheter med
innsigelseskompetanse i plansaker finnes i brev fra Miljøverndepartementet av 15.12.2009 (www.planlegging.no).
Myndigheter med innsigelsesrett:

Oppstartmelding
sendt

Deltok i
drøftingsmøte

Fylkeskommune og statlige etater
Oppland fylkeskommune
Postboks 988
2626 Lillehammer
postmottak@oppland.org
Fylkesmannen i Innlandet
Postboks 987
2604 Lillehammer
fminpost@fylkesmannen.no
Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010
2605 Lillehammer
firmapost-ost@vegvesen.no
NVE Region Øst
Postboks 4223
2307 Hamar
ro@nve.no
Bane Nor
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@banenor.no
Direktoratet for mineralforvaltning
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim
mail@dirmin.no
Forsvarsbygg
Postboks 405 Sentrum
0130 Oslo
servicesenter@forsvarsbygg.no
Hamar bispedømmekontor
Postboks 172
2302 Hamar
hamar.bdr@kirken.no
Mattilsynet Hedmark og Oppland
Postboks 383
2381 Brumunddal
postmottak@mattilsynet.no

(dato)
(dato)
06.11.2019

Varslet
innsigelse

Planforslag
sendt på
høring

Fremmet
innsigelse

Melding om
vedtak
sendt

(dato)

(dato)

(dato)

(dato)

06.11.2019

06.11.2019

06.11.2019

06.11.2019

06.11.2019

Kommune / Nabokommuner
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Andre parter:
Lokale høringsparter bl.a.
Kommunens ansvarlige for å ivareta barn og unges
interesser
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Kommunelegen
Lokalt energiverk
Lokale utrykningsetater

Oppstartmelding
sendt til

Deltatt i
møte

Melding om
vedtak
sendt til

Annet

06.11.2019
06.11.2019
06.11.2019

Andre parter, organisasjoner m.v
Nasjonalparkstyrene (kommuneplaner og planer i
randsonene)
Villreinnemndene (regionalplanområder)

Ev. andre opplysninger
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E: Sjekkliste for arealplaner (SKAL fylles ut ved offentlig ettersyn)
. Kommune: Vestre Toten kommune
. Navn på planen: Reinsvoll Næringspark

Plan ID: 0529144

Lista brukes for å sjekke ut om planforslaget kan komme i konflikt med nasjonale eller regionale mål og føringer.
Sett kryss i Ja/Nei-feltene. Rødt felt markerer mulig konflikt. Fyll ut de feltene som er relevante for planforslaget.
Barn og unges interesser

Ja

Nei

Merknad
NB: Begrunnelse for evt. avvik fra
overordnede føringer/planer.

Ja

Nei

Merknad

Folkehelse – miljørettet helsevern
Ja
Påvirker planen viktige miljømessige områder som omfattes av
Forskrift om miljørettet helsevern eller Forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler? (forurensing, støy, ulykkesrisiko mv)
Hvis ja, er saken forelagt kommunelegen for uttalelse?
Bidrar planen til å fremme en aktiv livsstil i befolkningen?
(sykle/gå til skole/arbeid/butikker, fritidsaktiviteter, friluftsliv mv)
Ivaretar planen behovet for gode sosiale møteplasser i det nære
bomiljøet for ulike aldersgrupper og mennesker med ulike
funksjonsnivå? (grønne lunger, lekeplass, aktivitetsområde, torg mv)

Nei

Merknad

Medvirkning
Er det i planen gjort rede for hvordan medvirkning skal
gjennomføres og ivaretas?

Ja

Nei

Merknad

Støy
Ja
Er planområdet utsatt for støy fra vegtrafikk, skytebaner, industri el?
Innebærer planforslaget etablering av ny støyende virksomhet?
Innebærer planforslaget etablering av støyømfintlig bebyggelse
(boliger, skoler mv) i støyutsatte områder (gul eller rød sone)?
Foreligger støykart/støyvurderinger for tiltaket?

Nei

Merknad

Forurensning
Berører planforslaget områder med forurenset grunn?
Berører planforslaget eksisterende/ny drikkevannsforsyning og
nedslagsfelt for denne, herunder forhold knyttet til avløpsløsninger
eller andre utslipp i nedslagsfelt?
Berører annen forurensende virksomhet planforslaget?

Ja

Nei

Merknad

Klima – energi
Er planen i tråd med Statlig planretningslinje for klima- og
energiplanlegging, føringer i regional plan for klima og energi og
kommunens klima- og energiplan?
Er det vurdert energiløsninger som legger til rette for redusert
energibruk og klimagassutslipp?
Er det lagt til rette for å redusere transportbehovet til daglige
gjøremål og velge miljøvennlige transportformer (gå, sykle, buss)?

Ja

Nei

Innebærer planen omdisponering av:
- områder regulert til friområde/fellesområde o.l. i eksisterende plan?
- uregulerte områder som er egnet for eller brukes til leik/friluftsliv ?
Ivaretas krav til fysisk utforming av arealer jf. RPR for barn og
planlegging?
Er planen forelagt kommunens ansvarlige for barn/unges interesser
for uttalelse?
Universell utforming
Er prinsipper om universell utforming/ tilgjengelighet for alle
innarbeidet i planforslaget?
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Samfunnssikkerhet og beredskap
Er det gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse i forb. med planen?
Er det gjennomført kartlegging av ev. fareområder i planområdet?
Medfører planforslaget utbyggingstiltak i registrerte eller antatte
fareområder (flom, skred, radon, eksplosjon, brann, farlig gods etc.)

Ja

Nei

Merknad

Landbruk - kulturlandskap
Ja
Medfører planen beslaglegging/omdisponering av landbruksarealer?
Hvis ja, oppgi arealbeslag fordelt på:
a) fulldyrka mark , b) overflatedyrka/gjødsla beite c) produktiv skog
fordelt på høg, middels og lav bonitet, d) dyrkbart areal
Medfører planen at andre landbruksarealer ikke lenger blir tjenlige til
landbruksformål eller får redusert sine bruksmuligheter?
Hvis ja, oppgi arealer fordelt på samme måte som i punket over.
Medfører planen utbygging i eller ved seterområder eller i områder
registrert som nasjonalt verdifulle kulturlandskap?

Nei

Merknad

Naturvern - friluftsliv
Ja
Berører planen eksisterende eller foreslåtte verneområder eller
deres nærområde?
Berører planen villreinens leveområde eller influensområde?
Medfører planen reduksjon av inngrepsfrie områder?
Medfører planen tiltak i markaområder, større sammenhengende
naturområder eller i snaufjellet?
Berører planen statlig sikra friluftsområder eller andre friluftsområder
av nasjonal eller stor regional verdi?
Berører planen eksisterende friområder eller grønnstruktur av
betydning for friluftsliv i nærmiljø/ nær skoler/barnehager?
Medfører planen reduserte muligheter for friluftsliv f.eks. redusert
tilgjengelighet til vann og vassdrag, eller redusert framkommelighet?

Nei

Merknad

Naturmangfold
Ja
Berører planen naturtyper registrert som:
- svært viktig (A) eller viktig (B) jf. Naturbase
- utvalgte naturtyper jf. forskrift om utvalgte naturtyper
- trua eller sårbare jf. Norsk rødliste for naturtyper 2015
Berører planen arter registrert som:
- prioriterte arter jf. forskrift om prioriterte arter
- trua eller sårbare jf. Norsk rødliste for arter 2015
Er vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12 innarbeidet i planen?

Nei

Merknad

Vassdrag
Medfører planen inngrep/tiltak i vassdrag eller i 100-metersbeltet
langs vassdrag?
Berører planen verna vassdrag? (vannstreng og nedbørfelt)
Har kommunen vedtatt byggeforbudssone langs vassdrag?
Hvis ja, oppgi bredde.
Er hensyn til miljø og sikkerhet knyttet til vassdrag og energianlegg
ivaretatt?

Ja

Nei

Merknad

Samferdsel
Er det tatt hensyn til nasjonal transportplan (NTP)?
Er det tatt hensyn til handlingsprogram for fylkesveger?
Er det gjennomført nødvendige trafikktekniske og trafikksikkerhelsemessige vurderinger av konsekvensene av planen?
Er ev. konsekvenser for trafikk- og miljøsituasjonen på stamveger,
riks- og fylkesveger drøftet og avklart med vegvesenet?
Er vegdirektoratets retningslinjer for veg og gateutforming
(vegnormalen) lagt til grunn for utforming av vegtekniske løsninger?
(kryss, atkomster, gang- og sykkelveg, fortau etc.)
Er hensyn til trafikksikkerhet tilstrekkelig ivaretatt?
Er strekningen mellom utbyggingsområdet og nærmeste skole
definert som særlig trafikkfarlig?
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Medfører planforslaget økt transportarbeid? jf. RPR for samordnet
bolig-, areal- og transportplanlegging.
Kulturvern
Berører planen automatisk freda kulturminner, nyere tids
kulturminner eller registrerte kulturmiljøer?

Ja

Nei

Merknad

Ja

Nei

Kommentar
NB: begrunnelse for evt. avvik fra
overordnede føringer/planer.

Regionale planer / Fylkes(del)planer
Er planforslaget i samsvar med prinsipper/retningslinjer for i
følgende planer/strategier:
- Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 15.6.2016
- Regional plan for Rondane- og Sølnkletten 2013
- Fylkesdelplan for Dovrefjellområdet 2009
- Regional plan for Hadeland 2015-2021
- Regional plan for Ottadalen 2016
- Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014-2017
- Regional plan for klima- og energi 2013-2024
- Regional plan for folkehelse 2012-16
-Jordvernstrategi for Oppland 2007
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Kunngjøring om oppstart av planarbeid,
høring og offentlig ettersyn av planprogram og oppstart
av forhandlinger om utbyggingsavtale

Detaljregulering for
Reinsvoll Næringspark
I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8, 12-9 og 17-4,
samt forskrift om konsekvensutredning, varsler vi oppstart
av arbeid med detaljregulering for Reinsvoll Næringspark.
Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av
Reinsvoll Næringspark AS. Samtidig kunngjøres oppstart
av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Reinsvoll
Næringspark AS og Vestre Toten kommune. Behovet for
en utbyggingsavtale vil bli avklart parallelt med planarbeidet.
Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr: 92/43
(tidligere Reinsvoll Bruk), 92/35, del av 200/28,29,30,
210/1,2, 41/196, 42/2,45,186, og tilgrensende vegareal
mot Rv. 4 og Svein Erik Strandlies veg. Planområdet
fremkommer på kartskissen under:

Hensikten med planarbeidet er å utvikle Reinsvoll
Næringspark i tråd med overordnet plan. Området er i
kommuneplanens arealdel avsatt til næringsformål. Det
har vært drevet næringsvirksomhet på området i en
årrekke. Innenfor planområdet lå tidligere Reinsvoll Bruk.
På nåværende tidspunkt holdes flere muligheter åpne for
hvordan Reinsvoll Næringspark skal utvikles videre. Planprosessen skal brukes som utgangspunkt for å konkretisere fremtidig arealbruk.
Med nærhet til både jernbane og overordnet vegnett er
det flere ulike former for næring som er aktuelle. Dette
spenner fra tømmerterminal, godsterminal, storbilsenter,
og til kontor, lager og plasskrevende varehandel.
Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger. Som følge av at planen både kan legge til
rette for næringsbebyggelse med et bruksareal på mer
enn 15 000 kvm BRA, og inneholde anlegg for omlasting
av gods og terminaler som betjener flere transportsystemer, skal planen konsekvensutredes.
Som en del av varselet om oppstart av planarbeid er det
derfor utarbeidet forslag til planprogram, som sendes ut
på høring. Berørte parter inviteres med dette til å komme
med innspill og kommentarer til planprogrammet.
Planprogrammet er tilgjengelig på
feste.no/varsel-om-planarbeid og på kommunens
hjemmesider vestre-toten.kommune.no/kunngjoringer/
Merknader til planarbeidet, forslag til planprogram og forhandling om utbyggingsavtale sendes til oss pr. epost,
en@feste.no, innen 20.12.2019.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Feste Kapp AS
v/Einar Nordengen, tlf. 991 06 114 eller e-post.
Feste Kapp AS
Postboks 113
2858 Kapp
kapp@feste.no
www.feste.no
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1. INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
Reinsvoll, tettstedet i Vestre Toten kommune, startet sin utvikling som Raufoss, med temming av
vannet i Hunnselva. Med fremveksten av Gjøvik- og Skreiabanen skjøt utviklingen på Reinsvoll fart.
Jernbanen både har vært og er fremdeles viktig for tettstedet.
Reinsvoll Bruk besto av blant annet kraftverk, sagbruk, høvleri, samt kornmølle. Reinsvoll Bruk som
industriaktør på Reinsvoll, har hatt stor betydning for utviklingen Reinsvoll som tettsted.
Etter at aktiviteten på Reinsvoll Bruk har opphørt, stod bygningsmassen igjen forlatt og ble etter
hvert nedslitt. Bygningene utgjorde en sikkerhetsrisiko og var estetisk skjemmende. Derfor ble det
siste bygget som sto igjen revet i 2019. Området er i dag ubebygd.
Eiendommen har som følge av tidligere industriaktivitet på området, i lang tid vært avsatt til
næringsformål i kommuneplanen. Det har derfor vært mulig å etablere ny virksomhet her, men dette
har ikke blitt realisert. Men nå foreligger det nye tanker for en videreutvikling av tidligere Reinsvoll
Bruk.

1.2 Hensikten med planarbeidet
Reinsvoll Næringspark AS, eier av gnr. Bnr. 92/43 skiftet i 2018 eier. Reinsvoll Næringspark AS ønsker
å se på bruken av eiendommen i et bredt lys, og bruke en reguleringsplanprosess som verktøy for å
synliggjøre ulike alternativer for arealbruk og vurdere muligheter og konsekvenser av dette. I tillegg
er det to andre pågående planprosjekter i Vestre Toten kommune som er igangsatt, som det vil være
fordelaktig at vurderes i sammen med arealbruken for Reinsvoll Næringspark. En planprosess vil
være et verktøy for å koordinere dette arbeidet.
 Bane NOR har varslet oppstart av reguleringsplan for Reinsvoll Sentrum, der hensikten med
planarbeidet blant annet er å anlegge nytt sidespor på stasjonsområdet, samt overgang over
planområdet og til arealene som utgjør Reinsvoll næringspark. Begge disse forholdene er av
stor betydning for hvordan Reinsvoll næringspark kan nyttiggjøres. Planprosessen skal
koordinere nødvendige forutsetninger rundt stasjonsområdet på Reinsvoll.
 Det er igangsatt separat planarbeid for en tømmerterminal på Eina. Som ledd i denne
planprosessen skal det utredes en alternativ plassering. Reinsvoll Næringspark utgjør et slikt
alternativ. Det vil være naturlig at de to prosjektene utveksler nødvendig informasjon og
bygger på det samme faktagrunnlaget.
Disse to planene er så tett koblet til Reinsvoll Næringspark at det er fordelaktig at det påbegynnes en
planprosess raskt, slik at problemstillingene i de ulike planene delvis kan bli behandlet parallelt.

1.3 Planprogram
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for
miljø, naturressurser eller samfunn utredes nærmere.
Planarbeidet innledes med utarbeidelsen av et planprogram for å avklare rammebetingelsene for
planforslaget i henhold til forskrift om konsekvensutredning.
Forskrift om konsekvensutredning redegjør både:
 Planer som alltid skal konsekvensutredet og ha planprogram. (tiltak omtalt i vedlegg I)
 Planer som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke
ha planprogram. (Tiltak omtalt i vedlegg II)
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Det er på bekgrunn av dette gjennomført en gjennomgang av både forskriftens vedlegg I og II, for å
avdekke om planlagt fremtidig arealbruk for Reinsvoll Næringspark faller inn under ett av disse
vedleggene.
Ved oppstart av planarbeid og høring av planprogram var planlagt arealbruk for Reinsvoll
Næringspark bredt, noe som gjør at planprosessen må ta høyde for flere ulike alternativer. Bygging
av tømmerterminal faller inn under forskriftens vedlegg II, punkt 10 c) «Bygging av jernbane og
anlegg for omlasting av gods, samt terminaler som betjener flere transportsystemer». Dette tiltaket i
seg selv skal derfor uansett konsekvensutredes, men forskriftens § 8 stiller ikke krav om planprogram
for dette.
Dersom det av ulike årsaker ikke er aktuelt å etablere tømmer- eller godsterminal på området, men
heller utnytte området til annen type næringsvirksomhet, må også dette alternativet vurderes opp
mot KU-forskriften. Reinsvoll Næringspark er et stort område, med et betydelig utbyggingspotensial.
Utarbeidelse av skisser i en tidlig fase viser muligheter for utbygging helt opp til 30 000 kvm
bygningsmasse. I forskriftens vedlegg I fremkommer det gjennom punkt 24 at:
«Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et
bruksareal på mer enn 15 000 m2» både skal konsekvensutredes og ha planprogram.
For å ta høyde for ytterpunktet i spekteret av utviklingsmuligheter for Reinsvoll Næringspark, er det
derfor besluttet å utarbeide et planprogram som innledning til den videre planprosessen. Formålet
med planprogrammet er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli tatt i betraktning
under forberedelsen av planen og tiltak. Planprogrammet skal vise hvordan planprosessen skal
gjennomføres, slik at man oppnår medvirkning og forutsigbarhet tidlig i planprosessen.
Konsekvensene måles i forhold til ”0-alternativet” som er dagens situasjon.
Planprogrammet skal:
 klargjøre formålet og avklare premisser og rammer for planarbeidet
 beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet
 vise behov for nødvendige utredninger
 vise opplegg for informasjon og medvirkning
 vise organisering og framdriftsplan

Berørte parter ble invitert til å komme med innspill og kommentarer til planprogrammet. I henhold
til forskriften om konsekvensutredninger av 21.06.2017 legges forslag til planprogram ut på høring og
offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Høringsperioden var fra 04.11.2019 – 20.12.2019.

Endelig planprogram fastsettes av Kommunestyret, på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette.
Det er i dette reviderte planprogrammet redegjort for innkomne merknader og hvordan disse er
vurdert og ivaretatt i planprogrammet. Ved fastsettingen kan utvalget gi nærmere retningslinjer for
planarbeidet – herunder krav om vurdering av relevante og realistiske alternativer som skal inngå i
planarbeidet. Selve planforslaget skal utarbeides på grunnlag fastsatt planprogram.
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2. DAGENS SITUASJON
2.1 Beliggenhet

Figur 1, Områdebeskrivelse, (1881.no)

Reinsvoll Næringspark ligger svært sentralt plassert på Reinsvoll, sør for Raufoss, mellom Rv 4. og
Reinsvoll Stasjon. Reinsvoll Bruk har hatt adkomst via Svein Erik Strandlies veg. Eiendommen har en
utstrekning på 55 dekar.

