
Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 

 
 

Raufoss, 15. desember 2021. 
J.nr./referanse: 21-21/VT/ks 

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

Asgeir Sveen, leder (H) 
Kjell Borglund, nestleder (Ap)  
Bjørn Iversen (Sp) 
Torill Hansen (Uavh.)  
Hege Eriksen (Ap)  
Inger Lilleby Fløgum (H), første vara 
 

 

 
 
 
 
Kopi til orientering: 
- Ordfører og kommunedirektør 
- Innlandet Revisjon IKS 

 
 
 

 
 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Tirsdag 21. desember 2021 
Tid: Kl. 1200 – ca. 1530 
Sted:  Teams 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf/SMS 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  
 
Forfall og innkalling av vara: 

• Etter avtale innkalles første vara for H/Sp/Frp, Inger Lilleby Fløgum (H). 
 
Deltakelse fra andre i møtet: 

• Sak 64 (statusrapport): Ernst & Young AS deltar. 
 

• Sak 66 (fastlegetjenesten): Kommunedirektør Bjørn Fauchald og helsesjef Bjørnar Eidsvik 
deltar. 
 

Sak unntatt offentlighet:  
• Møtet foreslås lukket i f.m. behandlingen av sak 64, jf. kommunelovens § 11-5 tredje ledd 

a) og b), jf. offentlighetslovens § 5 og § 13. 
 

 
Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

mailto:kjetil@kontrollutvalget.no
mailto:kjetil@kontrollutvalget.no


 
 

 

 
KONTROLLUTVALGET I  

VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I RÅDHUSET  
 
 

Tirsdag 21. desember 2021 
 
 
 

 
SAK NR. 61/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.11.2021 
 
SAK NR. 62/2021 MØTEPLAN FOR 2022 
 
SAK NR. 63/2021 INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 

2022 
 
SAK NR. 64/2021 STATUSRAPPORT FRA ERNST & YOUNG AS 
 
SAK NR. 65/2021 STATSFORVALTERENS VURDERING AV VESTRE TOTEN 

KOMMUNE – 2021 (KOMMUNEBILDET 2021) 
 
SAK NR. 66/2021 STATUS FOR FASTLEGETJENESTEN I VESTRE TOTEN 

KOMMUNE 
 
SAK NR. 67/2021 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 25.11.2021 
 
SAK NR. 68/2021 REFERATSAKER 
 
 
 
 
 
 

Raufoss, 14. desember 2021. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

sekretær 
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SAK NR. 61/2021 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.11.2021 
 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 21.12.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:   
1. Møteprotokoll fra møte 23.11.2021 

 
Vedlegg 1  

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 23.11.2021 godkjennes. 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
KONTROLLUTVALGET I 

VESTRE TOTEN KOMMUNE

Tirsdag 23. november 2021 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset kl. 0830 – 1100. 

Som medlemmer møtte: 
Asgeir Sveen, leder (H) 
Kjell Borglund, nestleder (Ap) 
Bjørn Iversen (Sp)  
Hege Eriksen (Ap) 

Følgende medlem møtte ikke: 
Torill Hansen (Uavh.)  

Følgende varamedlem møtte: 
Inger Lilleby Fløgum (H), første vara for H/Sp/Frp 

Ellers møtte: 
Fra Ernst & Young AS: Frode Krabbesund og Finn H. Torgersen (begge deltok under sak 57 
via Teams). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken 

Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret, ordfører, kommunedirektøren, kontrollutvalgets medlemmer og 
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med Asgeir Sveen som møteleder. 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

Til behandling: 

SAK NR. 56/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.10.2021 

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 20.10.2021 godkjennes. 

SAK NR. 57/2021 STATUS FOR IGANGSATT UNDERSØKELSE - ERNST & 
YOUNG AS 

Fra behandlingen: 
Ernst & Young AS ved Frode Krabbesund og Finn H. Torgersen 
deltok via Teams. Det ble orientert om status med vekt på foreløpig 
utført arbeid og foreløpige observasjoner. Spørsmål fra 
kontrollutvalget ble besvart. 

VEDLEGG
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Etter en innledende presentasjon ble møtet enstemmig vedtatt lukket, 
jf. kommunelovens § 11-5 tredje ledd. Lukking av møtet ble gjort av 
dels av personvernhensyn og dels med hjemmel i offentlighetslovens 
§ 5 om utsatt innsyn.  
 

Vedtak, enstemmig: 
 

Status og fremdrift for undersøkelsen tas til orientering. 
 

 
 

SAK NR. 58/2021 OPPFØLGING AV TIDLIGERE ANKLAGER (HØSTEN 2020) 
OM SOSIAL DUMPING I HORISONT RENOVASJON AS  
 
Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken presenterte saken. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget tar til orientering at endelig sluttrapport i 
tvistesaken mellom Fagforbundet Gjøvik og Horisont 
Renovasjon AS ble behandlet i selskapets styre den 
9.september 2021.  
 

2. Kontrollutvalget har merket seg at: 
 

• Styret i Horisont Renovasjon AS har gjennomgått saken i 
dialog med Fagforbundet Gjøvik og administrerende 
direktør og anser den konkrete saken som avsluttet. 

• Det foreligger signert protokoll av 8.desember 2020 
mellom Fagforbundet Gjøvik og Horisont Renovasjon AS 
om at «tvisten om lønns- og arbeidstidsordninger er løst 
og at tiltak som er planlagt og skal iverksettes er 
tilfredsstillende.» 

• Administrerende direktør har fulgt opp saken og tiltakene 
administrativt i dialog med Fagforbundet Gjøvik som er 
tillitsapparatet. 

• Representantskapet i Horisont Miljøpark IKS ble orientert 
om status på saken og styrets håndtering av denne i 
representantskapsmøte den 14.01.2021.  

 
 
 
SAK NR. 59/2021 ORIENTERING OM RAPPORT OM DIALOG MED 

SAMARBEIDSKOMMUNENE OMKRING 
BARNEVERNVAKTEN (UNDERSØKELSE I GJØVIK 
KOMMUNE) 
 
Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken presenterte saken. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalget tar undersøkelsen i Gjøvik kommune omkring 
dialog mellom Gjøvik kommune (vertskommunen) og 
deltakerkommunene om fakturering for deltakelse i den 
interkommunale barnevernvakta til orientering.  
 