Figur 2, Flyfoto av tidl. Reinsvoll Bruk før avskoging og riving av gjenværende bygningsmasse
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2.2 Beskrivelse av planområdet

Figur 3, Planområdet vist i kommuneplanens arealdel

Både jernbanen og Rv 4 er nord-sørgående akser i landskapet som tydelig avgrenser eiendommen.
Reinsvoll Næringspark ligger tilbaketrukket fra Reinsvoll Sentrum for øvrig, men samtidig godt
eksponert mot Rv.4. Området er klart definert med avgrensing mot Rv4 på den ene siden, og
Reinsvoll Stasjon på den andre. Reinsvoll sentrum ligger i sin helhet på motsatt side av jernbanen.

Figur 4, Dagens kryss mellom Fv. 246 og den kommunale Røssholmvegen, gamle Rv. 4 (Google Maps)
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Figur 5, Dagens kryss mellom Rv. 4 og fylkeskommunale Svein Erik Strandlis veg. (Google Maps)

2.3 Eierforhold og plangrense
Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr: 92/43 (tidligere Reinsvoll Bruk), 92/35, del av
200/28,29,30, del av 210/1,2, del av 42/2, 45, 186, og tilgrensende vegareal mot Rv. 4 og Svein Erik
Strandlies veg. Selve næringsparken vil bli utviklet innenfor 92/43, som er eid av Reinsvoll
Næringspark AS v/ Tord Linnerud.

Figur 6, Forslag til plangrense
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3. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET
3.1 Nasjonale føringer
Kommunens planlegging må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer som
gjelder for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes ivaretatt under planprosessen
uten at det foretas en uttømmende opplisting her. Av de mest sentrale kan følgende nevnes:
Storingsmeldinger:
 St.meld. nr 26 (2006-2007), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand.
 St.meld. nr 42 (2000-2001), Biologisk mangfold.
 St.meld. nr 58 (1996-1997), Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling.
Rikspolitiske retningslinjer og rundskriv:
 Gjeldende rikspolitisk retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442.
 Statlig planregningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt ved
kgl.res. av 26.09.2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
 NVEs retningslinjer nr. 2/2011, Flaum og skredfare i arealplanar, revidert 22.05.2014.
 Rundskriv, T-2/08- Miljøverndepartementet, Om barn og planlegging.
 Rundskriv T-2/98- Miljøverndepartementet, Nasjonale mål og interesser i fylkes- og
kommuneplanleggingen.
 Godstransport på bane, Jernbaneverkets strategi

3.2 Regionale føringer





Regional planstrategi 2012-2016
Regional plan for klima og energi 2013-2024
Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014-2017
Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, vedtatt 15.06.2016.

3.3 Kommunale føringer
Kommuneplan for Vestre Toten Kommune, langsiktig del, 2012-2023
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 27.11.2014, og arealet innenfor planområdet er avsatt
næringsformål som område NF5 Reinsvoll bruk sør: I tilknytning til dette er det definert følgende
forutsetninger:
 Utredning av trafikkonsekvensene for krysset ut/inn på Rv 4 i sør skal utredes før
eller sammen med reguleringsplanprosessen for området.
 Utviklingen (utbyggingen) av området skal skje fra sør mot nord.
Trafikksikkerhetsplan 2018-2021, vedtatt av KST 1.2.2018
I trafikksikkerhetsplanen kommer det fram at kommunen ønsker å stenge undergangen ved Svein
Erik Strandlies veg for biltrafikk. Vestre Toten kommune skal på bakgrunn av dette gjøre en formell
henvendelse til Statens vegvesen med mål om å stenge jernbaneundergangen for biltrafikk.
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Eksisterende planer i området
Gjeldende arealdel av kommuneplanen ble sist revidert den 27.11.2014 og gjelder for hele
kommunen med unntak av sentrumsområdene som er unntatt rettsvirkning.
Det eksisterer én vedtatt reguleringsplan innenfor planområdet. Dette er reguleringsplan for Nye
Riksveg 4, PlanID 052946, vedtatt 26.03.1998. Dette var først og fremst en reguleringsplan som
dannet grunnlag for ny vegtrasé for den nye riksvegen.
I tillegg til denne vedtatte planen er det pågående planprosesser i området som er av stor betydning
for Reinsvoll Næringspark.
Reinsvoll Stasjon, PlanID 0529158
Bane NOR planlegger flere tiltak som
gir forbedret kapasitet på
Gjøvikbanen for å muliggjøre
timesavganger mellom Gjøvik og Oslo.
Et av tiltakene innebærer etablering
av kryssingsspor ved Reinsvoll stasjon.
Som følge av dette vil det etableres
tosidig plattform ved stasjonen og det
må bygges en planfri kryssing av
sporene som gir adkomst mellom
plattformene for reisende.
Formålet med reguleringsarbeidet er
å avklare arealbruken i planområdet
for å sikre utbygging av kryssingsspor,
Figur 7, Plangrense for reguleringsplan for Reinsvoll Sentrum
planfri kryssing ved stasjonen, ny
plattform på vestsiden og oppgradert plattform på østsiden, nødvendig driftsveg til sporet og
nødvendig areal for anleggsarbeidet.
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4. TILTAKET
4.1 Generelt
Plasseringen Reinsvoll Næringspark har med umiddelbar nærhet til både overordnet vegnett, Rv4 og
jernbanen, gjør at området er egnet for en rekke formål, som alle kan være med på å gi positive
samfunnsmessige ringvirkninger. Ved kunngjøring om oppstart av planarbeid, helt innledningsvis i
planprosessen, ble det pekt på:
 Godsterminal for omlastning av godstrafikk fra veg til bane:
o Nærheten til Raufoss Industripark gjør eiendommen aktuell som godsterminal for
omlasting av gods. Å få gods over på bane er en nasjonal målsetning og har
miljømessige positive konsekvenser.
 Tømmerterminal:
o Aktører i tømmermarkedet arbeider for å etablere en tømmerterminal i denne delen
av Innlandet. Tømmer er Innlandets «grønne gull» og det gjennomføres i dag en
utstrakt transport av tømmer på vogntog. På samme måte som for gods, vil det være
miljømessige besparelser å få dette i større grad over på skinner.
 Trucksenter / storbilsenter:
o Med nærhet til Raufoss Næringspark passerer ca. 120 vogntog fra Raufoss daglig
med gods. Eiendommen har gode muligheter for å underbygge servicebehov som
oppstår som følge av godstrafikken:
 Storbilvask
 Veg-serviceanlegg /motell med mulighet for blant annet hvile og vask.
o Ladestasjoner for personbiler og godstrafikk, etterhvert som også deler av
godstrafikken vil bli elektrifisert.
 Varehandelssenter
o Eiendommen er i dag avsatt til næringsformål i kommuneplanen. Dersom ingen av de
øvrige alternativene gjennomføres, vil det også være mulig å utvikle eiendommen
videre med ulike innslag av kontor og varehandel, herunder både storvare- og
plasskrevende varehandel. Det vil ikke bli planlagt for detaljvarehandel.
Ved inngangen til planprosessen er det ønskelig å ha alle alternativene åpne. Noen av alternativene
kan gjennom planprosessen falle bort, noen alternativer er også gjensidig utelukkende.

4.2 Mål for tiltaket
Reguleringsplan skal brukes som verktøy for å fastsette hvilket av de ulike alternativene for bruk som
skal nedfelles i ny reguleringsplan. Reguleringsplanen skal:
 avklare viktige forhold til vegnett og jernbanenett
 legge rammer for eventuelle utbedringstiltak i kryss
 Avklare behov for eventuelle avbøtende tiltak
 Synliggjøre konsekvenser av de ulike alternativene
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4.3 Endrede forutsetninger for fremtidig arealbruk fra tidspunkt for oppstart av planarbeid
Forslagsstiller har arbeidet med kartlegging av utredningstemaer parallelt med at høringsfristen for
innspill ved oppstart har påløpt. I praksis dreier dette seg om en nærmere kartlegging av mulighetene
for tømmerterminal innenfor området.
Som det kommer frem av høringssvar fra Bane Nor, både gjennom brev datert 21.10.2019,
25.11.2019 og 27.02.2020 fremkommer det at planleggingen av nytt kryssingsspor ved Reinsvoll
stasjon har kommet langt. Det ansees som lite aktuelt å sette fremdriften av nytt krysningsspor på
vent for å kartlegge mulig tømmerterminal i sammenheng med det arbeidet som skal gjøres på
stasjonsområdet i forbindelse med opprustningen av stasjonsområdet.
En eventuell tømmerterminal vil måtte bli behandlet helt separat. På bakgrunn av dette er det
avdekket at det er svært stor usikkerheten knyttet til gjennomførbarheten for tømmerterminal. Et
utredningsarbeid vil ta flere år og kan sannsynligvis ikke starte opp før etter at krysningssporet for
persontrafikk og nytt signalsystem er etablert. Nortømmer har også i etterkant av dialogen med
BaneNor konkludert med at tømmerterminal på Reinsvoll Næringspark vil være svært krevende å få
til, og har valgt å frastå å bruke Reinsvoll Næringspark som tømmerterminal. Det er gjennom dette
ingen avtale mellom grunneier av området og Nortømmer om en etablering av en slik
tømmerterminal.
Ut ifra en samlet vurdering av Bane Nor sine brev, Nortømmers konklusjon og grunneiers ønske om
framdrift og en rask utvikling av området er det derfor ønskelig å trekke tømmerterminal som mulig
fremtidig arealbruk på området. Reguleringsplanen vil derfor bli utarbeidet uten at tømmerterminal
vil være en del av konsekvensutredningen.

4.4 Viktige rammebetingelser og hensyn for tiltaket
Viktig rammebetingelser vil være:
 Jernbane - kapasitet: Kapasitet på Gjøvikbanen for håndtering av økt innslag av godstrafikk.
For å avklare dette vil det bli nødvendig med tett dialog mot Bane NOR. Det må avdekkes om
det er mulig å kombinere ønsket om økt frekvens på persontogtrafikken langs Gjøvikbanen
med økt innslag av godstrafikk.
 Jernbane – naboforhold: Veileder: «Nasjonale jernbaneinteresser i arealplanelgging etter
plan- og bygningsloven».
 Kryssutforming: Statens vegvesens krav til utforming av veger og avkjørsler. Eksisterende
kryss mellom Rv. 4 og Svein Erik Strandlies veg er et tradisjonelt plankryss. Slike kryss kan
være utfordrende med tanke på økt trafikkmengde. Tekniske vegtegninger i kombinasjon
med utarbeidet trafikkanalyse vil avdekke om krysset allikevel tåler en kapasitetsøkning.
 Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland: Hvor butikker og varehandelen
plasseres har betydning for hvordan byer og tettsteder brukes og forholder seg til hverandre.
Det er derfor utarbeidet regler fra Oppland Fylkeskommunen som fastslår premisser for
etablering av varehandel, definert gjennom Regional plan for attraktive byer og tettsteder,
som ble vedtatt i juni 2016. I denne planen er det en regional planbestemmelse, hjemlet i
plan- og bygningsloven § 8-5 som regulerer lokalisering av nye handelsvirksomheter.
Formålet med den regionale planbestemmelsen er å styrke eksisterende by- og
tettstedssentra, bidra til effektiv arealbruk og legge til rette for helsefremmede
transportvalg.
Den regionale planen beskriver at det ikke er ønskelig at det etableres handelssteder utenfor
sentrum, som vil kunne svekke sentrum. Bestemmelsene i den regionale planen tilsier
DETALJREGULERING FOR REINSVOLL NÆRINGSPARK – FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Side - 11 - av 23

Feste Kapp AS
dermed at storvarehandel bare kan lokaliseres innenfor indre sentrumssone i regionalt
senter, områdesenter, bydelssenter eller lokalsenter. I Vestre Toten er Reinsvoll definert som
lokalsenter. Lokaliseringskravet omfatter derimot ikke plass- og/eller transportkrevende
varehandel, og det vil være denne type handel som vil være aktuell i området med mindre
området er definert som indre sentrumssone.
Det vil derfor være plass- og eller transportkrevende varehandel som er kategoriene det vil
bli gitt muligheter for etablering av ved Reinsvoll Næringspark. som følge av dette vil ikke
forslag til detaljregulering for Reinsvoll Næringspark stride med regional plan for attraktive
byer og tettsteder i Oppland.

4.5 Alternativer
Alternativer for tømmerterminal:
Vurderinger ved oppstart av planarbeid:
Utredning av fremtidig tømmerterminal er også under utredning gjennom separat plan. MjøsPlan AS
har på vegne av Nortømmer AS igangsatt planarbeid med Eina Tømmerterminal. Som ledd i denne
reguleringsplanen vil det også bli gjennomført en konsekvensutredning. Som alternativ lokalisering å
vurdere konsekvenser opp mot vil denne konsekvensutredningen vurdere Reinsvoll Næringspark.
Disse planene er derfor nært knyttet sammen, der muligheten er tilstede for at planarbeidene vil
lede frem til tømmerterminal på ett av stedene.
Vurderinger etter høring av planprogrammet:
Som følge av at tømmerterminal faller bort som utredningstema for Reinsvoll Næringspark, vil
planforslaget for Røste Tømmerterminal måtte utrede andre alternativer. Alternativt må denne
reguleringsplanen konkludere med at Reinsvoll Bruk ikke er et aktuelt alternativ for lokalisering av
terminal.
Alternativer for godsterminal:
Vurderinger ved oppstart av planarbeid:
Ved en intensjon om å frakte en økt andel av gods produsert i Raufoss Industripark AS, vil et naturlig
alternativ være å vurdere om en slik godsterminal alternatet også lar seg etablere innenfor selve
Raufoss Næringspark, slik at opplasting på gods kan skje mer direkte. Dersom planprosessen utreder
muligheten for godsterminal på Reinsvoll, vil det være relevant å vurdere dette opp mot en
etablering av tilsvarende terminal på Raufoss.
Vurderinger etter høring av planprogrammet:
Det vurderes som lite hensiktsmessig å utrede mulighetene for en separat godsterminal, som følge av
at tømmerterminal for området trekkes. Det er naturlig at godsterminal for området også trekkes
som alternativ av samme grunn som tømmerterminalen. Godsterminal vil sammen med
tømmerterminal derfor ikke bli utredet videre.
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5. PLAN OG UTREDNINGSTEMA
5.1 Generelt
I dette planprogrammet er det forsøkt å fokusere på de problemstillinger og temaer som er
beslutningsrelevante i forhold til å avgjøre planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold som skal
utredes nærmere før behandlingen av planforslaget.

5.2 Avgrensning av omfang for utredningen
I henhold til forskriften er det kun temaer som er beslutningsrelevante som skal konsekvensutredes.

5.3 Antatte problemstillinger i planarbeidet
Planprogrammet skal angi antatte vesentlige virkninger av planforslaget for miljø og samfunn.
Følgende problemstillinger er kjent i denne fasen av planarbeidet:
Forhold som utredes, men ikke konsekvensutredes:
 Støybelastning:
o For boliger langs Røssholmvegen, ved åpning av denne vegen som en eller som del av
adkomstmønsteret til næringsparken.
o Som følge av drift av gods og- eller tømmerterminal / generell trafikkvekst.
 Vann og avløp:
o Det vil bli utarbeidet overordnet vann og avløpsplan for området, som inkluderer
vurderinger knyttet til overvann / flomfare.
 Naturmangfold:
o Det skal gjennomføres en vurdering etter naturmangfoldslovens prinsipper i § 8-12,
og eventuelle konsekvenser for planen som følge av vurderingen skal fremgå av det
videre beslutningsgrunnlaget.
 Landskapstilpasning – nær og fjernvirkninger:
o Det vil bli utarbeidet visualiseringer i form av perspektiver og/ eller 3D modell som
viser tiltakets virkning i området, både i form av nær- og fjernvirkning. Dette
materialet danner grunnlaget for vurdering av konsekvensene.
 Energibehov
o Behov for flytting av høgspenttrasé / arealbehov for strømteknisk infrastruktur.
Forhold som skal konsekvensutredes:
1. Ny godsterminal i tilknytning til Reinsvoll Stasjon:
o Kapasitetsutredninger for Gjøvikbanen.
o Plassbehov og sameksistens med det øvrige stasjonsområdet.
2. Trafikkavvikling for godstransport fra veg til og fra planområdet.
o Økt og fornyet bruk av tidligere trasé for Rv 4, dagens Røssholmvegen, som
adkomstveg til planområdet.
o Økt bruk av eksisterende kryss i plan, Rv 4 x Fv. 2378 som adkomstveg til
planområdet.
o Økt støybelastning som følge av økt aktivitet til og fra planområdet.
3. Etablering av eventuell ny varehandel på området. KU-forskriften nedfeller at Næringsbygg,
bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal
på mer enn 15 000 m2 skal konsekvensutredes.
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5.4 Metode for konsekvensutredningen
1. For utredningstema om godsterminal vil konsekvensutredningen basere seg opp innhentet
faktainformasjon, der Bane Nor selv blir en viktig faktakilde.
2. For utredningstema trafikkavvikling skal det både gjennomføres tekniske vurderinger av
veganlegg og kryss, der dette skal bli sett i sammenheng med en trafikkanalyse utarbeidet av
fagkyndig.
3. For utredningstema varehandel som er i tråd med kommuneplanens arealdel og Regional
plan for «attraktive byer og tettsteder i Oppland, vil det være naturlig å utarbeide en
trafikkanalyse og landskapsanalyse for å beskrive konsekvenser.

5.5 Risiko og sårbarhet
Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til hovedprinsippene i Veileder for
kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB).
Risiko knyttes til uønskede hendelser, det vil si hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe.
Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til personskade, miljøskade og skade
på eiendom/forsyning med mer. ROS-analysen er ikke en del av selve konsekvensutredningen, men
vil være et tilleggsdokument til planbeskrivelsen. Nødvendige risikoreduserende tiltak vil bli sikret i
planbestemmelser. Pr. nå forventes det at følgende tema vil bli omtalt i ROS-analysen:
 Overvann
 Nærhet til jernbanen, der sikkerhet for jernbanens konstruksjon og togtrafikk, jernbanestøy
og vibrasjoner, kryssing av jernbanelinjen og ferdsel i jernbanesporet blir vurdert.
 Trafikksikkerhet
 Grunnforhold

6. ORGANISERING, MEDVIRKNING OG PLANPROSESS
6.1 Organisering og styring
Feste Kapp AS skal styre og lede planprosessen, det vil si både utarbeide nødvendige
plandokumenter, og sikre nødvendig koordinering mellom involverte aktører. Prosjektleder for
Reinsvoll Næringspark er Einar Nordengen (en@feste.no) ved Feste Kapp.