 
 



3 

 
SAK NR. 60/2021 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 28.10.2021 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kommunestyrets møte den 28.10.2021 tas til 
orientering.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raufoss, 23. november 2021. 
 
 
_________________________  
Asgeir Sveen 
leder 

 

 
RETT UTSKRIFT: 
Raufoss, 23. november 2021. 

 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Møteplan for 2021 – Kontrollutvalget: 
 

• Onsdag 17.02.2021 kl. 0830  
• Onsdag 24.03.2021 kl. 0830  
• Onsdag 05.05.2021 kl. 0830  
• Onsdag 16.06.2021 kl. 0830  
• Onsdag 08.09.2021 kl. 0730 
• Onsdag 29.09.2021 kl. 0830 - tillegg 
• Onsdag 20.10.2021 kl. 0830 
• Tirsdag 23.11.2021 kl. 0830  
• Onsdag 08.12.2021 kl. 0830 - utsatt 
• Tirsdag 21.12.2021 kl. 1200 – ny dato 

 

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 
(forvaltningsrevisjon mv): 
 
Prosjektplan: Måloppnåelse ifm. endringer i 
hjemmetjenesten (KU-sak 35/2021, 
prosjektplan legges frem for kontrollutvalget 
vår/sommer 2022, gjennomføring av prosjekt 
høsten 2022 – raskere gjennomføring vurderes) 
 
Andre bestilte oppdrag: 
Ernst&Young AS: Undersøkelse rettet mot 
varsling, ytringskultur etc. (ferdigstilles januar 
2022) 
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SAK NR. 62/2021 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
MØTEPLAN FOR 2022 
 

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 
 

  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 21.12.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 
      
Saksdokumenter:  

 

1. Møteplan 2022 for Vestre Toten kommune (øvrige utvalg)   Vedlegg 1 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Møteplan for 2022 fastsettes slik: 

 

• Onsdag 19.01.2022 kl. 0830  
• Onsdag 23.02.2022 kl. 0830  
• Onsdag 30.03.2022 kl. 0830  
• Onsdag 27.04.2022 kl. 0830  
• Onsdag 08.06.2022 kl. 0830  
• Onsdag 14.09.2022 kl. 0830  
• Onsdag 14.12.2022 kl. 0830  

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Forslag til møteplan for neste år legger opp til samme møtedag og møtestart som tidligere.  
Det antas at 8 møter vil dekke behovet dersom ikke spesielle saker/situasjoner oppstår.  
 
Følgende er hensyntatt:  

 
 Vinterferie (uke 9):  Mandag 28/2 – fredag 4/3 
 Påske:   Torsdag 14/4 – mandag 18/4 
 Høstferie (uke 41):  Mandag 10/10 – fredag 14/10 

 
 
 



2 
 

Andre forhold som kan være aktuelt å ta hensyn til: 
 
 Tidspunkt for behandling kommunes årsregnskap i april/mai (koordinering med behandling i 

formannskap og kommunestyret) 
 Unngå møtekollisjon med møter i kommunestyre/formannskapet. 
 Ønsker fra kontrollutvalgets medlemmer. 
 Tilgangen til egnet møterom. 
 Kontrollutvalgskonferansen 2022 (den 2.-3. februar 2022) 

 



MØTEPLAN 2022 

VESTRE TOTEN KOMMUNE 

VEDLEGG
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SAK NR. 63/2021 
 

Vestre Toten kommune  
       
   

 
 
 
INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 
2022 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 21.12.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

    
Saksdokumenter:  
(ingen) 

 
 

 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Kontrollutvalgets medlemmer tilbys å delta på Kontrollutvalgskonferansen 2022 den  
2. – 3. februar 2022.  
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
I tråd med fast praksis legges invitasjon til den årlige Kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges 
Kommunerevisorforbund (NKRF) frem til vurdering mht. deltakelse.  
 
Kontrollutvalget har i sitt forslag til budsjett for neste år avsatt penger til opplæring (kurs, seminar 
etc). for kontrollutvalgets medlemmer. Kontrollutvalgskonferansen er den største samlingen i landet 
innenfor bransjen. Det foreslås derfor å prioritere denne konferansen.  
 
Påmeldingsfrist var 16. desember 2021, men det er uproblematisk å melde seg på også etter fristen. 
Utvalgssekretær sørger for påmelding av de som ønsker å være med.  
 
Endelig program for konferansen er ikke ferdigstilt. Nedenfor følger informasjon fra Norges 
Kommunerevisorforbund med informasjon om konferansen (sist oppdatert 19.11.2021): 
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NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2022 
Nøkkelinfo 

Fra/til 2.2—3.2 

Påmeldingsfrist 16.12 

Pris Kr 7 200 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 600 eks. mva.) 
Kr 5 390 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 790 eks. mva.) 
Kr 1 079 eks. mva. for overnatting m/frokost fra 1. til 2. februar 2022 
Deltakere fra kommuner/fylkeskommuner hvor sekretariatstjenesten 
for kontrollutvalget ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i 
NKRF, oppnår medlemspris. 

Sted The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen 

Varighet 2.2.: 10.00 - 17.00 3.2.: 09.00 - 13.00 
Vi har gleden av å invitere til NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse 2. - 3. februar 2022, 
igjen fysisk på Gardermoen. Vi benytter som vanlig The Qube, som ligger i tilknytning til 
hotellene Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel RunWay. 

Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige arrangementet 
vokst betydelig og etablert seg som det viktigste og største treffpunktet for 
kontrollutvalgene i kommunal sektor. I 2021 samlet konferansen rundt 400 
deltakere digitalt. Deltakerrekorden er fra 2020 med ca. 800 deltakere. 

Målgruppe 

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, ordførere, 
kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontroll, revisjon og tilsyn i kommunal 
sektor. 

PROGRAM  
 
Onsdag 2. februar 2022: 
10.00: Velkommen 

• Rune Tokle, daglig leder i NKRF 

10.10: Åpning 

• Bjørn Arild Gram, kommunal- og distriktsminister 

10.30: Kartlegging av klimaendringene i Norge – hva fant vi? 

• Mads Nyborg Støstad, journalist i NRK 

https://www.nordicchoicehotels.no/konferanser-moter/norge/oslo-airport/clarion-hotel-congress-oslo-airport/
https://www.nordicchoicehotels.no/konferanser-moter/norge/oslo-airport/clarion-hotel-congress-oslo-airport/
https://www.nkrf.no/kurs/%7Basset%3A1041354%3Aurl%7D
https://www.nkrf.no/kurs/%7Basset%3A1041354%3Aurl%7D
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• Martin Skjæraasen, journalist i NRK 

11.00: Pause 

11.20: Hvorfor trenger det grønne skiftet kontrollutvalg? 

• Petter Gulli, klimaoptimist 

11.40: Annonseres senere 

12.20: Lunsj 

13.20: Barnevernsreformen – hva krever den av oss? 

• Inga Bejer Engh, barneombud 

13.50: Annonseres senere 

14.20: Pause 

14.40: Hvorfor – og hvordan - være seg bevisst kontrollutvalget som kommunestyrets 
kontrollorgan? 

- Kontrollutvalget – kommunestyrets kontrollorgan – hvorfor og hvordan? 
- Kommunestyret og kontrollutvalget – hvordan få fram det beste i hverandre? 
- Kontrollutvalget – kommunestyrets ektefødte barn 

• Geir Fredrik Sissener, gruppeleder, Høyre i Arendal bystyre 
• Haagen Poppe, leder av kontrollutvalget i Arendal kommune 

15.20: Pause 

15.40: Hvordan går man frem for å sikre en virksomhet som driver med alt? 

- Hvordan hindre at din kommune blir utsatt for datakriminalitet? 
- Hvordan hindre innbrudd i kommunen? 
- Innbrudd i kommunen – det verste som kan skje? 

• Chris Culina, cybersikkerhetsekspert i Secunor AS 

16.10: Annonseres senere 

17.00:Slutt 

19.00: Middag 
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Torsdag 3. februar 2022: 
 
09.00: Varsling til kontrollutvalget 

- Kontrollutvalget og varsling – den vanskelige rollen 
- Kontrollutvalget og varsling – hvordan håndtere det best mulig? 
- Varsling – en sak for kontrollutvalget? 

• Birthe Eriksen, advokat, ph.d. og ekspert på varsling, ADI Advokater AS 

09.45: Pause 

10.05: Varsling, forts. 

10.50: Pause 

11.10: Rettssikkerhet, åpenhet m.m. – status i kommune-Norge 

- Er våre verdier truet? 
- Fellesskapets verdier – mer enn bare penger 

• Hanne Harlem, sivilombud 

11.50: Pause 

12.10: Korrupsjonsrisiko i kommunesektoren 

- Korrupsjon og kommune hører ikke sammen 
- Er kommunen truet av korrupsjon 
- Hvordan hindre/forebygge korrupsjon? 
- Fellesskapets verdier – truet av korrupsjon? 

• Pål Lønseth, Økokrim-sjef 

13.00: Lunsj 

 
[Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 6. desember] 
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SAK NR. 64/2021 
 

Vestre Toten kommune  
 
 

 
 
 
 
STATUSRAPPORT FRA ERNST & YOUNG AS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 
 

21.12.2021 Kjetil Solbrækken Nei 

    
Saksdokumenter:   

1. Oppdragsplan (utarbeidet av EY) 
2. Informasjonsbrev til ansatte om spørreundersøkelse  

Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Status og fremdrift for undersøkelsen tas til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunestyret vedtok i sitt møte den 16.08.2021 å be kontrollutvalget om å undersøke følgende:  
 

1. Om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i hjemmetjenesten høsten 2020 
og våren 2021 på forsvarlig måte, og i tråd med arbeidsmiljølovens regler.  

2. I hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i Vestre 
Toten kommune.  

3. Om dagens retningslinjer for varsling er godt nok kjent i organisasjonen, og om 
retningslinjene ivaretar varsler mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte.  

 
Kontrollutvalget engasjerte i sitt møte den 29.09.2021 Ernst & Young AS til å gjennomføre 
undersøkelsene på sine vegne.  
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Oppstartmøte med Ernst & Young AS ble gjennomført den 11.10.2021.  
 
Oppdragsplan ble lagt frem for kontrollutvalget i deres møte den 20.10.2021 (se vedlegg 1). 
 
Som det går frem av oppdragsplanen er det lagt opp til følgende prosess og fremdrift: 
 
Faser 
 

Tidspunkt Kommentar 

Fase 1: Planlegging Uke 41  
Fase 2: Kartlegging Uke 41-42  
Fase 3: Intervjuer Uke 43-44  
Fase 4: Rapportering Uke 45-46  
Fase 5: Oppfølging Uke 47+ Evt. videre oppfølging er ikke 

forhåndsavtalt. Dette avklares 
etter behov. 
 

 
 
Informasjonsinnhentingen gjøres gjennom en web-basert spørreundersøkelse (alle ansatte) og 
dybdeintervjuer med utvalgte.  
 
Den web-baserte spørreundersøkelsen ble sendt ut og tilgjengeliggjort for alle ansatte torsdag 
28.10.2021. Det ble i den forbindelse sendt ut et informasjonsskriv til alle ansatte (se vedlegg 2).  
Frist for å svare var satt til og med fredag 05.11.2021.  
 
Det er gjennomført flere dybdeintervjuer. Noen gjenstår, men planen er å gjennomføre alle før jul. 
 
Det tok noe lenger tid med etablering og utsending av den web-baserte spørreundersøkelsen enn først 
antatt. Det er også gått noen lenger tid til gjennomføring av dybdeintervjuer enn opprinnelig planlagt. 
Oppsummert antas det at man ligger omkring 4 uker etter tidsplanen. Rapport vil bli lagt frem for 
kontrollutvalget i deres første møte i 2022. 
  