6.2 Medvirkning, informasjon og planprosess
Det legges stor vekt på å gjennomføre en planprosess som sørger for at det blir debatt rundt aktuelle
planutfordringer og utredningsspørsmål, og at berørte sikres mulighet for en god dialog og reell
medvirkning under de ulike fasene i planprosessen.
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i Totens Blad og på kommunens internettsider den
4.11.2019. Samtidig ble forslag til planprogramlagt ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill ble satt til
6 uker, det vil si frem til den 20.12.2019.
Utarbeidelsen av planforslag og konsekvensutredning vil skje på bakgrunn av det fastsatte
planprogrammet, og ulike råd, utvalg og interessegrupper vil bli involvert i arbeidet.
Når selve forslaget til reguleringsplan er utarbeidet, vil dette også bli lagt ut til offentlig ettersyn i
minimum 6 uker, og bli kunngjort i lokalpressen og legges ut på www.feste.no, tilsvarende som ved
varsel om oppstart av planarbeid. Det vil gjennom dette bli ny mulighet for involverte aktører for å
uttale seg om det konkrete planforslaget når dette foreligger.
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6.3 Innspill ved varsel om oppstart og høring av planprogram
Gjennom høringsperioden i forbindelse med varsel om oppstart og høringen av planprogrammet,
kom det inn til sammen 7 merknader. 5 av merknaden ble fremmet fra offentlige myndigheter eller
selskaper. Under gjengis et utdrag fra innspillene, med vår påfølgende vurdering av hvert brev.
Merknadene er tilgjengelig i uavkortet form som vedlegg til plandokumentet.
Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet har ikke fremmet noen innspill eller merknader til planprogrammet innen
høringsfristens utløp. For å kartlegge om Fylkesmannen arbeidet med innspill som ville komme etter
at fristen var utløpt, ble det sendt en henvendelse 09.01.2020 for å sjekke dette ut. Det er ikke
mottatt tilbakemelding på denne henvendelsen.
Planforslaget vil bli utarbeidet på bakgrunn av gjeldende forventinger til kommunal planlegging.
Fylkesmannen gis ny mulighet til å kommentere planforslaget ved offentlig ettersyn av selv
reguleringsplanen.

Statens vegvesen, brev datert 07.01.2020
1. Vi uttalte oss tidligere også som forvalter av fylkesveger. Dette ansvaret er fra 01.01.2020
overført til fylkeskommunene som vegeier. Vi ber derfor om at tiltakshaver forsikrer seg om
at fylkeskommunen blir hørt som forvalter av eget vegnett i tillegg til andre ansvarsområder
som de tidligere har uttalt seg om.
2. Utfra tilsendt kartutsnitt med forslag til planavgrensning, ser det ut til at planområdet er
trukket lengre mot sør enn kommuneplanens avgrensning av næringsområdet tilsier. Dette
området er i kommuneplanen regulert til LNRF-område.
3. Kommuneplanen forutsetter at utbygging av næringsområdet fra sør mot nord. Dette bør tas
inn som en rekkefølgebestemmelse.
4. Når det gjelder lokalisering av områder for handel og næringsvirksomhet viser til Regional
plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland. Reinsvoll er definert som lokalsenter, og
lokalisering av plass- og/eller transportkrevende varehandel er innenfor regelverket for
lokalsenter. Annen handelsvirksomhet eller kjøpesentre skal lokaliseres innenfor indre
sentrumssone.
5. Planprogrammet beskriver både Røssholmvegen med kryss mot fv. 246 og rv. 4 i nord, og
kryss mot fv. 2378 og rv. 4 i sør som mulig atkomst til næringsområdet. For begge
atkomstene må det gjennomføres en trafikkanalyse I reguleringsplanfasen.
6. Krysset mellom fv. 2378 og rv. 4 i sør er i dag vurdert som et uoversiktlig kryss da krysset
ligger i en kurvatur, med dårlig sikt fra sør. Krysset kan på sikt vurderes stengt med bakgrunn
i trafikksikkerhet og at det er avkjørsel til via planfritt kryss til Reinsvoll vel en kilometer
lenger nord.
7. Ved bruk av Røssholmvegen kan det være aktuelt å legge inn rekkefølgekrav om bygging av
gang- og sykkelveg for å ivareta trafikksikkerheten for gående og syklende for allmennheten
og , skoleveg som en fortsettelse av gang- og sykkelvegen langs utkanten av planområdet.
8. Det må også gjøres en støyvurdering ved økt trafikk og ev. krav om støyskjerming for
beboere langs vegen.
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9. Vi er kjent med at Vestre Toten kommune vil komme med en formell henvendelse til
fylkeskommunen, med ønske om å få kulverten under jernbanen på fv. 2378 stengt for
biltrafikk.
Forslagsstillers kommentar:
1. Fylkeskommunen er hørt i saken, jf. brev fram dem datert 12.12.2019 under.
2. Området ble medtatt av to årsaker: av hensyn til kryssutformingen mot Rv 4, og av hensyn til
mulig sidespor langs jernbanen. Sidesporet er mindre aktuelt nå. Det legges til grunn at
arealet blir redusert gjennom planprosessen.
3. Dette forholdet vil bli endelig vurdert lenger ut i planprosessen, da analysearbeidet har
kommet lenger.
4. Det er innarbeidet en presisering av handelsbegrepet og henvisning til retningslinjene for
varehandel i kapittel 4.3. Merknaden ansees som ivaretatt.
5. Det har vært vår intensjon å gjennomføre en trafikkanalyse av begge kryss, jf. 5.3.
Merknaden ansees som ivaretatt.
6. Selv om jernbaneundergangen stenges for biltrafikk, vil det være et behov for å beholde
avkjøringen fra rv. 4 slik den er i dag, slik at både Reinsvoll Næringspark og Bane Nor kan
benytte dette som adkomstveg ved betjening av driftsveg til nytt dobbeltspor, slik det
fremkommer av planforslaget for Reinsvoll stasjonsområde.
7. Innspillet vil bli vurdert i det videre planarbeidet, og gjennom utarbeidelse av forslag til
planbestemmelser. Forholdet må også sees opp mot fremtidige funn fra trafikkanalysene
som skal utarbeides.
8. Det har vært vår intensjon å gjennomføre en støyanalyse, jf. 5.3. Merknaden ansees som
ivaretatt.
9. Jf. kapittel 3.3, fremkommer det at Vestre Toten kommune vil sende en formell henvendelse
om stenging av undergangen. Det fortsettes at et utfall av en slik behandling er avklart før
arbeidet med trafikkanalysen starter opp.
Bane NOR, brev datert 25.11.2019
1. Varslet planarbeid omfatter del av jernbaneeiendom gnr/bnr 42/2 og berører vårt varslede
reguleringsplanområde for Reinsvoll kryssingsspor. Dette er et prioritert jernbanetiltak i
gjeldende NTP og Jernbanesektorens handlingsprogram. Planen berører med dette
vesentlige nasjonale jernbaneinteresser og Bane NOR forventer at planarbeidet koordineres
med jernbaneplanen samt at jernbanehensyn vektlegges i planprosessen.
2. Som del av det pågående jernbaneprosjektet, planlegges det blant annet etablering av ny
plattform på vestsiden av sporet. Bane NOR har derfor behov for å sikre rett til å benytte
eksisterende adkomst fra Svein Erik Strandlies veg. Denne adkomstvegen går delvis over
eiendommen gnr/bnr 92/43 eiet av Reinsvoll Næringspark AS. I Bane NORs planforslag for
Reinsvoll stasjon vil deler av denne vegen bli foreslått regulert til offentlig veg.
3. Foreløpige planer for nytt kryssingsspor ved Reinsvoll stasjon tilsier at Bane NOR vil ha behov
for å regulere areal til jernbaneformål noen meter inn på eiendommen til Reinsvoll
Næringspark AS nord for stasjonen.
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4. Skissert planområde for reguleringsplan for Reinsvoll Næringspark, sør for Svein Erik
Strandlies veg, går over eksisterende jernbanetrasé og omfatter Bane NORs eiendom.
Dersom det skal planlegges tiltak på Bane NORs eiendom i forbindelse med en potensiell
jernbaneterminal, er det behov for å avklare grensesnittet mot jernbaneprosjektet og utrede
konsekvenser for jernbaneinfrastrukturen. Disse aspektene bør avklares i dialog med Bane
NOR underveis i planprosessen, før planforslaget ferdigstilles.
5. Det er viktig at tiltakshaver vurderer naboforhold til jernbanen i planforslaget. Bane NOR har
en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i vår
veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging.
6. Vi forventer at det vurderes i planarbeidet om den planlagte arealbruken kan få
konsekvenser for jernbanesikkerheten. Jernbanen må derfor omhandles i ROS-analyse.
Viktige sikkerhetsaspekter knyttet til jernbanen er bl.a.: sikkerhet for jernbanens
konstruksjon og togtrafikk, jernbanestøy og vibrasjoner, kryssing av jernbanelinjen og ferdsel
i jernbanesporet. Nødvendige risikoreduserende tiltak må sikres i planbestemmelser.
7. Vi minner om jernbanelovens § 10 som fastsetter at alle byggetiltak innen 30 meter regnet
fra nærmeste spors midtlinje krever tillatelse fra Bane NOR.
Forslagsstillers kommentar:
1. Tas til etterretning. Se kapittel 4.3 og 5.2 vedrørende disse forholdene.
2. Tas til etterretning.
3. Forslagsstiller er innstilt på å komme til enighet med Bane Nor vedrørende dette arealet. Det
vil bli tatt kontakt med Bane Nors plankonsulent for å i samråd med dem trekke endelig
plangrense som ivaretar dette forholdet.
4. Se kapittel 4.3 og 5.2 vedrørende disse forholdene.
5. Vi har for å tydeliggjøre dette innarbeidet omtale at den nasjonale veilederen som
omhandler nasjonale jernbaneinteresser i arealplanleggingen. Veilederen vil bli aktivt brukt i
den påfølgende fasen der planforslaget utarbeides.
6. Vi er enige i vurderingene til Bane NOR og har innarbeidet en presisering i avsnitt 5.6 for å
tydeliggjøre dette.
7. Det vil ikke være mulig å etablere Reinsvoll Næringspark uten at det gis åpning for bygging
nærmere nærmeste spors midtlinje enn 30 meter. Vi håper en slik aksept kan gis gjennom
planforslaget som nå fremmes, på bakgrunn av at det fremtidige arealbehovet for jernbanen
i tilknytning til Reinsvoll stasjon er avklart gjennom den egne reguleringsplanen for området.
Vi legger til grunn at det oppnås enighet om byggegrense gjennom planarbeidet.

Oppland Fylkeskommune, brev datert 12.12.2019
1. Oppland fylkeskommune er positive til at det legges opp til en planprosess der ulike
alternativer og konsekvenser av disse vurderes før fremtidig arealbruk fastsettes. Et viktig
virkemiddel for å oppnå gode og aksepterte løsninger vil da være bred medvirkning i
planprosessen. For å sikre en bred og aktiv involvering i prosessen bør det vurderes ulike
former for medvirkning.
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2. Det er ikke ønskelig at det etableres handelssteder utenfor sentrum, som vil kunne svekke
sentrum. Bestemmelsene i den regionale planen tilsier dermed at storvarehandel bare kan
lokaliseres innenfor indre sentrumssone i regionalt senter, områdesenter, bydelssenter eller
lokalsenter. I Vestre Toten er Reinsvoll definert som lokalsenter. Lokaliseringskravet omfatter
derimot ikke plass- og/eller transportkrevende varehandel, og det vil være denne type
handel som vil være aktuell i området med mindre området er definert som indre
sentrumssone. Vi forventer at de mål, strategier og bestemmelser som er nedfelt i den
regionale planen, og som er relevante for dette konkrete planarbeidet, legges til grunn.
3. Landskap bør være et tema i vurderingene knyttet til planarbeidet. Ved utbygging av
næringsområder er det gjerne ønskelig med skjerming av området fra en del av de
omkringliggende områdene, samtidig som det kanskje er ønskelig at området er synlig fra Rv.
4. Tiltakets landskapsmessige visuelle konsekvenser bør utredes, der det bør fremgå tiltakets
nær- og fjernvirkninger. Estetiske kvaliteter ut mot rv. 4 bør vektlegges, og arkitektur på bygg
vil i så fall være et viktig forhold for å sikre dette.
4. Særlige viktige temaer for utredningsarbeidet er trafikkløsning til området, trafikkavvikling og
trafikksikkerhet, i forhold til de skisserte utviklingsmulighetene på området.
5. Naturmangfold er ikke nevnt i planprogrammet. Det er innenfor planområdet registrert en
art av stor forvaltningsinteresser (Enhaukeskjegg). Det bør redegjøres for temaet i
konsekvensutredningen, og avklares om biologisk mangfold blir påvirket av utbyggingen.
6. Etablering av næringsvirksomhet vil gi flere tette flater, og overvannshåndtering vil være et
viktig hensyn. Tiltak for overvann må videre sikres gjennom bestemmelsene til planen.
7. Det bør fremgå tydelig av reguleringsplanen hvilken type næring som kan etablere seg i
næringsparken, slik at det gir en forutsigbar og ønsket utvikling.
8. Av kommuneplanens arealdel fremgår det at utvikling (utbyggingen) av området skal skje fra
sør mot nord. Med bakgrunn i dette bør reguleringsplanen legge til grunn utbyggingstrinn for
utviklingen av Reinsvoll næringspark. Dette bør fremgå av rekkefølgebestemmelser.
Forslagsstillers kommentar:
1. Medvirkning vil bli ivaretatt i videre dialog med Vestre Toten kommune. Det planlegges
åpent møte i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget. For vurdering vedrørende
hvilke alternativer som er vurdert i planarbeidet, vises det til kapittel 4.5.
2. Det har vært vår intensjon å ikke legge opp til varehandel som strider med prinsipper i den
regionale planen for lokalisering av varehandel. Planprogrammets avsnitt 4.3 er presisert
med utgangspunkt i merknaden for å tydeliggjøre dette.
3. Vurdering av landskap er sikret som utredningstema i planprogrammet. Det er innarbeidet et
nytt punkt i avsnitt 5.3. som redegjør for dette.
4. Vi er enige i denne vurderingen, og mener vår beskrivelse av utredningstemaer i kapittel 5.3
dekker disse forholdene. Merknaden ansees gjennom dette som ivaretatt.
5. Det er i planprogrammet, avsnitt 5.3, lagt til et punkt som angir at det skal utarbeides en
vurdering etter prinsippene i nml §§ 8-12. Vurderingene knyttet til Enhaukeskjegg vil
fremkomme i denne vurderingen, som gjennomføres som en del av arbeidet med
planbeskrivelsen.
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6. Plan for overvann vil bli utarbeidet, dette har vært forslagsstillers intensjon fra start. Punkt
5.3, andre kulepunkt, er presisert slik at det fremkommer at også overvann skal inngå som en
del av VA-planen.
7. Behovet for forutsigbarhet må veies opp mot behovet for å sikre muligheten for å velge ulike
alternativer. Vi har vært åpne på at planprosessen skal brukes for å ta stilling til endelig
arealbruk. Det er målsetningen at «mulighetsrommet» er noe spisset når planen fremmes til
1. gangs behandling. Samtidig er det viktig fra vår side å legge til rette for en plan som kan
leve med ulike endringer i rammebetingelser og marked. Det må tas høyde for at planen vil
bli fremmet med kombinasjonsformål.

NVE, brev datert 17.12.2019
NVEs tilbakemelding ved varsel om oppstart er av generell karakter. I brevet pekes det på at god
arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred.
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom,
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.
Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging
i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper
nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det
planlegges med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må
gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene.
Forslagsstillers kommentar:
Merknaden ansees som ivaretatt. Det er presisert i planprogrammet, kapittel 5.3, at det skal
utarbeides en VA plan for området, som også vil innbefatte forholdt til flom.

Eidsiva Nett AS, epost datert 6.11.2019
1. Eidsiva Nett AS (EN) har ingen innvendinger mot oppstart av planarbeid eller
planprogrammet som foreligger.
2. EN kan imidlertid opplyse om at i forbindelse med Bane Nor sine planer for området er det
etablert kontakt for å vurdere tiltak på en høyspenningslinje som går over området langs
jernbanelinjen. Hvis Bane Nor sine planer medfører flytting av linje, evnt kabling kan det også
være aktuelt å gjøre tiltak på nettet som ikke berører Bane Nor, men som berører
planområdet som denne kunngjøringen omtaler.
3. Selskapet anmoder derfor utbygger/tiltakshaver/grunneier å ta kontakt for å vurdere om det
er sammenfallende interesser når det først skal utføres tiltak i området. Hvis Bane Nor sine
planer gjør at naboeiendommer blir berørt vil vi selvsagt ta kontakt med aktuelle eiere.
Forslagsstillers kommentar:
1. Tas til etterretning.
2. Vi er enig i at det i denne saken er nødvendig å gjøre vurderinger av fremtidig overordnet
strømbehov som en del av plansaken, slik at areal for trafo og linje /kabelføring kan angis på
rett sted. På bakgrunn av dette er dette innarbeidet som et eget tema som skal vurderes,
men ikke konsekvensutredes, i planbeskrivelsen, jf. 5.3.
3. Samme vurdering som punkt 2.
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Jørn Kleven, epost datert 18.12.2019
Min største bekymring er at dette skal komme såpass tett innpå huset mitt at det går ut over trivsel
og verdien på huset. Som det fremkommer på bildet nedenfor går tomtegrensen helt inntil
oppkjøring til huset mitt.
Jeg valgte å flytte til Røssholmvegen 35 på grunn av den avsidesliggende tomten som ligger i et rolig
og usjenert område og jeg er veldig bekymret for omgivelsene.
Røssholmvegen består generelt av et stille og rolig nabolag, noe som jeg ønsker at skal bevares.
I gaten vår ferdes det mange barn og det ligger boliger tett inntil veien. Derfor ser jeg ikke for meg at
«Økt og fornyet bruk av tidligere trasè for RV4» vil være en god løsning. Tvert imot! Det var nok en
grunn til at trafikkert vei ble tatt bort fra denne gaten i utgangspunktet.
Tomten til Reinsvoll bruk grenser som sagt til min eiendom og en stor bekymring er at det blir reist
bygg helt inn til eiendommen min. Både med tanke på støy og innsyn. I dag skiller det et jordet
mellom tomten min og Reinsvoll bruk. Siden dette området er dyrket mark og ikke er omregulert til
næringsvirksomhet håper jeg selvsagt dette vil bestå.
Forslagsstillers kommentar:
Planområdet for Reinsvoll Næringspark forholder seg til avsatt område for næringsformål i
kommuneplanen.
Konsekvensutredningen vil belyse nær og fjernvirkninger, inkludert effekter eiendommen til Kleven.
Avbøtende tiltak vil bli vurdert gjennom planprosessen, slik som f.eks. vegetasjonsskjerm.
Kapasiteten på Røssholmvegen vil bli vurdert som en del av planarbeidet. Trafikksikkerhet vil bli
vurdert og ivaretatt i reguleringsplanprosessen.
Røssholmvegen sør for eiendommen til Kleven fungerer som gang- og sykkelveg. Reguleringsplanen
vil ivareta en separat gang- og sykkelveg / fortau, slik at hensynet til myke trafikanter blir ivaretatt, jf.
punkt 7 I merknad fra Statens vegvesen.
Kleven er nabo til et område som allerede er avsatt til næringsformål i kommuneplanen. En utvikling
av dette arealet vil naturligvis skape endringer som kan oppleves som negativt, men samtidig må en
endring påregnes i kraft av at området er avsatt til næringsformål. Planbeskrivelsen vil redegjøre for
konsekvenser av planen, og foreslå eventuelle avbøtende tiltak mot Klevens eiendom.