Ernst & Young AS vil gi nærmere informasjon om status og fremdrift i møtet. 
 



Utformet av EY Side 1 av 6
Versjon Oppdragsplan - faktaundersøkelse
Dato 12.10.2021

Oppdragsplan

Vestre Toten kommune

Aktivitet Navn Dato
Utkast:
Godkjent av:

EY
Kontrollutvalget

12.10.2021
____________

VEDLEGG 1



Utformet av EY Side 2 av 6
Versjon Oppdragsplan - faktaundersøkelse
Dato 12.10.2021

DISTRIBUSJON

Utkast oppdragsplan distribueres i elektronisk format til Vestre Toten kommune ved Kontrollutvalget
for godkjennelse.

INNHOLD
Distribusjon ........................................................................................................................... 2
Innhold ................................................................................................................................. 2
1 Bakgrunn ........................................................................................................................ 2
2 Oppdraget ...................................................................................................................... 2
3 Avgrensninger for undersøkelsene ................................................................................... 3
4 Prosess og fremdrift........................................................................................................ 4
5 Grunnlag for undersøkelsene ........................................................................................... 5
6 Rapportering .................................................................................................................. 5
7 Ressurser og kompetanse ................................................................................................ 6

1 Bakgrunn

Bakgrunnen for oppdraget er en varslingssak i Vestre Toten kommune sin hjemmetjeneste. Et
varsel om kritikkverdige forhold i hjemmetjenesten skal ha blitt mottatt fra ansatte i
hjemmetjenesten høsten 2020, og det har gjennom mediene blitt fremmet kritikk mot
kommunens oppfølging.

2 Oppdraget

Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune har fått i oppdag fra kommunestyret i kommunen om
å:

1. Undersøke om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i hjemmetjenesten
høsten 2020 og våren 2021 på forsvarlig måte, og i tråd med arbeidsmiljølovens
regler.

2. Undersøke i hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i
Vestre Toten kommune.

3. Undersøke om dagens retningslinjer for varsling er godt nok kjent i organisasjonen, og
om retningslinjene ivaretar varsler mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte.

EY vil bistå kontrollutvalget i Vestre Toten kommune med å gjennomføre en faktaundersøkelse
med det overordnede formål å kartlegge de faktiske omstendighetene relatert til punktene
ovenfor.
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EY vil presentere funn fra undersøkelsene i en rapport, utarbeide anbefalinger til tiltak og
tilrettelegge for kunnskapsoverføring til kommuneadministrasjonen der det er relevant,
herunder i form av eventuelle kurs og opplæring.

Det vises til signert engasjementsbrev mellom Vestre Toten kommune og EY for beskrivelse av
EYs metodikk.

3 Avgrensninger for undersøkelsene
Undersøkelsene av mandatets punkt 1 skal, som diskutert i møte mellom Kommunerevisjonen i
Vestre Toten kommune og EY den 11. oktober 2021, avgrenses til kommuneledelsen sin
oppfølging av varslingssaken. Med kommuneledelsen forstås ledelsen av kommunens
hjemmetjeneste samt kommunens administrative ledelse. Kontrollutvalget har bedt om at
undersøkelsene også skal inkludere kommunens ordfører og vedkommendes rolle i oppfølgingen
av varslingssaken.
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4 Prosess og fremdrift 

Faktaundersøkelsene vil gjennomføres i henhold til tentativ fremdriftsplan som fremgår
nedenfor.

Faseoversikt
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Fremdriftsplan

5 Grunnlag for undersøkelsene
Grunnlaget for undersøkelsene vil være saksdokumentasjon relatert til varsel og
bekymringsmeldinger mottatt av Vestre Toten kommune, interne retningslinjer og prosedyrer
mm. relevante for mandatet. Det vises til egen «Request list» oversendt til Vestre Toten
kommune ved Kontrollutvalget, og som løpende vil bli oppdatert under undersøkelsene.

EY vil videre bistå med forberedelse og gjennomføring av intervjuer for muntlig
informasjonsinnhenting. Intervjuobjekter avtales med Vestre Toten kommune i forkant av
gjennomføringen. Gjennomføring av intervjuer vil i utgangspunktet være frivillig, og dermed
betinget av den enkeltes samtykke. I den grad den intervjuede aksepterer lydopptak, vil EY
benytte dette. I etterkant av intervjuet vil det utarbeides et referat/resymé av intervjuet som
den intervjuede får til gjennomlesning (verifikasjon). Når arbeidet med undersøkelsen og
eventuelle etterfølgende prosesser anses sluttført, vil lydopptaket slettes.

6 Rapportering
EYs leveranse vil være begrenset til en rapport som beskriver det utførte arbeidet og resultatet
av dette. Vi vil presentere vårt arbeid og eventuelle funn så snart som mulig og etter nærmere
avtale med Vestre Toten kommune.

Vestre Toten kommune vil bli holdt fortløpende underrettet om sakens utvikling. Etter nærmere
avtale med kommunen vil det om nødvendig bli rapportert på hele eller deler av oppdragets
mandat før undersøkelsene er fullstendig gjennomført.
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7 Ressurser og kompetanse

Partner Frode Skårmo Krabbesund vil være ansvarlig for oppdraget. Prosjektleder vil være
Associate Partner Ole Jakob Øglænd med bistand fra avdelingens øvrige ressurser ved behov.
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Informasjon om undersøkelse i Vestre Toten kommune 

Bakgrunnen for undersøkelsen 

Vestre Toten kommune mottok høsten 2020 og våren 2021 bekymringsmeldinger/varsler om 

kritikkverdige forhold i kommunens hjemmetjenester.  

Kommunestyret har gitt kontrollutvalget i oppdag å undersøke følgende forhold:  

1. Om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i hjemmetjenesten høsten 2020 og

våren 2021 på forsvarlig måte, og i tråd med arbeidsmiljølovens regler.

2. I hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i Vestre Toten

kommune.

3. Om dagens retningslinjer for varsling er godt nok kjent i organisasjonen, og om

retningslinjene ivaretar varsler mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte.

Gjennomføring av undersøkelsen 

Ernst & Young AS (EY) har blitt engasjert av kontrollutvalget i Vestre Toten kommune for å 

gjennomføre en faktaundersøkelse av de aktuelle forholdene.  

Det vil som et ledd i undersøkelsen gjennomføres en spørreundersøkelse blant alle ansatte i Vestre 

Toten kommune. Spørreundersøkelsen legger til rette for at ansatte i kommunen gis anledning til å 

formidle eventuelle opplysninger direkte til EY. Dette vil skje ved bruk av et elektronisk 

svarskjema og intervjuer. Dersom du er ansatt i hjemmetjenesten, vil du få tilleggsspørsmål relatert 

til bekymringsmeldinger/varsler.  

Resultatet av undersøkelsen skal bidra til at Vestre Toten kommune skal kunne sikre et forsvarlig 

arbeidsmiljø for ansatte i kommunen. Det er derfor viktig at alle som måtte inneha opplysninger om 

kritikkverdige forhold rapporterer slike omstendigheter gjennom det elektroniske webskjemaet 

og/eller formidler opplysninger om sin kjennskap direkte til EY.  

Nedenfor fremkommer en link til EYs elektroniske og krypterte spørreundersøkelse. Det gis 

anledning for kommunens ansatte å sende informasjon til EY anonymt. Det oppfordres likevel til at 

kontaktinformasjon oppgis til EY for videre oppfølging og mulighet til å stille supplerende 

spørsmål til den enkelte.  

QR-koden nedenfor gir samme tilgang til den elektroniske spørreundersøkelsen som i linken 

beskrevet ovenfor, og er særlig egnet for å sende informasjon gjennom mobiltelefon/lesebrett etc. 

Et utvalg av ansatte, i tillegg vil tillitsvalgte/hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, vil bli gitt 

anledning til å formidle eventuell informasjon til EY ved gjennomføring av intervjuer.   

Kontrollutvalget anmoder om at alle som kontaktes stiller seg til disposisjon for EY. 

Intervjuene vil i utgangspunktet gjennomføres innenfor kontortiden (kl. 08 – 16) på avtalt tidspunkt 

på Raufoss eller som digitalt møte ved bruk av Microsoft Teams etter nærmere avtale med EY.  

VEDLEGG 2
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Alle ansatte er fritatt for eventuell taushetsplikt i forbindelse med taushetsbelagte opplysninger som 

er relevante for EYs undersøkelser. EY har taushetsplikt om all informasjon som de mottar i 

forbindelse med undersøkelsene. 

For å kunne få tilgang til spørreundersøkelsen, benyttes følgende link:  

https://dh8342.customervoice360.com/uc/admin/86fe/  

 

Alternativt kan spørreundersøkelsen besvares ved å bruke følgende QR-kode (skannes med 

mobiltelefon, lesebrett etc.): 

  

Dersom ansatte ikke får gitt sine innspill elektronisk, eller av annen grunn ønsker å snakke med 

representanter for EY, er det mulig anonymt å ringe til EY på telefon 24 00 20 14 (direkte til 

personell hos EY som kjenner til undersøkelsene). 

Det elektroniske svarskjemaet vil være tilgjengelig fra dagens dato og frem til og med  

fredag 5. november 2021. 

Kontrollutvalget oppfordrer alle som har konkrete opplysninger til å bidra med informasjon.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Asgeir Sveen 

Leder av kontrollutvalget 

Vestre Toten kommune 

 

 

https://dh8342.customervoice360.com/uc/admin/86fe/
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1. Statsforvalterens vurdering av Vestre Toten kommune 2021  
 

 
Vedlegg 1 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Statsforvalterens vurdering av Vestre Toten kommune for 2021 tas til orientering. 
 

 
 

SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Fagfolkene hos Statsforvalteren i Innlandet vurderer om lag 50 indikatorer for hver av de 46 
Innlandskommunene. Vurderingene oppsummeres i en rapport til hver av kommunene. Rapporten 
omtales som «Kommunebildet».  

Kommunebildene er et verktøy Statsforvalteren utarbeider årlig, og skal ligge til grunn for en 
konstruktiv dialog med kommunene. Bildene tar utgangspunkt i ROS-analyser fra hvert område 
Statsforvalteren gjennomfører tilsyn eller er tillagt ansvar i lov eller forskrift. Vurderingene bygger 
på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og 
kommunedialog. 

Formålet med kommunebildene er å ha et grunnlag for å diskutere kommunenes status, utfordringer 
og muligheter på sentrale områder for kommunene. Statsforvalteren legger kommunebildene til 
grunn for sitt kommuneretta arbeid, og er en av flere faktorer når det f.eks. planlegges tilsynsaktivitet 
og vurderer skjønnsmiddelsøknader. 
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Kommunebildene var på høring i perioden 12.oktober til 1.november. Det ble bedt om 
tilbakemeldinger dersom kommunene fant faktafeil eller vurderte situasjonen som annerledes enn slik 
Statsforvalteren hadde beskrevet den. Omtrent halvparten av kommunene ga tilbakemeldinger, og 
flere av våre vurderinger har derfor blitt justert i de endelige kommunebildene.  

Vedlagt følger Statsforvalterens vurdering / kommunebilde for 2021. 

 



Statsforvalterens vurdering av Vestre Toten kommune - 2021 

Statsforvalterens kommunebilde bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, 

tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. Vi har med utgangspunkt i dette utarbeida ROS-

analyser for ulike tjenester. Kommunebildet vi presenterer, er et sammendrag av hvordan 

Statsforvalteren oppfatter status og utfordringer på sentrale fagområder i kommunen. ROS-analyser 

gjelder kun fagområder der Statsforvalteren gjennomfører tilsyn eller er tillagt et ansvar i lov eller 

forskrift.   

Kommunebildene er oppdatert i 1. oktober 2021.  