Vestre Toten kommune v/ teknisk drift, dater 18.12.2019
1. Teknisk drift opplyser om gjeldene VA i området, bland annet at det pr. i dag ikke eksisterer
eget overvannsnett sør i planområdet. Ved en sanering av eksisterende VA-ledninger, skal
AF-ledning skiftes til separatsystem med egne ledninger for spillvann og overvann. Utløp for
overvannsledning vil sannsynligvis kunne være mellom Røssholmvegen 14 og øverbruvegen.
2. Det presiseres fra kommunens side at det må legges stor vekt på trafikksikkerhet, myke
trafikanter og gode kommunikasjonsløsninger i reguleringsplanarbeidet.
3. Med ny virksomhet i området, må hensynet til gående og syklende ivaretas på en god måte.
4. I Vestre Toten kommunes temaplan for trafikksikkerhet 2018-2021, vedtatt i
kommunestyret 01.02.18, er sørlig avkjøring til planområdet fra RV 4 til FV 2378 nevnt
spesielt. Det er fra kommunens side ønskelig å stenge jernbaneundergangen for
biltrafikk, slik at den blir en del av g/s-nettet på Reinsvoll. Dette er hovedadkomst for
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gående og syklende som skal til Reinsvoll sentrum, skole og idrettsanlegg fra sør og vest.
Med ny virksomhet i området, må hensynet til gående og syklende ivaretas på en god
måte.
Forslagsstillers kommentar:
1. Forholdet vil bli ivaretatt gjennom utarbeiding av overordnet VA-plan. Det forutsettes nær
dialog med teknisk drift under dette arbeidet.
2. Dette sikres gjennom kravet til utarbeiding av trafikkanalyse, slik det er beskrevet i kapittel
5.3.
3. Samme vurdering som over.
4. Samme vurdering som for vår kommentar 9 til Statens vegvesen. Vestre Toten kommune vil
sende en formell henvendelse om stenging av undergangen. Det fortsettes at et utfall av en
slik behandling er avklart før arbeidet med trafikkanalysen starter opp. Øvrig forhold omkring
trafikksikkerhet vurderes som ivaretatt gjennom utredningstemaer i kapitel 5.3.
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7. FRAMDRIFTSPLAN
Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det gjennomføres et offentlig ettersyn av planprogram og et
offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. Dersom det blir nødvendig med flere offentlig
ettersyn vil tidsplanen for endelig behandling av reguleringsplanen bli forskjøvet.
Planoppstart og høring av planprogram ble varslet 04.11.2019. Frist for innspill til planprogrammet
og planarbeidet ble satt til. 20.12.2019.
Påløpte aktiviteter fremkommer under i lys grå utheving.
PLANFASE
Oppstartsfase

Utredningsfase

1.gangs
behandling

Sluttbehandling

AKTIVITETER
 Avklare rammer og utfordringer
 Utarbeide forslag til planprogram
 Kunngjøring av oppstart av planarbeid og utlegging
av planprogram til offentlig ettersyn
 Offentlig ettersyn av forslag til planprogram
 Oppsummering av innspill og utarbeidelse av
endelig planprogram
 Vedtak av endelig planprogram og kunngjøring
 Planutvikling og utredningsarbeid
 Medvirkning/dialog med ulike målgrupper
 Utarbeidelse av konsekvensutredning og forslag til
reguleringsplan
 Vedtak om utlegging av planforslaget til offentlig
ettersyn
 Offentlig ettersyn av planforslaget
 Offentlig informasjonsmøte
 Bearbeide planforslaget etter offentlig høring,
eventuell mekling
 Utarbeidelse av endelig reguleringsplan


Vedtak av reguleringsplan

DATO / PERIODE
Høst 2019
Høst 2019
November /
Desember 2019
06.11.-20.12.2019
Januar – Februar
2020
Februar 2020
Februar -mai 2020
Juni 2020
Juni – August 2020
August 2020
August -september
2020
September –
Oktober 2020
Oktober 2020

Påløpt arbeid
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Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Transport og samfunn

Astrid Kristiansen / 97197063

20/1837-2

Deres referanse:

Vår dato:
07.01.2020

Merknad ved kunngjøring om oppstart av planarbeid, høring av planprogram
og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale - Detaljregulering for
Reinsvoll næringspark AS i Vestre Toten kommune
Vi viser til kunngjøring om oppstart av planarbeid, høring av planprogram, oppstart av
forhandlinger om utbyggingsavtale og detaljregulering for Reinsvoll næringspark.
Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er i første rekke knyttet til arealbruken langs
riksveger. Vi har også ansvar for å påse at føringer i nasjonal transportplan (NTP) og statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt. Vi uttaler oss som forvalter
av riksveg på vegne av staten og som statlig fagmyndighet med sektoransvar på
transportområdet.
Vi uttalte oss tidligere også som forvalter av fylkesveger. Dette ansvaret er fra 01.01.2020
overført til fylkeskommunene som vegeier. Vi ber derfor om at tiltakshaver forsikre seg om
at fylkeskommunen blir hørt som forvalter av eget vegnett i tillegg til andre ansvarsområder
som de tidligere har uttalt seg om.

Forhold til gjeldende planer og utredningskrav
Vi ber om at området for detaljregulering av næringsparken blir lagt inn i kommunens
kartløsning så snart som råd, for å lettere se planens avgrensning mot andre planer i
området. Denne uttalelsen er skrevet med forbehold om at vi har tolket planavgrensningen
riktig, da vi ikke har detaljert elektronisk kartverk å gå ut ifra. Det er bl.a. uklart om
avkjørsel ved næringsparken er innenfor planområdet. Vi går allikevel ut ifra at planområdet
går til fylkesvegens midtlinje I vår uttalelse.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Transport og samfunn

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Industrigata 1

Statens vegvesen

2619 LILLEHAMMER

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Utfra tilsendt kartutsnitt med forslag til planavgrensning, ser det ut til at planområdet er
trukket lengre mot sør enn kommuneplanens avgrensning av næringsområdet tilsier. Dette
området er i kommuneplanen regulert til LNRF-område.
Kommuneplanen forutsetter at utbygging av næringsområdet fra sør mot nord. Dette bør tas
inn som en rekkefølgebestemmelse.
Planen må sees i sammenheng med Bane Nors pågående planprosess for Reinsvoll stasjon.
Ut fra det vi kan se av plangrenser, er det en overlapping av denne og Reinsvoll næringspark
sitt planområde. Dette må avklares og ryddes opp i.

Lokalisering av handel og næringsvirksomhet
Når det gjelder lokalisering av områder for handel og næringsvirksomhet viser til Regional

plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland. Reinsvoll er definert som lokalsenter, og
lokalisering av plass- og/eller transportkrevende varehandel er innenfor regelverket for
lokalsenter. Annen handelsvirksomhet eller kjøpesentre skal lokaliseres innenfor indre
sentrumssone.

Atkomst og trafikkavvikling
Planprogrammet beskriver både Røssholmvegen med kryss mot fv. 246 og rv. 4 i nord, og
kryss mot fv. 2378 og rv. 4 i sør som mulig atkomst til næringsområdet. For begge
atkomstene må det gjennomføres en trafikkanalyse I reguleringsplanfasen.
Krysset mellom fv. 2378 og rv. 4 i sør er i dag vurdert som et uoversiktlig kryss da krysset
ligger i en kurvatur, med dårlig sikt fra sør. Krysset kan på sikt vurderes stengt med
bakgrunn i trafikksikkerhet og at det er avkjørsel til via planfritt kryss til Reinsvoll vel en
kilometer lenger nord.

Trafikksikkerhet
Ved bruk av Røssholmvegen kan det være aktuelt å legge inn rekkefølgekrav om bygging av
gang- og sykkelveg for å ivareta trafikksikkerheten for gående og syklende, som en
fortsettelse av gang- og sykkelvegen langs utkanten av planområdet. Det må også gjøres en
støyvurdering ved økt trafikk og ev. krav om støyskjerming for beboere langs vegen.
Området ved næringsparken er skoleveg. Det kommer en gang- og sykkelveg vestfra som
passerer under rv. 4 og over til næringsparken, og videre gjennom jernbanekulverten på fv.
2378 opp til skolen. Gang- og sykkelvegen langs rv. 4 går gjennom næringsområdet fra
nord til sør, knyttet til Røssholmvegen i nord, og fører til bussholdeplasser både i nord og
sør.

3

Vi er kjent med at Vestre Toten kommune vil komme med en formell henvendelse til
fylkeskommunen, med ønske om å få kulverten under jernbanen på fv. 2378 stengt for
biltrafikk.

Statens vegvesen Transport og samfunn
Transportforvaltning øst
Med hilsen

Hans Martin Asskildt
Seksjonssjef

Kristiansen Astrid

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER
Innlandet Fylkeskommune, Postboks 4043 Bedriftssenteret, 2306
VESTRE TOTEN KOMMUNE, Postboks 84, 2831 RAUFOSS

Regionalenheten

FESTE
KAPPAS
Postboks113 KappNæringshage
2858KAPP

Vår ref.:
Deresref.:

201906599-7

Lillehammer,12. desember2019

Uttalelse til ReinsvollNæringspark- i forbindelse med kunngjøringom oppstart av
planarbeid,høring og offentlig ettersyn av planprogram,og oppstart av forhandlinger om
utbyggingsavtale

Visertil brev av 04.11.19vedrørendedetaljreguleringfor Reinsvollnæringsparkog varselom
oppstart av planarbeid,høringav planprogramog oppstart av forhandlingerom utbyggingsavtale.
Bakgrunn
Hensiktenmed planarbeideter å utvikle ReinsvollNæringsparki tråd med overordnetplan. Området
er i kommuneplanensarealdelavsatttil næringsformål.Det har vært drevet næringsvirksomhetpå
området i en årrekke.Innenfor planområdetlå tidligere ReinsvollBruk.
Pånåværendetidspunkt holdesflere muligheteråpnefor hvordanReinsvollNæringsparkskal
utviklesvidere. Planprosessen
skalbrukessom utgangspunktfor å konkretiserefremtidig arealbruk
Planforslageter vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger.
Somfølgeav at planenbåde
kan leggetil rette for næringsbebyggelse
med et bruksarealpå mer enn 15 000 kvm BRA,og
inneholdeanleggfor omlastingav godsog terminaler som betjener flere transportsystemer,skal
planenkonsekvensutredes.
Merknader fra Regionalenheten
Opplandfylkeskommuneer positive til at det leggesopp til en planprosessder ulike alternativer og
konsekvenserav dissevurderesfør fremtidig arealbrukfastsettes.Et viktig virkemiddelfor å oppnå
godeog aksepterteløsningervil da værebred medvirkningi planprosessen.For å sikreen bred og
aktiv involveringi prosessenbør det vurderesulike former for medvirkning.
Planprogrammettil reguleringsplanfor Reinsvollnæringsparktilsier at etableringav eventuellny
varehandelpå området skalkonsekvensutredes.
Regionalplan for attraktive byer og tettsteder ble
vedtatt i juni 2016.I denneplanen er det en regionalplanbestemmelse,hjemlet i plan- og
bygningsloven§ 8-5 som regulererlokaliseringav nye handelsvirksomheter.Formåletmed den
Postadresse:
Postboks988
2626LILLEHAMMER

Besøksadresse:
Kirkegt.76, Lillehammer
Bankkonto: 2000 09 50018

Saksbehandler:
LineBrånåBergum
Telefon:

Org. nr: 961382335

E-post:

E-post: Line.Brana.Bergum@oppland.org

postmottak@oppland.org

regionale planbestemmelsen er å styrke eksisterende by- og tettstedssentra, bidra til effektiv
arealbruk og legge til rette for helsefremmede transportvalg. Det er ikke ønskelig at det etableres
handelssteder utenfor sentrum, som vil kunne svekke sentrum. Bestemmelsene i den regionale
planen tilsier dermed at storvarehandel bare kan lokaliseres innenfor indre sentrumssone i regionalt
senter, områdesenter, bydelssenter eller lokalsenter. I Vestre Toten er Reinsvoll definert som
lokalsenter. Lokaliseringskravet omfatter derimot ikke plass- og/eller transportkrevende varehandel,
og det vil være denne type handel som vil være aktuell i området med mindre området er definert
som indre sentrumssone. Vi forventer at de mål, strategier og bestemmelser som er nedfelt i den
regionale planen, og som er relevante for dette konkrete planarbeidet, legges til grunn. Vi gjør
oppmerksom på at forretning, handel og tjenesteyting ikke inngår i formålet næringsbebyggelse.
Aktuelle formål for området som godsterminal, tømmerterminal og næring for øvrig bør sees i lys av
Mjøsbyen-strategien.
Landskap bør være et tema i vurderingene knyttet til planarbeidet. Ved utbygging av
næringsområder er det gjerne ønskelig med skjerming av området fra en del av de omkringliggende
områdene, samtidig som det kanskje er ønskelig at området er synlig fra Rv. 4. Tiltakets
landskapsmessige visuelle konsekvenser bør utredes, der det bør fremgå tiltakets nær- og
fjernvirkninger. Estetiske kvaliteter ut mot rv. 4 bør vektlegges, og arkitektur på bygg vil i så fall være
et viktig forhold for å sikre dette.
Særlige viktige temaer for utredningsarbeidet er trafikkløsning til området, trafikkavvikling og
trafikksikkerhet, i forhold til de skisserte utviklingsmulighetene på området.
Naturmangfold er ikke nevnt i planprogrammet. Det er innenfor planområdet registrert en art av stor
forvaltningsinteresser (Enhaukeskjegg). Det bør redegjøres for temaet i konsekvensutredningen, og
avklares om biologisk mangfold blir påvirket av utbyggingen.
Etablering av næringsvirksomhet vil gi flere tette flater, og overvannshåndtering vil være et viktig
hensyn. Tiltak for overvann må videre sikres gjennom bestemmelsene til planen.
Det bør fremgå tydelig av reguleringsplanen hvilken type næring som kan etablere seg i
næringsparken, slik at det gir en forutsigbar og ønsket utvikling. Av kommuneplanens arealdel
fremgår det at utvikling (utbyggingen) av området skal skje fra sør mot nord. Med bakgrunn i dette
bør reguleringsplanen legge til grunn utbyggingstrinn for utviklingen av Reinsvoll næringspark. Dette
bør fremgå av rekkefølgebestemmelser.
Vi minner om at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i 2017 publiserte en ny veileder
om samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging. Den nye veilederen omhandler ROS-analyser
som metode, og erstatter de tidligere veilederne for samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven.

Merknader fra kulturarv
Ut fra våre arkiv, kjenner vi ikke til at planen vil berøre verneverdige kulturminner. Vi har derfor
ingen merknader. Vi minner om at dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk
fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører

kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner § 8. Melding skal
snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene
kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for
dette.

Med hilsen

Wibeke Børresen Gropen
Teamleder, plan og miljø

Line Brånå Bergum
Rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift iht. interne rutiner.

Kopi til:

STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER KONTORSTED, Postboks 1010, 2605
LILLEHAMMER
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Vestre Toten kommune -uttalelse til oppstart av planarbeid og høring av planprogram detaljregulering for Reinsvoll Næringspark
Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid datert 4. november 2019.
Det er positivt at det i planarbeidet skal sees på muligheter for å utvikle området til tømmer- eller,
godsterminal i tråd med statlige mål å styrke godstransporten på jernbanen. Det er imidlertid viktig
at dagens og planlagt utvikling av jernbane ivaretas i planen.
Jernbanens arealbehov
Planer for nye jernbanetiltak
Bane NOR planlegger flere tiltak som gir forbedret kapasitet på Gjøvikbanen for å muliggjøre
timesavganger mellom Gjøvik og Oslo. Et av tiltakene innebærer etablering av kryssingsspor ved
Reinsvoll stasjon. Som følge av dette vil det etableres tosidig plattform ved stasjonen med planfri
adkomst mellom plattformene for reisende.
Bane NOR har varslet oppstart av detaljreguleringsarbeidet for Reinsvoll kryssingsspor for å
avklare arealbruken på stasjonen og sikre utbygging av jernbanetiltaket med nødvendig driftsveg til
sporet og areal for anleggsarbeidet. Bane NOR tar sikte på oversendelse av planforslag for
Reinsvoll kryssingsspor til Vestre Toten kommune i desember 2019, med ønske om 1. gangs
behandling og høring og offentlig ettersyn i januar/februar 2020.
Varslet planarbeid omfatter del avjernbaneeiendom gnr/bnr 42/2 og berører vårt varslede
reguleringsplanområde for Reinsvoll kryssingsspor. Dette er et prioritert jernbanetiltak i gjeldende
NTP og Jernbanesektorens handlingsprogram. Planen berører med dette vesentlige nasjonale
jernbaneinteresser og Bane NOR forventer at planarbeidet koordineres med jernbaneplanen samt
at jernbanehensyn vektlegges i planprosessen.
Jernbaneprosjektethar følgende merknader til planarbeidet:
1. Adkomst til vestsiden av jernbanesporet
Som del av det pågående jernbaneprosjektet, planlegges det blant annet etablering av ny plattform
på vestsiden av sporet. Bane NOR har derfor behov for å sikre rett til å benytte eksisterende
adkomst fra Svein Erik Strandlies veg. Denne adkomstvegen går delvis over eiendommen gnr/bnr
92/43 eiet av Reinsvoll Næringspark AS. I Bane NORs planforslag for Reinsvoll stasjon vil deler av
denne vegen bli foreslåttregulert til offentlig veg.
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2. Grensesnitt mellom planområdene
Foreløpige planer for nytt kryssingsspor ved Reinsvoll stasjon tilsier at Bane NOR vil ha behov for
å regulere areal til jernbaneformål noen meter inn på eiendommen til Reinsvoll Næringspark AS
nord for stasjonen.
Skissert planområde for reguleringsplan for Reinsvoll Næringspark, sør for Svein Erik Strandlies
veg, går over eksisterende jernbanetrasé og omfatter Bane NORs eiendom. Dersom det skal
planlegges tiltak på Bane NORs eiendom i forbindelse med en potensiell jernbaneterminal, er det
behov for å avklare grensesnittet mot jernbaneprosjektet og utrede konsekvenser for
jernbaneinfrastrukturen. Disse aspektene bør avklares i dialog med Bane NOR underveis i
planprosessen, før planforslaget ferdigstilles.
Sikkerhet og planfaglige krav
I planarbeidet skal det vurderes ulike former av arealbruk for Reinsvoll Næringspark. Det er viktig
at tiltakshaver vurderer naboforhold til jernbanen i planforslaget. Bane NOR har en rekke krav til
planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i vår veileder for nasjonale
interesser i arealplanlegging: https://www.banenor.no/Om-oss/sikkerhet2/Veileder-for-godplanlegging/ og i vårt tekniske regelverk: http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Tekniskregelverk/. Vi forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet før det utarbeides forslag til
reguleringsplan.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Vi forventer at det vurderes i planarbeidet om den planlagte arealbruken kan få konsekvenser for
jernbanesikkerheten. Jernbanen må derfor omhandles i ROS-analyse. Viktige sikkerhetsaspekter
knyttet til jernbanen er bl.a.: sikkerhet for jernbanens konstruksjon og togtrafikk, jernbanestøy og
vibrasjoner, kryssing av jernbanelinjen og ferdsel i jernbanesporet. Nødvendige risikoreduserende
tiltak må sikres i planbestemmelser.
Jernbaneloven § 10
Vi minner om jernbanelovens § 10 som fastsetter at alle byggetiltak innen 30 meter regnet fra
nærmeste spors midtlinje krever tillatelse fra Bane NOR.
Hvis det er behov for samråd med Bane NOR (jf. vår veileder) eller konkrete spørsmål der det er
behov for avklaring, ta kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig.

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
Seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt
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Vedrørende Reinsvoll Næringspark - Kunngjøring om oppstart av planarbeid høring og offentlig ettersyn av
planprogram
Eidsiva Nett AS (EN) har ingen innvendinger mot oppstart av planarbeid eller planprogrammet som foreligger.
EN kan imidlertid opplyse om at i forbindelse med Bane Nor sine planer for området er det etablert kontakt for å
vurdere tiltak på en høyspenningslinje som går over området langs jernbanelinjen.
Hvis Bane Nor sine planer medfører flytting av linje, evnt kabling kan det også være aktuelt å gjøre tiltak på nettet som
ikke berører Bane Nor, men som berører planområdet som denne kunngjøringen omtaler.
Vi anmoder derfor utbygger/tiltakshaver/grunneier å ta kontakt for å vurdere om det er sammenfallende interesser når
det først skal utføres tiltak i området. Hvis Bane Nor sine planer gjør at naboeiendommer blir berørt vil vi selvsagt ta
kontakt med aktuelle eiere.
EN er også interessert i på et tidlig tidspunkt å bli involvert for å få informasjon om området og hva det skal benyttes til
hvis det ønskes tilknytning til vårt nett, men ser at det er alt for tidlig å vite noe om det på nåværende tidspunkt.
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Med vennlig hilsen
Anders Dalseg | Planingeniør
Eidsiva Nett AS
Tlf. 959 81 252 | E-post: anders.dalseg@eidsiva.no

Informasjonen i denne e-posten, inkludert eventuelle vedlegg, kan være strengt fortrolig. All form for bruk, publisering, videresending, kopiering eller det å foreta seg
noe basert på denne informasjonen kan være ulovlig. Hvis du ikke er den tiltenkte mottager av e-posten, ber vi om at e-posten slettes og at vi blir kontaktet.
The information contained in this email and any files transmitted with it may be confidential and legally privileged. Any use, disclosure, forwarding, printing, copying,
distribution of this email or any action in reliance upon it is strictly prohibited and may be unlawful. If you are not the intended recipient, please notify us
immediately by responding to this email and then delete it from your system.
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NVEs generelle tilbakemelding - Varsel om oppstart - Offentlig ettersyn
av planprogram og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale Detaljreguleringsplan for Reinsvoll næringspark GBnr 92/43, 92/35
m.fl. - Vestre Toten kommune, Oppland
Vi viser til henvendelse datert 04.11.2019.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse
interessene blir vurdert i planarbeidet.
Flom, erosjon, skred og overvann
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred.
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom,
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.
Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i
nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper
nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges
med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i
planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på
www.miljøkommune.no, www.klimatilpasning.no og www.norskvann.no.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
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frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Med hilsen

Toril Hofshagen
regionsjef

Kristin Hasle Haslestad
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg:
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SVAR - SV: REINSVOLL NÆRINGSPARK - KUNNGJØRING OM
OPPSTART AV PLANARBEID, HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV
PLANPROGRAM, OG OPPSTART AV FORHANDLINGER OM
UTBYGGINGSAVTALE FOR REINSVOLL NÆRINGSPARK
Vann og avløp:
Det eksisterer vann og avløpsledninger nær planområdet.
Vannledningen er en 375mm i asbestsement, nedlagt i 1962. Beliggenheten
er vest for planområdet. Ledningen kommer inn fra RV4 helt sør på gnr/bnr
92/1, og strekker seg til nord for Røssholmvegen 14. Der går den over i en
nyere 400mm ledning av glassfiber.
Avløpsledningen er et avløp felles (AF) 225mm av betong, nedlagt i 1955.
Beliggenheten er vest for planområdet, og den strekker seg fra der
Røssholmvegen går over i gs-veg og til nord for Røssholmvegen 14. Der går
den over i en nyere spillvannsledning 200mm i PVC.
Avløpsledning AF tåler ikke en nevneverdig økt belastning, og det må
påregnes utskifting før det etableres næringsvirksomhet.
Pr. i dag eksisterer det ikke eget overvannsnett sør i planområdet. Ved en
sanering av eksisterende VA-ledninger, skal AF-ledning skiftes til
separatsystem med egne ledninger for spillvann og overvann. Utløp for
overvannsledning vil sannsynligvis kunne være til bekk mellom
Røssholmvegen 14 og Bøverbruvegen.
Sanering av VA i Røssholmvegen er beskrevet i Handlingsplan sanering
vann- og avløpløpsledninger 2020-2025 VTK, med en tidshorisont 2023-2025.
Trafikksikkerhet og skoleveg
Det presiseres fra kommunens side at det må legges stor vekt på
trafikksikkerhet, myke trafikanter og gode kommunikasjonsløsninger i
reguleringsplanarbeidet.
Adresse: P.B. 84, 2831 RAUFOSS
Telefon 61153300, Telefaks 61153434
E-post: post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no
Giro: 2050.39.38228 Orgnr. 971 028 300

 Sammenhengende g/s-veg fra Gjøvik til Bruflat
I dag fortsetter gang og sykkelveg fra FV 246 ved bensinstasjonen i nord over
i blandet trafikk i Røssholmvegen, videre over i g/s-veg (gamle RV4) gjennom
hele planområdet og kobler seg på g/s-forbindelsen fra nye RV 4 i sør. Det er
sammenhengende g/s fra Gjøvik til Bruflat. Med ny virksomhet i området, må
hensynet til gående og syklende ivaretas på en god måte.
 Skoleveg og trafikksikkerhet
I Vestre Toten kommunes temaplan for trafikksikkerhet 2018-2021, vedtatt i
kommunestyret 01.02.18, er sørlig avkjøring til planområdet fra RV 4 til FV
2378 nevnt spesielt. Det er fra kommunens side ønskelig å stenge
jernbaneundergangen for biltrafikk, slik at den blir en del av g/s-nettet på
Reinsvoll. Dette er hovedadkomst for gående og syklende som skal til
Reinsvoll sentrum, skole og idrettsanlegg fra sør og vest. Med ny virksomhet i
området, må hensynet til gående og syklende ivaretas på en god måte.
Med hilsen
Bodil Kristin Evenstad
driftssjef
Etter våre rutiner er dette brevet sendt og godkjent elektronisk uten underskrift.
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VA-kart for planområdet
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Vestre Toten kommune -Reinsvoll Næringspark -svar på spørsmål vedr. etablering av evt.
tømmerterminal
Vi viser til e-post datert 5. februar 2020 med anmodning om uttalelse til evt. etablering av
tømmerterminal i tilknytning til Reinsvoll stasjon.
Slik vi tolker spørsmålene, ønskes det tilbakemelding på følgende forhold:
1. Kan bygging av ny tømmerterminal sees i sammenheng med planlagte jernbanetiltak på
Reinsvoll stasjon.
2. Når kan evt. tømmerterminal etableres dersom den skulle bygges etter at jernbanetiltak på
Reinsvoll stasjon blir ferdigstilt og nytt signalsystem ERTMS innført.
Angående spørsmål 1
Bane NORs planlagte jernbanetiltak på Reinsvoll har en stram fremdrift. Prosjektarbeidene for
jernbanetiltak på Reinsvoll er kompliserte, og evt. endringer vil få konsekvenser for fremdrift og
kostnader, jf. vårt brev av 21.10.2019. Muligheten for å etablere sidespor til en tømmerterminal kan
derfor ikke utredes som en del av jernbaneprosjektet.
For innføring av ERTMS-signalsystemet på strekningen inkl. Reinsvoll stasjon, er det for sent for å
lage endringer i det prosjekterte anlegget. Leverandøren (Siemens) er allerede langt inne i
designarbeidet, og en endring nå kan ikke aksepteres da det vil påvirke ferdigstillelsesdatoen.
Dersom spørsmålet handler om kombinert bruk av jernbanespor på nye Reinsvoll stasjon til både
togfremføring/passasjerutveksling og tømmerterminal, vurderer vi at det ikke er aktuelt med en slik
«sambruk» av stasjonen. Lasting/lossing av vogner må foretas på et terminalområde beregnet til
slikt formål der det ikke er kontaktledningsanlegg. Terminalområdet må være sikret i forhold til
øvrige spor på stasjonen. I tillegg kan slike operasjoner ikke foretas i et område beregnet for
passasjerer.
Plassering av en ny sporveksel ut til et eventuelt tømmerspor i områdetvil kreve en egen
jernbaneteknisk utredning. En sporveksel må eksempelvis ikke være til hinder for adkomst til
plattform og brukonstruksjoner ved behov for vedlikehold.
Vi konkluderer derfor med at eventuell tømmerterminal ved Reinsvoll stasjon ikke kan etableres
samtidig med det planlagte jernbanetiltak.

Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

Side: 2 / 2

Angående spørsmål 2
Etablering av en tømmerterminal med jernbanetilknytning etter at ERTMS er innført på
Gjøvikbanen, vil kreve handling og investeringsbeslutninger fra tiltakshaver. Dette avhenger bl.a.
av at tiltakshaver sørger for at det utarbeides jernbanetekniske utredninger med tilhørende
sporplan, herunder plassering av sporveksel på det nasjonale jernbanenettet som krever
godkjenning fra Bane NOR og Jernbanetilsynet.
Konsekvenser for strekningskapasitet på Gjøvikbanen er også et forhold som må avklares og inngå
i den jernbanetekniske utredningen. Kryssingssporet på Reinsvoll bygges for å kunne etablere
timesfrekvens for persontogene på Gjøvikbanen. Det vil ikke være kapasitet til å kunne fremføre
godstog i den delen av driftsdøgnet som persontogene kjører timesfrekvens.
Bane NOR har ikke mottatt noen endelig plan fra Jernbanedirektoratet som avklarer eksakt tidsrom
i driftsdøgnet når det skal kjøres timesfrekvens. Vi vet heller ikke hvilket jernbaneforetak som skal
kjøre togene når den tiden kommer (trafikkpakke 4). Av den grunn er det på nåværende tidspunkt
ikke mulig å oppgi eksakte tidsrom for når det er reservekapasitet på banen til å kunne fremføre
godstog. Med dagens stasjonsmønster/infrastruktur syd for Reinsvoll antas at kapasitet til å kunne
fremføre godstogene er begrenset til tidsrommet mellom sen kveld og tidlig morgen på ukedager,
samt i helgene.

Med vennlig hilsen
Peder Vold
Fung. seksjonssjef
Planavdelingen, Planforvaltning

Nina Michalowska
Overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Deres ref.:
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Vår saksbehandler: Cesilie Skorstad Iversen
Telefon:
Mobil: +47 97099662
E-post: Cesilie.Skorstad.Iversen@banenor.no

Tilbakemelding vedrørende muligheter for gods/tømmerterminal på Reinsvoll
Det vises til brev av 12.09.2019 fra Feste Kapp på vegne av Reinsvoll Næringspark AS v/Tord
Linnerud. Det vises videre til e-post av 02.10.2019 fra Nortømmer/Norskog v/Knut Esbjørnsen.
Bane NOR har varslet oppstart av reguleringsarbeid for Reinsvoll stasjon, med den hensikt å
tilrettelegge for tiltak som gir forbedret kapasitet på Gjøvikbanen for å muliggjøre timesavganger
mellom Gjøvik og Oslo. I den forbindelse har det kommet inn innspill til planarbeidet fra Reinsvoll
næringspark som skal detaljregulere et næringsareal, gnr./92/43, på vestsiden av vårt varslede
planområde. I planarbeidet til Feste Kapp på vegne av Reinsvoll Næringspark skal det sees på
muligheter for godsterminal eller tømmerterminal. I e-post fra Nortømmer/Norskog fremkommer det
at de har jobbet for å få til en terminal for tømmer på Gjøvikbanen og er i dialog med Reinsvoll
Næringspark.
Bane NORs prosjekt og fremdrift
For å få til timesfrekvens på Gjøvikbanen skal det etableres kryssingsspor ved Reinsvoll stasjon.
Som følge av dette vil det etableres tosidig plattform ved stasjonen og det må bygges en planfri
kryssing av sporene som gir adkomst mellom plattformene for reisende. I avtalen, K03-39, mellom
Bane NOR og Jernbanedirektoratet er ibruktagelse satt til 2022 og skal skje samtidig som
innføringen av nytt signalsystem ERTMS på Gjøvikbanen. Vi håper derfor på 2. gangs behandling
og vedtak av reguleringsplan våren 2020. Deretter vil vi være avhengig av ny avtale med
Jernbanedirektoratet for bygging av tiltaket. Det er en stram fremdrift i prosjektet for å sikre
ibruktagelse i 2022 sammen med innføring av nytt signalanlegg.
Det ble arrangert et åpent møte i forbindelse med varsel om oppstart, den 26.09.2019, hvor vi
påpekte at tiltakshaver for Reinsvoll Næringspark må se på mulighetene om det lar seg gjøre å
etablere tømmerterminal med tilknytning til banen på Reinsvoll. Dette tiltaket ligger utenfor
prosjektrammen til Bane NOR i dette prosjektet, men Bane NOR ser positivt på at det også jobbes
med godstilak på Gjøvikbanen.

Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

Side: 2 / 2

Bane NORs foreløpig vurdering av tiltaket
Vi har gjort noen overordnede vurderinger av tiltaket ut fra de opplysningene som foreligger og vår
kjennskap til området, under noen punkter.
-

-

Det er vanskelig å legge inn en sporveksel nord for Reinsvoll stasjon, da sporvekselen
ligger i en kurve. Det vil derfor ikke være mulig å komme inn til en eventuell
tømmerterminal fra nord. Dette vil kreve at en eventuelt vender et tog i hovedspor. En slik
løsning må gjennom en godkjennelsesprosess hos Bane NOR.
En bør derfor påregne at det kun er mulighet for avgrening mot sør, men sporvekselen her
ser også vanskelig ut ift. plass.
Planleggingen må sees i sammenheng med innføringen av nytt signalsystem på
Gjøvikbanen i 2022.

Det må understrekes at en utredning av muligheter for etablering av sidespor til/fra Reinsvoll
stasjon til en eventuell tømmerterminal på vestsiden av stasjonen ikke ligger til Bane NORs
prosjekt og må gjøres av tiltakshaver. Denne utredningen må koordineres opp mot dette prosjektet
og for øvrig andre prosjekt i Bane NOR.
For øvrig vil mottatte innspill til varsel om oppstart tas med inn i det videre arbeidet med
reguleringsplanen og svares ut her.

Med vennlig hilsen
Cesilie Skorstad Iversen
Planavdelingen, Planprosjekt Trondheim
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Mottakere:
Nortømmer AS v/Knut Esbjørnsen
Feste Kapp AS
Kopi:
VESTRE TOTEN KOMMUNE

Hans Olav Egge
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Bjørn Olav Jensen<bjorn.olav.jensen@cargonet.no>
mandag 24. februar 2020 19:39
Hans Olav Egge
Reinsvoll Næringspark

Hei!
Såi OAher at dere i forbindelsemed planarbeidfor ReinsvollNæringsparkhar fått signalerfra BaneNORom at en
tømmerterminali næringsparkenframstår som urealistisk.Det virker fornuftig ogsåfra mitt synspunktsom lokfører, og
det er flere alternativer i området som er bedre egnet for tømmertransport.
Samtidigvet jeg at eier av området har vært innom tanken på et logistikksenterogså(har hatt en prat med ham om
det). Et slikt kan fort bli mer attraktivt om man får til en tilknytning til jernbaneogså,gjerne i form av en lasterampe
med sidesporpå den delen av tomta som grensermot jernbanestasjonen.Er dette noe BaneNORhar utelukket
sammenmed tømmerterminal,eller er dette noe som fortsatt kan være aktuelt, og som dere tar videre i
reguleringsarbeidet?
Med vennlighilsen,
BjørnOlavJensen
LokomotivførerCargoNetA/S
+47 481 26 085
Sendtfra min iPad
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Einar Nordengen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Jørn Kleven <Jmkleven@hotmail.no>
onsdag 18. desember 2019 11.53
Einar Nordengen
Kommentarer til planprogram – Reinsvoll bruk.

Hei.
Jeg bor i Røssholmvegen 35, tomten min grenser til Reinsvoll bruk og man kan vel si at jeg er nærmeste nabo.
Jeg har lest igjennom planprogrammet jeg har fått tilsendt og jeg ønsker med dette å dele mine tanker og bekymringer.
Min største bekymring er at dette skal komme såpass tett innpå huset mitt at det går ut over trivsel og verdien på huset.
Som du kan se på bildet nedenfor går tomtegrensen helt inntil oppkjøring til huset mitt.
Jeg valgte å flytte til Røssholmvegen 35 pga den avsideliggende tomten som ligger i et rolig og usjenert område og jeg er
veldig bekymret for omgivelsene.

Røssholmvegen består generelt av et stille og rolig nabolag, noe som jeg ønsker at skal bevares.
I gaten vår ferdes det mange barn og det ligger boliger tett inntil veien. Derfor ser jeg ikke for meg at «Økt og fornyet
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bruk av tidligere trasè for RV4» vil være en god løsning. Tvert imot! Det var nok en grunn til at trafikkert vei ble tatt bort
fra denne gaten i utgangspunktet.
Tomten til Reinsvoll bruk grenser som sagt til min eiendom og en stor bekymring er at det blir reist bygg helt inn til
eiendommen min. Både med tanke på støy og innsyn. I dag skiller det et jordet mellom tomten min og Reinsvoll bruk.
Siden dette området er dyrket mark og ikke er omregulert til næringsvirksomhet håper jeg selvsagt dette vil bestå.