Vi har valgt å gruppere kommentarene i tre kategorier: 

Områder med god kompetanse, kapasitet og kvalitet 

Områder med forbedringspotensial innen kompetanse, kapasitet og kvalitet 

Områder som er sårbare innen kompetanse, kapasitet og kvalitet 

SSBs befolkningsprognose anslår en endring fra 13 459 innbyggere i 2021 til 14 231 i 2040 etter 

hovedalternativet. 

Antall eldre relativt til hvor mange som er i yrkesaktiv alder er et mål på evnen til å finansiere økt 

etterspørsel av kommunale tjenester fremover. Antall innbyggere i alderen 20-66 år per eldre over 

80 år endrer seg i Vestre Toten kommune fra 11,5 i 2020 til 9,7 i 2025 og 5,6 i 2040. 

Landsgjennomsnittet er 14,3, 12,1 og 6,8. 

Barnehage og opplæring 
I 2020 oppfyller ni av elleve barnehager normkravet til pedagogisk bemanning i forhold til antall 

barn, mens to av elleve barnehager oppfyller normkravet med dispensasjon. Andelen ansatte 

med barne- og ungdomsarbeiderfag ligger på 23,1 %, mens landsgjennomsnittet ligger på 21,5 

%.  

I perioden 2017-21 har elevene noe lavere gjennomsnittlig grunnskolepoeng enn landet for 

øvrig, med unntak av 2018-19 som er lik landssnittet. I elevundersøkelsen 2020 for 7. trinn 

skåres det 4,3 skalapoeng for faktoren trivsel, landsgjennomsnittet for trivsel er 4,2.  

Kommunen deltar i følgende kompetansetiltak i barnehage og skole: 

I samarbeid med Gjøvik regionen om lokal kompetanseutvikling: 

- Regional ordning (barnehage - øke personalets læringskompetanse gjennom arbeid med å

utvikle barnehagen som et profesjonsfellesskap)

- Desentralisert ordning (skole - kollektiv kompetanseutvikling i inkluderende praksis

gjennom fag og ferdigheter med vekt på språk og lesing, ledele av kollektive prosesser)

- Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende samarbeid (kartlegging 2021)

- Pilot for programfinansiering

VEDLEGG 



 

 

 

Rus og psykisk helse  
Brukerplan er et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant 

tjenestemottakere i kommunen. Resultatene av kartleggingen gir informasjonsgrunnlag for 

planlegging og dimensjonering av framtidige tjenester. Kommunen har innført 

brukerplankartlegging i sin tjeneste. 

 

Kommunen har ansatt psykolog i helse- og omsorgstjenestene (lovkrav fra 2020). 
 

Toten/Land-kommunene har fått tilskudd og opprettet FACT Toten/Land sammen med DPS 

Gjøvik. FACT-team er en anbefalt måte for samarbeid mellom kommunene, 

spesialisthelsetjeneste og andre.   

 

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 
Det foreligger en nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Denne 
inneholder anbefalinger som skal bidra til gode og tilgjengelige tjenester. I Vestre Toten 
kommune ser vi at avtalte årsverk i helsestasjon og skolehelsetjeneste er 60,3 årsverk pr. 10 
000 innbyggere 0-20 år (landet 46,3). Når det gjelder hjemmebesøk til nyfødte ligger 
kommunen på 93,6 % (landet 69,9). 
 

Landbruk 
Som skogbruks- og jordbruksmyndighet synes kommunen å ha tilfredsstillende 
forvaltningspraksis. Det er sårbart med bare én saksbehandler på jordbruk.                               
 

Samfunns- og arealplanlegging 

Kommuneplanens samfunnsdel er fra 2015 og arealdelen fra 2014. Begge planer er under 
revisjon. Kompetanse og kapasitet på planområdet er vurdert å være svært god med 
tilsvarende kontinuitet. Statsforvalteren opplever at planarbeidet er godt forankret i 
organisasjonen, og at øvrig relevant kompetanse brukes godt.  

 

Samfunnssikkerhet  

Siste tilsyn ble gjennomført i 2016. På grunn av Koronapandemien har det ikke blitt 
gjennomført tilsyn i 2020/2021. Helhetlig ROS er fra 2017. Risiko og sårbarhet utenfor 
kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen og fremtidig risiko og 
sårbarhet er bare delvis vurdert i HROS. Av Planstrategien fremgår det at HROS skal revideres i 
2022.  
 
Overordnet beredskapsplan ble revidert i 2019 med delvis utgangspunkt i HROS. 
Beredskapsplanen skal til enhver tid være oppdatert, og som et minimum skal den revideres én 
gang per år. Kommunen øvde egen beredskapsorganisasjon i henhold til krav i forskrift om 
kommunal beredskapsplikt i 2019. Overordnet beredskapsplan er ikke forankret i 
kommunestyret. Hovedinntrykket er at Vestre Toten er flinke i arbeidet med systematisk 
samfunnssikkerhet og har hatt en positiv utvikling jf. Kommuneundersøkelsen 2020 til 2021. 
 

Helse og omsorg 
Legetimer per uke per beboer i sykehjem er 0,84 timer mot 0,56 timer på landsbasis. Legetimer 

er en indikator på kvalitet i tjenesten.  

 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten


 

 

Årsverk med helseutdanning i omsorgstjenesten ligger på 76,1 %, som er litt under landssnittet 
for øvrig med 77,7 %. Nasjonale mål om forskyvning av pasientbehandling i fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten krever at kommunen fortsatt jobber med 
kompetansehevende tiltak. 
 
Av innbyggere over 80 år bor 7,0 % på sykehjem. Dette er under landsbasis som er på 11,4 %. 
48,7 % av brukerne av hjemmetjenester er under 67 år. De ligger med dette på 
landsgjennomsnittet som er på 48,3 %. Kommunen bør ha fokus på å styrke hjemmebaserte 
tjenester i tråd med nasjonale anbefalinger. 
 

Vannforvaltning 
Vi vurderer at kommunen er godt bemannet og arbeider bra med vannforvaltning. I tillegg 
bidrar kommunen økonomisk til vannområde Mjøsa. 
 