Fint om jeg kan få en bekreftelse på at dere har mottatt denne eposten.
Mvh
Jørn Kleven
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Fra: Bjørn Olav Jensen <bjorn.olav.jensen@cargonet.no>
Sendt: 2020-02-29
Til
Emne: Jernbanetilknytning til Gjestrum Industriområde
Hei,
I forbindelse med at gamle Reinsvoll Mølle fra Bane NOR sin side har blitt
lagt «død» som tømmerterminal, kom jeg til å tenke på at den gamle
Skreiabanen mot Bøverbru har en del store områder liggende inntil linja.
Etter en kjapp kikk hos Kartverket viste det seg at Gjestrum
Industriområde Sør ligger der, ferdig regulert (så vidt jeg kunne se) men
ubrukt. Selv om jeg personlig fortsatt mener at det gamle sidesporet ved
Skjelbreia er den best egnede plassen for en tømmerterminal, med bakgrunn
i lagringsplass til tømmer av ulike slag, kan kanskje dette
industriområdet sees på som en alternativ plassering.
Etter befaring på stedet i dag så jeg imidlertid at det er anlagt
skogsbilveg på jernbanens underbygning. Da jeg mistenker at bilbasert
industri nok heller vil trekke mot Raufoss og næringsparken der, må jeg
spørre om denne skogsbilvegen kan vike for jernbane fram til Bergsjøvegen,
om kommunen lettere kan lokke noe industri til Gjestrum ved å tilby
tilknytning til jernbane? Det har vært luftet tanker om både biodrivstoff
og batterifabrikk i Innlandet i lokale medier, og begge deler vil
produsere farlig gods i så store mengder at i et rent sikkerhetsperspektiv
vil jernbanetransport være det desidert beste. Det er derfor ikke dumt å
få lagt noe slikt til Reinsvoll hvor det enkelt kan tilknyttes
Gjøvikbanen.
Jeg så også det var hogd og planert et større område omtrent midt mellom
Reinsvoll og Bøverbru, hva er det som kommer der?
Med vennlig hilsen,
Bjørn Olav Jensen
Lokomotivfører CargoNet A/S
+47 481 26 085
Sendt fra min iPad
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Kultursjef Elisabeth Lund orienterte om saken.
Saksordfører: Stian Pettersbakken.
Vedtak:
Kommunestyret støtter framlagte høringsutkast til Strategiplan for Mjøsmuseet AS
2020-2023
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Arkiv: 105.2

STRATEGIPLAN FOR MJØSMUSEET 2020 - 2023
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunestyret støtter framlagte høringsutkast til Strategiplan for Mjøsmuseet AS
2020-2023

Trykte vedlegg:
Høringsutkast til Strategiplan for Mjøsmuseet AS 2020-2023
Fakta:
Vestre Toten kommune som eier av Mjøsmuseet, har mottatt høringsutkast til
Strategiplan for Mjøsmuseet AS 2020-2023. Høringsutkastet inneholder:
 oppnådde resultater i forrige periode
 prosesser på ulike forvaltningsnivåer
 prinsipper, status og utfordringer for Mjøsmuseet
 strategiske mål for neste periode
Vurdering:
Kommunen inviteres til å delta i mange høringsprosesser. Det er hverken riktig eller
mulig å fremme alle høringssakene for kommunestyret. Denne saken finner imidlertid
kommunedirektøren så viktig for Vestre Toten kommune at det er riktig både at
kommunestyret blir gjort kjent med saken og ikke minst kan avgi en uttalelse.
Høringsutkastet gir en oversiktlig og utfyllende status for museumsarbeidet i vår
region. For Vestre Toten kommune er etablering av industrimuseum på Raufoss av
særlig betydning. Etableringen vil etter planen innebære en konsolidering av Raufoss
industrihistoriske samlinger (RIHS) inn i Mjøsmuseet. Et industrimuseum på Raufoss
som finansieres av stat, fylke og lokale bidragsytere vil bety en ny virkelighet for
formidling av industrihistorien i Vestre Toten. Et museum i Bygning 5 vil være
tilgjengelig for studenter, skoleelever og innbyggere generelt, og bety mye for
forskning, identitetsbygging og stedsutvikling. Frivilligheten som er knyttet til Historisk
senter vil bli ivaretatt og få bedre kår. Raufoss har en særegen industrihistorie som
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må formidles på Raufoss, og museet vil ligge fysisk plassert i en levende industripark
i stor utvikling, med et fortid-nåtid-fremtidsperspektiv.
Mjøsmuseet har gjennom de siste årene gjort en stor innsats som forvalter av
Stenberg i Vestre Toten, med viktige oppgraderinger og stor økning i
formidlingsaktiviteten. Museets tilbud for barn og unge er av særlig betydning for
lokal identitetsbygging og tilhørighet.
Mjøsmuseet har stor betydning for bygging av Totenidentiteten både på bygda og
knyttet til industrien og tettsteds- og byutvikling. Museene i Norge står foran en ny
runde med konsolideringer. Strategien viser mulige utfall av denne prosessen.
Valgene som gjøres i neste strategiperiode vil være av betydning for utfallet.
Kommunedirektøren stiller seg bak høringsutkastet og anmoder kommunestyret om
å gjøre det samme.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Elisabeth Lund
kultursjef
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Høringsutkast til:

Strategiplan for Mjøsmuseet AS 2020-2023
Bakgrunn
Styresak 05/2019 (21.02.2019) der det ble vedtatt:
«Det iverksettes et arbeid med Strategiplan 2020-2023. Prosessen gjennom 2019 skal
involvere ansatte, eiere og sentrale samarbeidsparter. Det tas sikte på et notat til
junimøtet og et eierseminar til høsten. Planen skal ende i vedtak i styret våren 2020.»
Målgruppa for Strategiplanen er styret for Mjøsmuseet, eierne, ansatte og samarbeidsparter.
I vedtektenes § 4 Retningslinjer for driften av selskapet står det blant annet:
”Mjøsmuseet AS skal være et møtested for arbeid med natur, kultur, kunst og teknologi
mellom fortid, nåtid og fremtid i museets ansvarsområde. Museet skal videreutvikle sin
kompetanse på Mjøsas natur- og kulturhistorie. Museet er en vitenskapelig institusjon som
skal drive forskning, dokumentasjon, innsamling, aktivisering, vern og formidling knyttet til
den totale historien i ansvarsområdet. Museet skal samarbeide med offentlige myndigheter,
næringslivet og private aktører med og for utvikling av museets ansvarsområde. Museet kan
ta på seg nasjonale oppgaver. Driften av museet skal være i samsvar med retningslinjene for
det internasjonale museumsforbundet (ICOM)”.

Planer
Strategiplanen er styrets overordnede plan med målsettinger, vegvalg og tiltak for å nå målene
for 2020-2023. Under Strategiplanen har styret vedtatt følgende fagplaner:




Plan for samlingsforvaltning
Sikringsplan
Plan for formidling

Det bør arbeides med plan for forskning, plan for digitalisering og plan for frivillighet i løpet
av den nye planperioden.

Oppnådde resultater i forrige strategiplan
Den forrige strategiplanen gjaldt for perioden 2017-2019. Den hadde følgende strategiske
hovedmål:
1. Stabilisere og øke det årlige totalbesøket. – Dette ligger nå stabilt på over 30 000 besøkende.
2. Styrke gjenstandsforvaltningen gjennom økt digital registering og formidling og bygging av
nytt gjenstands magasin på Eiktunet. Avhende flere antikvariske bygninger. – 5400
gjenstander er nå rengjort, fotografert, digitalisert og lagt ut på digitaltmuseum.no.
Gjenstandsmagasinet på Eiktunet er under bygging. 7 antikvariske bygninger og 120
gjenstander er avhendet i perioden.
3. Etablering av nye helårs basisutstillinger i Holmen Brænderi. Glassutstilling i 2017 og
temporær utstilling i løpet av perioden. Ved en eventuell framtidig frigjøring av dagens
funksjoner i Gjøvikhallen, ønsker Mjøsmuseet å utrede den til museumsformål. –
Glassutstillingen ble åpnet i 2017. Museet har fått en prinsipiell tilslutning til å kunne
disponere Gjøvikhallen når nytt kulturhus for Gjøvik kommune står klart.
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4. Tilrettelegging for formidling av industrihistorien i regionen. – Utført på Kapp melkefabrikk.
Utarbeidet forprosjekt for Raufoss.
5. Omfattende ordning og digital tilgjengeliggjøring av arkiv, foto og lyd/bilde. Etablere digitale
plattformer for formidling og tilgjengeliggjøring av anlegg. – 10 300 fotografier ligger nå ute
på digitaltmuseum.no. Arkiver er ryddet, ordnet og registrert. Lyd- og filmopptak er
digitalisert.
6. Økt antikvarisk bygningsvedlikehold og sikring av bygninger og samlinger.
Bygningsvedlikeholdet har vært en prioritert oppgave i perioden. – Pr. utgangen av 2019 har
museet 79 antikvariske bygninger. 63 på TG 1, 11 på TG 2 og 5 på TG 3. Dette er en vesentlig
forbedring av dette området. Det er brukt rundt 30 millioner kroner på bygningsrestaurering
de siste 8 åra.
7. Levere forskning gjennom å øke forskerkompetansen blant museets ansatte, delta i eksterne
forskningsprosjekter og stille våre samlinger mer til rådighet for forskning. – En
fagfellevurdert artikkel er levert i perioden. Samlingene har blitt brukt i flere
forskningsprosjekter. Årboka har formidlet mange vitenskapelige artikler.
8. Øke antallet frivillige aktører. Frivilligheten er stor og god.
9. Utvikling av Mjøssamlingene innenfor de spesielle utfordringene knyttet til et stort geografisk
arbeidsområde. – Flere store prosjekter på slippen, bygninger og fartøyer er gjennomført i
samarbeid med de frivillige.
10. Levere kompetente tjenester innen rådgivning og samarbeid knyttet til lokal og regional
utvikling. – Gjennomført spesielt gjennom Bygningsvernrådgiveren sitt arbeid og museets
samarbeid med kommune og fylkeskommunen.
Mjøsmuseet har i løpet av denne perioden blitt en attraktiv samarbeidspart både for eierne,
lokalsamfunnet, næringsliv, antikvariske myndigheter og frivillige. Selv om hovedressursene har blitt
brukt på samlingsforvaltning i vid forstand, har formidlingsresultatene økt både i volum og kvalitet.
Måloppnåelsen på planens 10 punkter har vært stor.

Prosesser på statlig nivå
Kulturministeren startet i 2019 en prosess med å lage en egen stortingsmelding om museum.
Denne skal bygge på den siste kulturmeldinga. Museumsmeldinga er signalisert til å være
ferdig på nyåret/våren 2021. Den vil gi en oversikt over musea i det nasjonale nettverket, si
noe om ytterligere konsolideringer, understreke behovet for sponsing/samarbeid med
næringslivet generelt og reiselivet spesielt. Som et grunnlag for meldinga gjennomfører
Kulturdepartementet nå en rekke undersøkelser og registreringer bl.a. brukerundersøkelser
ved alle musea.
Det som har skapt mest debatt er forslaget om at statstilskuddet til musea skal overføres og
forvaltes av de nye regionene. Målet er at de nye regionene skal få nye oppgaver og at makta
skal spres. Departementet signaliserer at ingen museer bør få et statlig driftstilskudd på mer
enn 49 %. Majoritetsfinansieringen må komme fra fylke, kommuner og næringsliv.
Mjøsmuseet ligger i dag på litt under 49 % i statstilskudd. Dette forventes det å komme mer
klarhet i gjennom stortingsmeldinga. Prinsippet om armlengdes avstand og museenes frie
redaksjonelle stilling ligger til grunn.
Kulturdepartementet har gjennomført dialogmøter og drøftingsmøter i alle regionene i løpet
av 2019. Fra departementets side er det helt klart at det ikke skal bli flere museer. I
underarbeidene til kulturmeldinga har det kommet forslag om vesentlig færre og større
museumsenheter (Hagenutvalget). Spørsmålet om en ytterligere konsolidering innen
museumssektoren har kommet opp. Det er tydelig at de aller minste enhetene som får tilskudd
over denne ordningen, vil bli utfordret på dette spørsmålet. Mjøsmuseet må i forbindelse med
strategiplanarbeidet ha tenkt på mulige framtidige alternativer for organisering/sammenslåing.
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En museumslov og et akkrediteringssystem for musea i det nasjonale nettverket er på
trappene. Dette vil helt klart føre til større museumsenheter. Mjøsmuseet er alt i dag en av de
mindre musea i nettverket.
Kulturrådets vurderinger for 2018 av musea i det nasjonale museumsnettverket
Hovedpunktene i vurderingen av Mjøsmuseet:








Mjøsmuseet er en nokså liten organisasjon
Blant de museumsfaglige hovedområdene er museets arbeid med samlingsforvaltning
og formidling sterkest i 2018
Lite forskning og mangler forskningsplan
Arbeidet med immateriell kulturarv er meget tilfredsstillende (spesielt
tradisjonsmusikkarbeidet)
Sett i forhold til antall årsverk har Mjøsmuseet relativ store samlinger, spesielt av
kulturhistoriske bygninger og foto
Museet har en tydelig reduksjon av restanser på gjenstandsregistering
Fotosamlingen er stor og der øker restansene

Sammenlignet med de andre musea i det nasjonale nettverket, framstår Mjøsmuseets økonomi
i 2018 med følgende hovedtrekk:




Meget stor prosjektøkonomi finansiert med eksterne tilskudd
Låge billettinntekter (mange gratisarrangementer)
Stabilt besøkstall

Prosesser på fylkeskommunalt nivå
Fra 01.01.2020 ble Hedmark og Oppland fylkeskommune slått sammen til Innlandet fylke.
Musea i Oppland (MiO) har hatt flere møter der det nye Innlandet fylke og museumsmeldinga
har vært tema. Vi har også hatt flere fellesmøter med administrasjonen i Hedmark
fylkeskommune og ANNO museum. Vi har sammen etablert Museumsforum Innlandet. Vi
har også møtt den nye fylkesrådmannen Trond Bamrud. Hans hovedbudskap til musea i
Innlandet var:
1. At dere er opptatt av hvordan dere kan bruke gjenstandene, menneskene og
relasjonene til å skape stolthet og identitet i Innlandet
2. Finne nye spennende vinklinger på historia
3. Gjøre det attraktivt å bo i Innlandet – her har musea en viktig rolle
4. Dere har viktige arenaer og arrangementer.
Museumsforum innlandet og fylkets holdning til museumsutviklinga nå, er å være med i den
nasjonale prosessen, men å avvente stortingsmeldinga om museum. Fellesnemda for Hedmark
og Oppland fylkeskommune fattet følgende vedtak i museumssaken 19. september i år:

1) Fellesnemnda vil at det gode samarbeidet mellom museene og fylkeskommunen skal
videreutvikle i lys av regionreformen og de nye oppgavene som tilføres regionnivået.
2) Museene involveres aktivt i fylkeskommunens arbeid med strategier og
styringsdokumenter, og i arbeidet med innspill til den kommende stortingsmeldingen om
museum.
3) Fellesnemnda anbefaler at det arbeides med en videreutvikling av
bygningsvernrådgivertjenesten knyttet til museene for hele Innlandet.
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Igangsatte prosesser i Mjøsmuseet





Magasinbyggingen på Eiktunet er nå godt i gang. Innflytting i magasinet vil skje i
mai 2020. Gjenstands- og magasinprosjektet vil prege Mjøsmuseet i hele 2020.
Raufoss industrihistoriske samlinger (RIHS): Lokal finansiering på plass for tre år.
Det er søkt Innlandet fylke om 1 million fra og med 2020. Mjøsmuseet søker
Kulturdepartementet om driftstilskudd 1. mars 2020 for året 2021 og framover. RIHS
blir da en konsolidert enhet i Mjøsmuseet. Det er høsten 2019 vedtatt en
intensjonsavtale mellom Mjøsmuseet og Raufoss industrihistoriske samlinger.
Gjøvikhallen: Gjøvik kommune arbeider nå med en Kulturstrategi. Rådmannen har
lagt fram forslag om at nytt kulturhus skal stå ferdig i 2023. Mjøsmuseet har fått
tilslutning til ideen om å overta Gjøvikhallen når denne blir frigjort fra dagens
funksjoner. Planen er å lage faste utstillinger om by- og industrihistoria, temporære
utstillinger og flytte fotoarkiv og papirarkiver, hit. Framdriften av kulturhussaken vil
være avgjørende for framdriften av museets mulighet til en helårsutstilling – og
formidlingsarena i Gjøvik sentrum. Midlertidig utstilling i Holmen Brænderi kan være
aktuelt.

Gjennom strategiplanprosessen har det vært en involvering av følgende parter:
De ansatte
Mjøsmuseet har hatt personalseminar for alle ansatte med tema Strategiplan 22.03.2019.
Følgende hovedpunkter kom fram:
-

Formidling
Bygningsvern
Samlingsforvaltning
Museet som samarbeidspart

Eierne
Direktøren har i høst hatt møter med kultursjefene i de tre kommunene og styrelederne i Toten
historielag og Mjøssamlingene. Møtet med Toten historielag skjedde i forbindelse med
forhandlingsmøte mellom styret i Mjøsmuseet og Toten historielag. Det ble avhold møte med
alle eierne den 2. desember 2019. Her er noen av hovedpunktene som kom fram:
Gjøvik kommune: Mjøsmuseets planer inn i Kulturstrategi for Gjøvik kommune. Museets
tilbud til barn og unge og planen for Gjøvikhallen er sentralt.
Vestre Toten kommune: Etablering av industrimuseum på Raufoss med driftsfinansiering
fra Kulturdepartementet er hovedprioriteringen. Skoletilbud, bygningsvernrådgiver og
Stenberg som arena er også sentralt.
Østre Toten kommune: Videreutvikling av aktiviteter og innhold på Kapp Melkefabrikk,
klimafokus i Mjøsas Ark og tilbud til barn og unge.
Toten historielag: Fredningsprosess på Stenberg inkl. samlingsforvaltning og formidling og
satsning på frivillighet er hovedtema.
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Mjøssamlingene: Restaurering av «Mjøsfærgen» så den kan seile til Gjøvik ved 100 års
jubileet i 2023, fredningsprosess for Thorstadbua på Lillehammer og fokus på frivilligheten er
hovedtema.

Noen hovedprinsipper for Mjøsmuseet







FN sine bærekraftsmål ligger til grunn for museets virksomhet. Noen av disse måla
kan museet bidra til å nå.
Norske museer har en høy troverdighet i en verden med «fake news». Dette gir oss en
viktig rolle i å fortelle om bakgrunner og helheter for dagens samfunn og være en
arena for refleksjon og debatt. Vi må fremme kreativitet og kritisk tenkning.
Prinsippet om armlengdes avstand står fast. Dette betyr at museet må ha et fritt
redaktøransvar til også å ta opp kontroversielle tema.
Vi må ha fokus på museets samfunnsoppdrag, samfunnsrolle og relevans i samtida
Mjøsmuseet må være gode på økonomi – og prosjektstyring for å kunne utvikle oss i
samtida.

Mjøsmuseets status og hovedutfordringer – hvor står vi og hvor skal vi?
Mjøsmuseet er nå godt konsolidert med en omsetning på over kr 20 millioner i året.
Hovedandelen av pengene kommer fra ulike statlige kanaler med et årlig driftstilskudd fra
Kulturdepartementet på rundt kr 8 mill. Museet har en omfattende prosjektfinansiering først
og fremst knyttet til restaurering av våre 79 antikvariske bygg, nybygg av magasin og
forvaltning av utearealer, fartøyer og slippen på Minnesund. Besøket har blitt doblet i løpet av
de siste åra og ligger nå stabilt på over 30 000 i året. Mjøsmuseet er også en vitenskapelig
institusjon og har i 2019 for første gang levert en fagfellevurdert vitenskapelig artikkel. En
minimumsfaktor for museet er antallet fast ansatte som nå ligger stabilt på rundt 17 personer.
Dette er grunnlaget for vårt årlige tjenestetilbud og for vår evne til å initiere, delta i og styre
prosjekter.
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2020-2023 kan virke som en lang periode. Mjøsmuseet har strekt kjølen på flere store
utviklingsprosjekter allerede. Nytt magasin på Eiktunet, industrimuseum på Raufoss,
Gjøvikhallen som utstillingsbygg og eventuell ytterligere konsolidering er alle tema som vil
prege disse 4 åra sterkt. Innenfor disse områdene ligger nøkkelen til å løse museets
hovedutfordringer: Å bli en sentral aktør innen kultur – og samfunn i Gjøvik/Toten og
tilknytningen til Mjøsa. Museet skal være en sentral, relevant og foretrukket samarbeidspart
for stat, fylke, kommuner, næringsliv, frivillige og befolkning knyttet til regionens samlede
historie. Mjøsmuseet skal være offensive innen de hovedtema som museets samlinger,
dokumentasjon og formidling representerer. Dette er:






Det førindustrielle bondesamfunnet (Eiktunet og Stenberg)
Industri (Raufoss, Gjøvik gård, Holmen Brænderi, Kapp Melkefabrikk)
Demokrati (Stenberg, Tingbygningen på Hunn og Gjøvik gård)
Klima og miljø (Mjøsas Ark, utearealene på Stenberg)
Mjøsas historie (Mjøssamlingene på Minnesund, Mjøsas Ark)

Av disse tema er det helt klart industri som har mest behov for dokumentasjon, forskning og
formidling i framtida. Tema industri er også viktig for museets samtidsrolle i vår region. Et
annet opplagt behov er behovet for helårs utstillingsarenaer på Gjøvik og Raufoss.
Mjøsmuseet har store samlinger, kunnskap og kompetanse som må formidles ut og aktiviseres
for at Mjøsmuseet skal ha en viktig samfunnsrolle og relevans i samtida. Museet har vært inne
i en periode der samlingsforvaltningen har måtte blitt prioritert, spesielt innen
bygningsvedlikehold og gjenstandsforvaltning. Dette er museets grunnmur og den blir nå på
et akseptabelt nivå. I perioden framover vil tema industri og utstillinger være de viktigste
utviklingsområdene.
 Mjøsmuseet får samfunnsoppdrag fra våre tilskudds- og samarbeidsparter.
 Mjøsmuseet må ta samfunnsroller ut fra våre samlinger og den regionen vi har
ansvaret for.

De norske museenes arbeid deles inn i fire F-er
Forvaltning
Kulturrådet sier i sin tilbakemelding til Mjøsmuseet for 2018 at: «Sett i forhold til antall
årsverk har Mjøsmuseet store samlinger, spesielt av kulturhistoriske bygninger og foto.
Gjestandsamlingen er over gjennomsnittet stor, og museet har i tillegg både tekniskindustrielle anlegg, kulturlandskap og hageanlegg.» Museet har i de siste åra brukt de største
økonomiske ressursene på bygningsrestaurering/vedlikehold, park/steingjerder og
gjenstandsforvaltning gjennom magasinprosjektet. Bygningsvedlikeholdet er nå på et
akseptabelt nivå, selv om mye gjenstår. Vi starter innflyttingen i gjenstandsmagasinet i 2020,
men det gjenstår et langvarig arbeid med registering og digitalisering av gjenstander før
videre innflytting. Digitalisering av fotosamlingen er en stor utfordring som det vil ta mange
år å løse. Arkivmagasinene dekker dagens behov, men det er store restanser på ordning og
digital tilgjengeliggjøring. Digitaliseringssituasjonen innen lydarkivene er god. Det er de siste
åra gjennomført et stort sikringsarbeid ved museet. Målet er sprinkling av bygningene på
Gjøvik gård og Tingbygningen i løpet av perioden og en plan for ytterligere brannsikring av
amtmannstunet på Stenberg og Mjøssamlingene.
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Forskning
Mjøsmuseet er en nokså liten organisasjon, men en organisasjon med høy kompetanse på de
fagfeltene vi jobber med. Vi har imidlertid for tida ingen ansatte med konservatorkompetanse
eller 1. konservatorkompetanse. I 2019 har museet for første gang en ansatt som har produsert
en fagfellevurdert vitenskapelig artikkel. Målet er å kunne få til flere slike artikler og få en
ansatt med konservatorkompetanse. Museet deltar i forskningsprosjekter gjennom
fagnettverkene. Museets samlinger blir også brukt i mange former for vitenskapelig
virksomhet og er godt tilrettelagt for det. Mjøsmuseets årbok har hvert år flere vitenskapelige
artikler.
Formidling
Styret vedtok i desember 2019 «Formidlingsplan for Mjøsmuseet». Denne bygger på det store
utviklingsarbeidet som er gjort med formidlingstilbudene i museet de siste åra. Den er godt
forankret med samarbeidspartene våre og gir klare føringer for måten vi driver
formidlingsarbeidet på og målsettingene våre. Besøkstallet ligger nå stabilt på over 30 000,
men den største andelen besøkende er gratisbesøk knyttet til store arrangementer. Likevel er
skolebesøket nesten doblet fra 2012 og innholdet vesentlig forbedret. Hovedutfordringen
ligger nå i å opprettholde de gode skoleprosjektene og øke det betalte besøket. Et tettere
samarbeid med Vitensenteret Innlandet vil kunne gi mer interaktive utstillinger og mer
engasjerende formidling også ut over skoleformidlinga.
Fornying
I de siste åra har det blitt gjennomført en fornyingsprosess i alle deler av Mjøsmuseets
virksomhet. Dette må være et kontinuerlig arbeid, men vil i planperioden 2020-2023, være
spesielt knyttet til tema industridokumentasjon og etablering av helårs formidlingsarena på
Raufoss og Gjøvik. Mjøsmuseet må gå fra en hovedprioritering av samlingsforvaltning til å
prioritere industridokumentasjon og utstillingsvirksomhet.

Organisering og konsolidering
Den nye Stortingsmeldinga om museum vil foreligge våren 2021. I forkant av denne jobbes
det blant annet med å se på museumsstrukturen i Norge. I Norsk kulturråd sin vurdering av
Mjøsmuseet for 2018, står det at «Mjøsmuseet er med 18,1 årsverk en nokså liten
organisasjon». Innlandet fylke er nå en realitet med ANNO museum som et samlet
konsolidert museum for hele tidligere Hedmark fylke og med 4 regionmuseer og to statlige
museer i tidligere Oppland. Her kommer det til å skje en endring i retning av større enheter. Et
bebudet akkrediteringssystem vil også trekke i denne retningen. For Mjøsmuseet kan det bli
en konsolidering med et nabomuseum som ANNO, Lillehammer museum eller
Randsfjordmuseet. Alternativet er en konsolidering/nærmere samarbeid med de enhetene i vår
region som i dag får tilskudd fra Kulturdepartementets museumsordning. Dette er
Vitensenteret Innlandet og Skibladner. Målet er også å få til et industrimuseum på Raufoss.
Dette er det nå søkt om å få inn på statsbudsjettet i 2021 som en helkonsolidert enhet under
Mjøsmuseet. Et slikt samarbeid innad i Gjøvik/Toten-regionen, inkludert Mjøsperspektivet,
kan gjennomføres som full konsolidering av de fire partene, i en konsernmodell eller gjennom
forpliktende samarbeidsavtaler. Kulturdepartementets syn vil være avgjørende for hvilken
løsning som blir valgt.
Strategiske mål for den nærmeste 4-års perioden, ikke i prioritert rekkefølge:
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A. Få Raufoss industrihistoriske samlinger på statsbudsjettet og fylkesbudsjettet
B. Planlegging og finansiering av helårs utstillingslokale i Gjøvikhallen (økt besøk
og økt betalt besøk, skiftende utstillinger)
C. Samle og rasjonalisere driften (færre kvm, lågere IKT kostnader)
D. Dokumentere og formidle regionens industrihistorie (prosess og finansiering av
Raufoss industrihistoriske samlinger og Gjøviks industrihistorie)
E. Fokus på samlingsforvaltning og sikring (nytt gjenstandsmagasin, registering av
gjenstander, digitalisering av foto, ordning, registrering og formidling av arkiver
og restaurering, brannsikring, forvaltning av fredede utearealer og vedlikehold
av antikvariske bygninger)
F. Etablere et nærere samarbeid med Raufoss Industrihistoriske samlinger,
Vitensenteret Innlandet og Skibladner.
G. Utarbeide 1. Plan for forskning, 2. Plan for digitalisering
H. Utarbeide Strategi for frivillighet
I. Økt fokus på samarbeid med næringslivet. Finansiering og egeninntekter
gjennom samarbeid med bedrifter og reiselivet.

Strategiplanen vedtas på styremøte i Mjøsmuseet AS, 16. april 2020
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Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Følgende velges til meddommere til Gjøvik tingrett for perioden 01.01.2021 –
31.12.2024:
Etternavn
Sønes
Fremstad
Skjølås
Skartsetherbakken
Gravdahl
Fremstad
Kleiven
Berge
Johnsen
Aspelien
Higdem
Engelien
Nordh
Mork
Christensen
Amlie
Slettum
Tveter
Løkken
Hoff
Faraas

Fornavn
Hanne
Anne Gudrun
Trine Haug
Lene Anita
Inger Kristin
Kjersti
Katrine
Ida Sundt
Hanne Charlotte Aarbakke
Siv Hege
Rose Marie Lybekk
Malin Lundgaard
Renate Carita
Haldis
Jorunn
Ann Kristin
Bjørg Astri
Sissel
Torhild Kristine Ringeli
Ruth Laeskogen
Siv Renate

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

Poststed
Raufoss
Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Raufoss
Bøverbru
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Eina
Raufoss
Raufoss
Eina
Bøverbru
Raufoss

Vestre Toten kommune

Sinnerud
Dullerud
Nysetbakken
Smestad
Ringen
Scharffenberg
Haugen
Korsen
Olderheim
Andreassen
Haugom
Snipstad
Ødegaard
Stenseth
Axelsen
Østbye
Jakobsen
Markovic
Eldevik
Vangstuen
Smedsrud
Frøsaker
Lund
Higdem
Helgesen
Barthel
Sveen
Iversen
Smedsrud
Rønning
Lien
Solbakken
Nordsjø
Haslem
Tollefsrud
Olsen
Udseth
Haugli
Berger
Børstad
Kvaalen
Bratsberg
Lien
Pedersen
Jahr

Benedikte
Mari
Ellen Hege
Randi
Siri Sandstedt
Britt
Guri Westby
Lill Camilla Sønsteby
Gunn Hasli
Jane Iren
Aina
Tone Johannessen
Reidi
Kristin
Trude Jeanette
Unni Tove Berglund
Anita Læhren
Kåre - Martin
Jo Are
Trond
Geir Ronny
Bent
Øystein
Torfinn Prytz
Tore Martin
Karl Remi Haaland
Ivar Helth
Tor Even
Kjell Arild
Stian Ødegård
Ole Nino
Terje
Trond Jarle
Per Erik
Ola
Hans Petter
Arild
Odd Kenneth
Per Einar
Odd Erling
Gunnar
Thomas
Tony Andre
Arnstein
Ivar Michael Bergum

1994
1965
1965
1960
1970
1964
1953
1975
1972
1966
1974
1969
1970
1960
1975
1956
1975
1993
1970
1968
1967
1968
1979
1962
1960
1974
1955
1968
1977
1980
1969
1967
1961
1981
1963
1954
1963
1972
1963
1967
1953
1974
1975
1961
1978

Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Eina
Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Bøverbru
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Bøverbru
Raufoss
Bøverbru
Raufoss
Raufoss
Reinsvoll
Bøverbru
Raufoss
Raufoss
Bøverbru
Raufoss
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Sørensen
Hansen
Halle
Strande
Granum
Hoff
Vestlie
Sangnes
Langedal
Ødegaard

Svein Erik
Leif Petter
Rolf Erik
Per Olav
Paal
Ole Anders
Stig
Kjetil
Ola
Arild Nikolai

1968
1969
1968
1969
1974
1966
1964
1970
1968
1953

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

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

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

Poststed
Raufoss
Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Raufoss
Bøverbru
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Eina
Raufoss
Raufoss
Eina
Bøverbru
Raufoss
Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
20/904

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

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

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

Eina
Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Bøverbru
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Bøverbru
Raufoss
Bøverbru
Raufoss
Raufoss
Reinsvoll
Bøverbru
Raufoss
Raufoss
Bøverbru
Raufoss
Raufoss
Raufoss
Eina
Eina
Eina
Raufoss
Bøverbru
Bøverbru
Raufoss
Bøverbru

20/904

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

Geir Steinar Loeng
administrativ leder
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Merethe Baustad Ranum
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18.12.2019
19/2234 - 60
DOMSTOL 306

Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling - RETTET
1

Valg av meddommere – prosessen fremover

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

Domstoladministrasjonen
Postboks 5678 Torgarden
7485 Trondheim

Besøksadresse
Dronningensgt. 2

Telefon
73 56 70 00

Organisasjonsnr.
984 195 796

E-post
postmottak@domstoladministrasjonen.no
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mulig å legge til meddommere enkeltvis, eller ved å laste opp en Excel-fil som inneholder utvalget. Malfil i Excel samt eksempelfil vil bli sendt ut til kommunene i løpet av januar. Personer i utvalget vil bli
vasket mot folkeregisteret ved innlegging i portalløsningen. Siden bostedsadresse hentes automatisk fra
folkeregisteret er det ikke nødvendig for kommunen å rapportere inn denne.
2

Endringer i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling

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

Allsidig sammensetning

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





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

Det ble i 2018 også gjennomført en lignende undersøkelse blant meddommere i jordskifteretten med
ca. 1000 svar. Ingen av respondentene var under 30 år, og kun 22 prosent var under 50 år.

Side 3 av 5
19/2234 - 60

Når lovens formulering om allsidig sammensetning sammenlignes med svarene i undersøkelsene er det
derfor grunn til å betone at andelen yngre meddommere bør øke betydelig og at kommunene bør
etterstrebe å velge flere meddommere som har innvandrerbakgrunn.
Figur: Alderssammensetning blant de svarende på meddommerundersøkelsen for de alminnelige
domstolene.

4

Meddommerundersøkelsen – meddommerne tjenestegjør for sjelden

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

Skjønnsmedlemmer

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

Normal digital kompetanse

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

Med hilsen
Robert Envik
seksjonssjef

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

Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
13.05.2020
60/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

20/903
SAKSPROTOKOLL - VALG AV MEDDOMMERE VED
EIDSIVATING LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 01.01.2021 31.12.2024

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Følgende personer velges til meddommere til Eidsivating lagmannsrett for perioden
01.01.2021 – 31.12.2024:
Etternavn
Jørgensen
Bjarkli
Roseth
Vildåsen
Bergersen
Slettum
Dijk
Stikbakke
Narten
Jeppestøl
Huuse
Nubdal
Pettersbakken
Strande
Solberg
Taasen

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

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

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

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/903

Arkiv: 822

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

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

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

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

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

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

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Geir Steinar Loeng
administrativ leder

20/903

Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
13.05.2020
61/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

20/597
SAKSPROTOKOLL - VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE I
JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN 2021 - 2024

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Følgende velges til jordskiftemeddommere i Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal
jordskifterett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024:
Etternavn
Tollefsrud
Kvaalen
Haugli
Olsen
Pettersbakken
Skjølås
Ballangrud
Mjølnerød
Skinderviken
Ødegaard

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

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

Poststed
Bøverbru
Bøverbru
Raufoss
Eina
Bøverbru
Reinsvoll
Reinsvoll
Bøverbru
Eina
Bøverbru

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/597

Arkiv: 822

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

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

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

Poststed
Bøverbru
Bøverbru
Raufoss
Eina
Bøverbru
Reinsvoll
Reinsvoll
Bøverbru
Eina
Bøverbru

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

20/597

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

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Geir Steinar Loeng
administrativ leder

20/597

VESTOPPLAND OG SØR-GUDBRANDSDAL

JORDSKIFTERETT
Til kommunene

Arkivnummer

Vår referanse

Vår dato

422.7

41/2020/BR/mek

05.03.2020

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





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

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

Britt Rusten
jordskifterettsleder

Postadresse
Elvegata 19
2609 Lillehammer

Besøksadresse
Elvegata 19
Lillehammer

Telefon 61 99 15 00
Telefax
jlhmpost@domstol.no

www.jordskifte.no
Bedriftsnr. 974 725 983

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/905

Arkiv: 822

VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2021 - 31.12.2024
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
I medhold av skjønnsprosessloven § 14 oppnevner kommunestyret forslag på
følgende skjønnsmedlemmer til Innlandet fylkeskommune for perioden 01.01.2021 –
31.12.2024:
Etternavn
Engen
Skjølås
Hoff
Sangnes
Nysetbakken
Olsen
Haugli
Stikbakke
Ballangrud
Nubdal
Pettersbakken
Vildåsen

Fornavn
Frode
Trine Haug
Ole Anders
Kjetil
Ellen Hege
Anders Kvaløy
Odd Kenneth
Johannes
Jorunn Signe
Gerda Louise
Stian
Anders

F.år
1976
1975
1966
1970
1965
1979
1972
1974
1967
1973
1961
1973

Poststed
Raufoss
Reinsvoll
Raufoss
Bøverbru
Raufoss
Eina
Raufoss
Bøverbru
Reinsvoll
Raufoss
Bøverbru
Eina