  

Oppvekst 
Oppvekstprofilen til Vestre Toten viser at andelen unge i kommunen som står utenfor skole og 

arbeidsliv er 12,9 % (Innlandet 11,7 %). Andelen i kommunen som gjennomfører videregående 

skole er 72 %, og noe lavere enn ellers i fylket (Innlandet 76 %). Det kan være lurt for 

kommunen å se på sammenhengen med en relativ lav andel unge som har aktivitetstiltak ved 

mottak av sosiale tjenester og legge til rette for gode kvalifiserende tiltak for unge som står 

utenfor jobb og arbeidsliv. Ungdata-undersøkelsen er ikke blitt gjennomført i Vestre Toten i 

2020, eller det mangler data om kjønn og klassetrinn, slik at andel unge som oppgir å være 

fornøyd med lokalmiljøet er ukjent (Innlandet 70 %). 

  
11 % av barna i Vestre Toten lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt (Innlandet 13 %). 
Andelen barn som bor trangt er på 11 % (Innlandet 14 %).  
  
Kommunen bør bruke sine virkemidler målrettet for å bidra til god integrering og legge 

grunnlag for gode oppvekstsvilkår. Det er også viktig å utvikle et godt samarbeid mellom flere 

etater og god samordning av tjenester til utsatte barn og unge. Se oppvekstprofil. 

 

Barnevern 
Indikator på hvorvidt kommunen gir barn og familier riktig hjelp til rett tid, er forberedt til 

barnevernreformen 2022 og sikrer forsvarlig oppfølging av fosterhjem. 

 

Sentrale nøkkeltall/begrep: 
 Kommunemonitor 2020 

Kom Fylket 

✓ Fristbrudd i undersøkelsessaker 5,1 % 7,3 % 

✓ Barn i hjelpetiltak uten tiltaksplan 7,5 % 9,9 % 

✓ Barn i fosterhjem som ikke har fått oppfølging i tråd med 
regelverk 

33,3 % 7,5 % 

 

Rapporteringer viser at kommunen har noe avvik når det gjelder oppfølging ut fra lovkrav. 

Dialogmøte avdekket behov for å stryke tverrsektorielt samarbeid. Vestre Toten 

barneverntjeneste deltar i Bufdir sin kompetansesatsing mot barnevernreformen. 

Barneverntjenesten vurderes som delvis god. 

 

https://www.fhi.no/fp/oppvekst/hent-oppvekstprofil/


 

 

Sosiale tjenester 
Statsforvalteren viser til brev fra arbeids- og velferdsdirektoratet av 04.02.21 som inneholder 

nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og 

velferdsforvaltningen for 2021. Vi anmoder om at kommunene merker seg innholdet i 

kommunebrevet og vurderer behov for styrking av de sosiale tjenestene i egen kommune.  

 

• 2,5 % av innbyggerne mottar sosiale tjenester (Innlandet 2,5 %) 

• 25,9 % av de som mottar sosiale tjenester er i aldersgruppen 18-24 år (Innlandet 19,6 

%) 

• 32,6 % av de som mottar sosiale tjenester har hjelpebehov som varer lengre enn 6 

mnd. (Innlandet 36,1 %) 

• 22,6 % av de som mottar sosiale tjenester forsørger barn (Innlandet 25,3 %) 

 

En trygg og forutsigbar bosituasjon er en sentral velferdspilar. Strategien “Alle trenger et trygt 

hjem” representerer en samordnet innsats for å trygge bosituasjon og bedre levevilkårene for 

vanskeligstilte. Informasjon om satsningen finnes på disse nettstedene;  

Statsforvalteren i Innlandet og regjeringen.no. Av husholdninger i Vestre Toten som mottar 

sosiale tjenester bor 8,8 % i selveid bolig (Innlandet 9,3 %). 

 

Arbeid og aktivitet er viktige virkemiddel for å forebygge lavinntekt og utenforskap. Det er et 
ansvar for kommunen å tilby personer under 30 år som mottar sosiale tjenester tilbud om 
kvalifiserende tiltak. Kommunen har ansvar for å ivareta at kvalifiseringsprogram og andre 
kvalifiserende tiltak er tilgjengelig.  
 
I 2020 hadde Vestre Toten 27 personer som var deltakere i kvalifiseringsprogram. Av de i 

aldersgruppen 18-24 år som mottok sosiale tjenester hadde 15,9 % vilkår om arbeidsrettet 

aktivitet, (Innlandet 43,1 %) og 6,1 % i aldersgruppen 25-29 år, (Innlandet 34,2 %). 

 

Folkehelse 
Å være fysisk aktiv gir glede og mestring for mange. Det skal være enkelt å være fysisk aktive ut 

fra egne forutsetninger. Folk flest er for lite fysisk aktive. Aktivitetsnivået synker med alderen, 

og nedgangen starter tidligere enn før. Kun tre av ti voksne er aktive nok, og bare halvparten av 

15-åringene. I regjeringens Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029, trekkes det frem 

kommunenes store påvirkningskraft når det gjelder tilrettelegging for aktivitetsfremmende 

lokalmiljøer. 

 

I Vestre Toten er andelen ungdomsskoleelever som er fysisk aktive sjeldnere enn en gang i uka 

15 %, mot 14 % i Innlandet og landet for øvrig.  Andelen 17-åringer i Vestre Toten som oppgir at 

de trener sjeldnere enn ukentlig er 23 %, mot 25 % i Innlandet og landet for øvrig. Andelen 

ungdommer med skjermtid på mer enn 4 timer pr uke er 36 % i Vestre Toten, mot 29 % i 

Innlandet og landet for øvrig. For mer informasjon se 

https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/. 

 

Leve hele livet 
Statsforvalteren viser til strategien «Leve hele livet» (se Helsedirektoratets side). Vestre Toten 

kommune har ikke integrert løsningsforslagene i «Leve hele livet» strategien i sitt planarbeid og 

har heller ikke politisk vedtatte løsningsforslag til innsatsområder innenfor strategien. Planlagt 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/om-nav/fakta-om-nav/partnerskapet-i-nav/aktuelle-dokumenter
https://www.statsforvalteren.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/bolig-for-velferd/
https://www.regjeringen.no/contentassets/c2d6de6c12d5484495d4ddeb7d103ad5/oppdatert-versjon-alle-trenger-en-nytt-hjem.pdf
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre


 

 

politisk behandling i saken var mars 2021. Kommunen viser til at lovpålagt medvirkning er 

ivaretatt, og at kravet til deltagelse i nettverk er oppfylt. 