Trykte vedlegg:
Brev av 26.03.2020 fra Innlandet fylkeskommune vedr. valg av skjønnsmedlemmer
for perioden 01.01.2021 -31.12.2024.
Brev av 08.04.2020 fra Gjøvik tingrett om valg av skjønnsmedlemmer til Gjøvik
tingrett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024
Fakta:
I henhold til skjønnsprosessloven § 14 skal det i hvert fylke være et utvalg av
skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra tingrettene og
kommunestyrene. Utvalget er felles for lagmannsretter, tingretter og jordskifteretter.
Fristen for å melde inn forslag på valget av skjønnsmedlemmer til fylkeskommunen
er fastsatt så tidlig som 01.06.2020 (mot tidligere 15. oktober).
Vilkår for utvelgelse
20/905

Reglene i domstolloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om øvre aldersgrense, og §§
71 – 74 skal følges.
Oppnevningen gjelder for fire år. Ved oppnevningen av utvalget skal det tas sikte på
at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som oppnevnes har kyndighet på
et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn.
I brevet fra Innlandet fylkeskommune er Vestre Toten kommune bedt om å oppnevne
10 skjønnsmedlemmer, og det anmodes om et tillegg på 20% flere navn enn det
antall som skal velges.
Det etterlyses et tilstrekkelig antall personer med innsikt i bygningsvesen og jord- og
skogbruk. Det uttrykkes også særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser
og kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet.
Fylkeskommunen vil foreta vandelskontroll av de foreslåtte skjønnsmedlemmene.
Vurdering:
Som det fremgår av brevet fra Gjøvik tingrett gjelder mange skjønnssaker
verdifastsettelse av fast eiendom eller vurdering av skader /ulemper ved inngrep i
fast eiendom, samt en del entreprisesaker. Det er derfor behov for fagkyndige
meddommere som har kompetanse innenfor disse feltene.
Når det gjelder framgangsmåten mht administrasjonens forslag på kandidater, er det
tatt utgangspunkt i opplysninger om kyndighet fra kandidater som har meldt
interesse gjennom søknader om å stille til valg som meddommer.
I tillegg har administrasjonen henvendt seg til aktuelle personer som er villige til å
stille og som har faglig kompetanse innen etterspurte områder.
Det er ikke krav om at forslag på kandidater til skjønnsmedlemmer skal legges ut til
offentlig ettersyn slik at i utgangspunktet kan kommunen gjennomføre direkte valg i
kommunestyret.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Geir Steinar Loeng
administrativ leder

20/905

Stab - Politisk sekretariat
Kommunene i Innlandet
Lunner kommune
Tingrettene i Innlandet

Deres ref:

Vår ref:
2020/6852-8
Marit Grindvoll

Dato:
26.03.2020

Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
Det vises til brev fra Justis- og beredskapsdepartementet datert 13.desember 2019 samt
brev fra Domstoladministrasjonen datert 18. desember 2019.
Innlandet fylkeskommune ber med dette om forslag til valg av skjønnsmedlemmer.
Ifølge skjønnsprosessloven § 14 skal fylkestingene, etter forslag fra tingrettene og
kommunestyrene, innen 15. oktober året etter hvert kommune- og fylkestingsvalg, velge
skjønnsmedlemmer for sitt fylke. Utvalget er felles for lagmannsretter, tingretter og
jordskifteretter. Oppnevningen gjelder for fire år. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra
hvert domssogn som departementet fastsetter. Fylkeskommunen fastsetter antall
skjønnsmedlemmer fra hver kommune basert på folketall.
Fristen for innmelding av skjønnsmedlemmer til Innlandet fylkeskommune settes til
1. juni 2020.
Vilkår for utvelgelse
Reglene i domstolsloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om øvre aldersgrense, og §§ 71-74
skal følges. Det samme gjelder retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter domstolloven
§ 90 første ledd annet punktum.
Ved oppnevningen av utvalget skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning,
og at de som oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved
skjønn.
I brevet fra Justis- og beredskapsdepartementet er det uttalt at det særlig må påses at det i
utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med kompetanse knyttet til ulike sider av
verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom samt innsikt i bygningsvesen og i jord- og
skogbruk. Videre står det at domstolene i sin virksomhet er avhengig av erfarne og
velkvalifiserte skjønnsmedlemmer, og at dette hensynet bør tillegges betydelig vekt ved
valget. Det er i brevet fra Justis- og beredskapsdepartementet også gjort oppmerksom på at
flere domstoler overfor Domstoladministrasjonen (DA) har uttrykt at de i liten grad har bruk
for skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse, og de har gitt uttrykk for at det er
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viktigere med skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser
og kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet. Et annet felt som anses som viktig, er
kompetanse innenfor økonomi, revisjon og regnskap.
Det nevnes også i brevet fra Justis- og beredskapsdepartementet at med bakgrunn i
domstolenes arbeidsmåter vil det være en stor fordel om de skjønnsmedlemmene som
oppnevnes har en viss digital kompetanse.
Ved oppnevningen i fylkestinget gjelder de alminnelige saksbehandlings- og
avstemmingsregler som gjelder for fylkestinget for øvrig. Dette innebærer at kommunelovens
bestemmelse om minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn skal følges så langt det er
mulig, jf. kommunelovens § 36.
Antallet som velges
Kommunene og tingrettene anmodes om å oppnevne antallet som fremkommer i oversikten
under, samt et tillegg på 20 %, i prioritert rekkefølge:
Hedemarken tingrett - 58 skjønnmedlemmer fordelt slik:
Ringsaker 21, Hamar 19, Stange 13, Løten 5
Glåmdal tingrett - 59 skjønnsmedlemmer fordelt slik:
Kongsvinger 25, Nord-Odal 7, Sør-Odal 11, Eidskog 9, Grue 7
Sør-Østerdal tingrett - 13 skjønnsmedlemmer fordelt slik:
Åsnes 2, Våler 1, Elverum 7, Trysil 2, Åmot 1
Nord-Østerdal tingrett – 12 skjønnsmedlemmer fordelt slik:
Stor-Elvdal 2, Rendalen 1, Engerdal 1, Tolga 1, Tynset 3, Alvdal 2, Folldal 1, Os 1
Gjøvik tingrett – 71 skjønnsmedlemmer fordelt slik:
Gran 11, Søndre Land 4, Nordre Land 5, Østre Toten 11, Vestre Toten 10, Gjøvik 23,
Lunner 7
Nord-Gudbrandsdal tingrett – 28 skjønnsmedlemmer fordelt slik:
Vågå 4, Sel 7, Nord-Fron 7, Lesja 2, Dovre 3, Lom 3, Skjåk 2
Sør-Gudbrandsdal tingrett – 31 skjønnsmedlemmer fordelt slik:
Lillehammer 19, Gausdal 4, Øyer 3, Ringebu 3, Sør-Fron 2
Valdres tingrett – 38 skjønnsmedlemmer fordelt slik:
Etnedal 3, Nord-Aurdal 14, Sør-Aurdal 6, Vang 3, Vestre Slidre 5, Øystre Slidre 7
Fylkeskommunen vil foreta vandelskontroll av de foreslåtte skjønnsmedlemmene.
Utvalget som sendes fylkeskommunen
Fylkeskommunen ønsker å få utvalget tilsendt elektronisk og ber kommunene og tingrettene
om å benytte vedlagte excel-fil til dette formålet.
Fortegnelsen over skjønnsmedlemmer skal inneholde de opplysninger som kommer frem av
overskriftsteksten i regnearket; de foreslåttes fødselsdato, fødselsnummer, kjønn, navn,
adresse, telefon, stilling, yrke, arbeidssted, e-postadresse, om vedkommende er selvstendig
næringsdrivende (ja eller nei), bostedskommune og skattekommune. (Første linje i excelarket er brukt som eksempel på utfylling. Fyll inn i linjene under).
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Det bes om at det angis hvilket fag vedkommende er særlig kyndig i, i den grad dette
ikke dekkes av yrkesbetegnelsen (skrives i notat feltet i excel-arket).
Fortegnelsen kan sendes per e-post til marit.grindvoll@innlandetfylke.no.
Eventuelle spørsmål kan rettes til samme e-postadresse.
Vi beklager at brevet til kommunene og tingrettene kommer sent – det skyldes bl.a.
overgangen til Innlandet fylkeskommune og nye systemer, og at tilsendt materiale om behov
for skjønnsmedlemmer var noe mangelfull.

Med vennlig hilsen
Tron Bamrud
fylkesrådmann
Marit Grindvoll
konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Vedlegg
1
Utvalg skjønnsmedlemmer 2021 - 2024

Kopi til:
Eidsivating lagmannsrett, Postboks 4450, 2326 Hamar
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Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
30.04.2020
37/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:

20/883
SAKSPROTOKOLL - INTERPELLASJON - ET MORIA UTEN
SORIA

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/883

Arkiv: 031

INTERPELLASJON - ET MORIA UTEN SORIA

Et Moria uten Soria
Barna i Moria har ikke tid til å vente til vi er ferdige med korona.
Moria-leiren på Lesbos er bygget for 3000 mennesker. For noen dager siden bodde
det 19000 der, oppdatert pr. i dag minst 22000, hvorav 7-8000 barn. Forholdene i
leiren er livsfarlige, inhumane og håpløse. Hjelpearbeidere beskriver forferdelige
sanitærforhold, timelange matkøer og familier med nyfødte barn som lever i tynne
sommertelt. De beskriver også spedbarn som dør av dehydrering og barn ned i
toårsalderen som driver med selvskading. Det har forekommet både selvmord og
selvmordsforsøk blant barn og unge. Å akseptere disse umenneskelige forholdene
og lidelsene er et stort svik. Et svik mot barna i Moria, er et svik mot de idealene vi
bygger samfunnet vårt på.
Vestre Toten kommunestyre må slutte seg til oppropet om å evakuere barna fra
Moria. Norge må være en pådriver til at menneskerettighetene overholdes i
europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. Det må tas
et aktivt initiativ til å finne en felles europeisk løsning på hvordan barn kan evakueres
fra flyktningleiren Moria.
På denne bakgrunn fremmer Vestre Toten Arbeiderparti følgende:
Vestre Toten kommunestyre støtter oppropet «Evakuer barna fra Moria». Vi ber
regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige
mindreårige fra flyktningeleirene.
Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak om tilslutning til Solidarity Cities, som
er initiert av ordføreren i Athen for å få byer til å samarbeide om å håndtere
flyktningestrømmen.
Stian Olafsen
ordfører
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Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
30.04.2020
38/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:

20/884
SAKSPROTOKOLL - INTERPELLASJON - NORSK MAT PÅ
NORSKE RESSURSER

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/884

Arkiv: 031

INTERPELLASJON - NORSK MAT PÅ NORSKE RESSURSER

Norsk mat på norske ressurser
Matpolitikk er avgjørende for vår sikkerhet. Selvforsyning, matsikkerhet og beredskap
er posisjonens hovedfokus innen landbruk. Koronakrisen har vist oss at det er stort
behov for endring av gjeldende landbrukspolitikk, for å øke selvforsyningsgraden og
for økt matsikkerhet.
 Posisjonen ønsker beredskapslager av korn
 Posisjonen ønsker gjeninnføring av tak på produksjonstilskudd
 Posisjonen ønsker at politikken legger til rette for at tilskuddene kanaliseres på
en måte som gjør at små og mellomstore bruk styrkes, og at det blir produsert
korn der korn kan produseres, og grovfor der dette er naturlig.
 Vi ønsker også at Innovasjon Norge får tilført økonomiske midler til å stimulere
til å holde matjord i god hevd (grøfting, arrondering osv). Dette er viktig for å
møte nye klimautfordringer og også gi økt selvforsyning. Dette vil i neste
omgang føre til økt sysselsetting i andre næringer, deriblant bygg og
anleggsbransjen.
 Nydyrking bør også utløse støtte.
 En slik struktur vil også bidra til økt matsikkerhet ved å fordele risikoen på flere
enheter.

Stian Olafsen
ordfører
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Vestre Toten kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
30.04.2020
35/20

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Saken utsettes.

19/2694
SAKSPROTOKOLL - NYE RETNINGSLINJER / RUTINER FOR
MEDVIRKNINGSORGANENE

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
19/2694

Arkiv: 022

NYE RETNINGSLINJER / RUTINER FOR MEDVIRKNINGSORGANENE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar vedlagte retningslinjer for:
 Eldrerådet
 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 Ungdomsrådet

Trykte vedlegg:
Forslag til nye retningslinjer for:
 Eldrerådet
 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 Ungdomsråd
Fakta:
Som en følge av ny kommunelov vedtok kommunestyret i møte 28.11.2019, sak
109/19, å oppheve reglement og vedtekter for henholdsvis Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet.
I saksutredningen anbefalte kommunedirektøren at det utarbeides nye retningslinjer /
rutiner for de lovpålagte rådene (medvirkningsorganene) som sikrer lik kommunal
saksbehandling i samsvar med forskriftens bestemmelser.
Vurdering:
Utkast til nye retningslinjer er lagt fram og drøftet i de respektive rådenes møter, og
Ungdomsrådet, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet har
sluttet seg til forslaget.
Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Geir Steinar Loeng
administrativ leder

19/2694

RETNINGSLINJER FOR ELDRERÅDET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

1. Hjemmel
Kommuneloven (LOV-2018-06-22-83-§5-12) med tilhørende forskrift.
2. Formål og oppgaver
Eldrerådet er rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i alle saker
som gjelder eldre.
Kommunestyret skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra de eldre
gjennom eldrerådet i alle saker som gjelder dem.
Kommunen skal etablere rutiner som sikrer at eldrerådet mottar sakene på et så tidlig
tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra eldrerådet har mulighet til å påvirke
utfallet av saken. Eldrerådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal
følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.
Eldrerådet kan etter behov innkalle personer fra kommunens administrasjon, ordfører
til møtene for å belyse aktuelle saker.
Eldrerådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.
Eldrerådet skal hvert år utarbeide årsmelding som forelegges kommunestyret.
Leder / nestleder i eldrerådet gis møte- og talerett i folkevalgte organer.
3. Oppnevning og sammensetning (organisering)
Kommunestyret vedtar sammensetningen og hvor mange medlemmer og
varamedlemmer eldrerådet skal ha. Eldrerådets funksjonstid følger valgperioden.
Flertallet i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.
Organisasjoner som representerer eldre har rett til å fremme forslag om medlemmer
til rådet.
Eldrerådet skal ha slik sammensetning:
•
•

Fem brukerrepresentanter (medlemmer) med varamedlemmer velges fra
organisasjoner som representerer eldre.
To politiske representanter med vara velges av og blant kommunestyrets
medlemmer.

Eldrerådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.

4. Sekretariat
Sekretærfunksjonen for eldrerådet ivaretas etter kommunedirektørens nærmere
avgjørelse.

5. Økonomi
Eldrerådet har eget budsjett.
Eldrerådet er styret for TKE’s gavefond og har myndighet til å fordele bevilgninger av
grunnfondets avkastning.

6. Møter
Eldrerådet fastsetter møteplan for hele året og møtene er åpne for publikum.
Eldrerådet er et folkevalgt organ og kommunelovens bestemmelser om de
folkevalgtes rettigheter og plikter kapittel 8 og kapittel 11 om saksbehandlingsregler
er gjeldende.

Retningslinjene for eldrerådet er vedtatt av Vestre Toten kommunestyre i møte
26.03.2020

RETNINGSLINJER FOR UNGDOMSRÅDET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

1. Hjemmel
Kommuneloven (LOV-2018-06-22-83-§5-12) med tilhørende forskrift.
2. Formål og oppgaver
Ungdomsrådet er rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i alle
saker som gjelder ungdom.
Kommunestyret skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom
gjennom ungdomsrådet i alle saker som gjelder dem.
Kommunen skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig
tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra ungdomsrådet har mulighet til å
påvirke utfallet av saken. Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ.
Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør
saken endelig.
Ungdomsrådet kan etter behov innkalle personer fra kommunens administrasjon,
ordfører til møtene for å belyse aktuelle saker.
Ungdomsrådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor
enkeltpersoner.
Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide årsmelding som forelegges kommunestyret.
Leder / nestleder i ungdomsrådet gis møte- og talerett i folkevalgte organer.
3. Oppnevning og sammensetning (organisering)
Kommunestyret vedtar sammensetningen og hvor mange medlemmer og
varamedlemmer ungdomsrådet skal ha.
Valgperioden for ungdomsrådet er inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på
valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.
Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å fremme forslag om
medlemmer til rådet, for eksempel elevråd, fritidsklubber og ungdomshus.
Ungdomsrådet skal ha slik sammensetning:
•
•

Syv ungdomsrepresentanter i alderen 13-19 år.
To politiske representanter velges av og blant kommunestyrets medlemmer

Ungdomsrådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.

4. Sekretariat
Sekretærfunksjonen for ungdomsrådet ivaretas etter kommunedirektørens nærmere
avgjørelse.

5. Økonomi
Ungdomsrådet har eget budsjett og gis myndighet til å fordele bevilgninger innenfor
vedtatt budsjett.

6. Møter
Ungdomsrådet fastsetter møteplan for hele året og møtene er åpne for publikum.
Ungdomsrådet er et folkevalgt organ og kommunelovens bestemmelser om de
folkevalgtes rettigheter og plikter kapittel 8 og kapittel 11 om saksbehandlingsregler
er gjeldende.

Retningslinjene for ungdomsrådet er vedtatt av Vestre Toten kommunestyre i
møte 26.03.2020

RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE I VESTRE TOTEN KOMMUNE

1. Hjemmel
Kommuneloven (LOV-2018-06-22-83-§5-12) med tilhørende forskrift.
2. Formål og oppgaver
Rådet er rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i alle saker som
gjelder personer med funksjonsnedsettelse.
Kommunestyret skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra personer
med funksjonsnedsettelse gjennom råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i
alle saker som gjelder dem.
Kommunen skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig
tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet
av saken. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge
saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.
Rådet kan etter behov innkalle personer fra kommunens administrasjon og ordfører
til møtene for å belyse aktuelle saker.
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.
Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding som forelegges kommunestyret.
Leder / nestleder i rådet gis møte- og talerett i folkevalgte organer.
3. Oppnevning og sammensetning (organisering)
Kommunestyret vedtar sammensetningen og hvor mange medlemmer og
varamedlemmer rådet skal ha. Rådets funksjonstid følger valgperioden.
Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse har rett til å
fremme forslag om medlemmer til rådet.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha slik sammensetning:
•
•

Fem brukerrepresentanter (medlemmer) med varamedlemmer velges fra
organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse.
To politiske representanter med vara velges av og blant kommunestyrets
medlemmer

Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.

4. Sekretariat
Sekretærfunksjonen for rådet ivaretas etter kommunedirektørens nærmere
avgjørelse.

5. Økonomi
Rådet har eget budsjett.

6. Møter
Rådet fastsetter møteplan for hele året og møtene er åpne for publikum.
Rådet er et folkevalgt organ og kommunelovens bestemmelser om de folkevalgtes
rettigheter og plikter kapittel 8 og kapittel 11 om saksbehandlingsregler er gjeldende.

Retningslinjene for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er vedtatt
av Vestre Toten kommunestyre i møte 26.03.2020.