 

Jordvern 
Kommunen har omdisponert 5,9 daa dyrka mark de siste fem årene. Med dette bryter ikke 
kommunen målene fra nasjonale jordvernstrategi, men Statsforvalteren minner likevel om at 
kommunen må ha oppmerksomhet på jordvern i sin arealforvaltning. 
 

Forurensning 
Vi har vurdert kjennskap og arbeid med ledningsnett for avløp. Vestre Toten kommune har god 

kjennskap til ledningsnettets alder, som har en gjennomsnittlig alder på 31 år. Det er 

dokumentert utfordring med mye fremmedvann i perioder, men det er ikke rapportert om noe 

fornyelse i 2020. Vi anser at det er behov for noe fornying av ledningsnettet til tross for at 

ledningsnettet er relativt ungt. 

  
Kommunen har oppretta bruker i Grunnforurensning, men har flere lokaliteter som ikke er 
godkjent. Dette indikerer at det systematiske arbeidet med grunnforurensning kan forbedres. 
Det er positivt at andelen avfall som leveres til materialgjenvinning (53,7 %) er over landssnittet 
og nasjonale mål. 
 

Klima  
Kommunen har en klima- og energiplan fra 2010. Det er viktig å en oppdatert plan for klima- og 
energispørsmål, og det er derfor positivt at kommune nå er i gang med revisjon av gjeldende 
plan. Kommunen rapporterte i kommuneundersøkelsen i 2019 å ha gjennomført noen 
klimatiltak siste år da. Statsforvalteren oppfordrer til forsterket innsats med utslippskutt. Det er 
positivt at kommunen de to siste årene har søkt om midler fra Klimasats til tiltak. 
Statsforvalteren oppfordrer kommunen til å delta i klimanettverk med andre kommuner. Det er 
svært begrenset med informasjon om klima på kommunen sine hjemmesider. 

 

  

Fastlegesituasjonen 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- 
og omsorgstjenester. For å oppfylle dette ansvaret skal kommunen blant annet tilby en 
fastlegeordning. Vestre-Toten har 6 ubesatte fastlegehjemler og 64 % av legene er 60 år eller 
eldre. 50 % av legene er spesialister i allmennmedisin. Det er store utfordringer med 
rekruttering av fastleger i flere av kommunene i Innlandet, og hos dere spesielt. Det er derfor 
viktig at kommunene jobber med rekrutteringstiltak for å ivareta kontinuitet i relasjonen 
mellom lege og pasient og sikre stabilitet i legetjenesten.   
 

Kommuneøkonomi 
Netto driftsresultater har vært negative de siste årene, og er det også i 2020. Planlegger 
balanse i 2021, men negativt gjennom planperioden. Svært høyt gjeldsnivå (høyest av 
kommunene i Innlandet) og høy gjeldsbelastning, pga store investeringer de siste årene.  
Kommunen har moderat likviditet, men lavt disposisjonsfond. Fondet har økt gradvis de siste 
årene, men vil igjen bli redusert ved saldering av budsjettet fremover. Meldt ut av ROBEK i 
2017. 
 
Økning i befolkningen siste 10 årene, som forventes å fortsette fremover. Aldersgruppene 1-5 
år og 67 år og eldre står for økningen, mens de øvrige reduseres. 
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SAK NR. 66/2021 
 

Vestre Toten kommune  
      

 
 
 
 
STATUS FOR FASTLEGETJENESTEN I VESTRE TOTEN 
KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 21.12.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:   

1. Svar på interpellasjon i kommunestyret 27.05.2021 
2. Avisartikler - 2021 

 
 

Vedlegg 1 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 

Saken er en oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i møte den 16.06.2020 der kommunedirektøren 
orienterte kontrollutvalget om situasjonen innenfor legetjenesten i kommunen. Kontrollutvalget fattet 
slikt vedtak i saken (53/2020):  

1. Kontrollutvalgets inntrykk er at legedekningen pr. d.d. er tilfredsstillende, men er 
bekymret for det store omfanget av vikarer og de følgene det har for stabiliteten og 
innbyggernes opplevelse av ordningen.  

2. Kommunedirektørens informasjon om gjennomførte og planlagte tiltak synes å være 
egnet til å bidra til en mer robust løsning for fastlegetjenesten på sikt. 

3. Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen og vil be om en ny orientering om 
situasjonen senere i 2020.  

 
Med bakgrunn i vedtakets pkt. 3 er kommunedirektøren/administrasjonen invitert til å gi en ny 
orientering om status. Etter avtale er det avventet lenger enn vedtatt med en formell oppfølging av 
saken. Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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Historikk – tidligere orienteringer i kontrollutvalget om fastlegetjenesten: 
 

 
Kontrollutvalget 04.02.2020 (sak 03/2020): 

Vedtak: 
1. Kontrollutvalgets inntrykk er at legedekningen pr. d.d. er tilfredsstillende, men at dagens 

løsning ikke er egnet til å gi ønsket/nødvendig stabilitet over tid.  
2. Den presenterte strategien og tiltaksplanen for 2020 fremstår som en god tilnærming for 

å nå målet om en mer robust løsning for fastlegetjenesten.   
3. Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen og vil be om en ny orientering om situasjonen 

senest høsten 2020. Det bes i den forbindelse om informasjon om sentrale myndigheters 
arbeid med fastlegeordningen og hvordan dette påvirker Vestre Toten kommune. Det 
vises her til at regjeringen er i ferd med å styrke og modernisere fastlegeordningen og at 
det er varslet en handlingsplan for allmennlegetjenesten som skal være klar våren 2020. 

 
 
Kontrollutvalget 23.03.2019 (sak 15/2019): 

Vedtak: 
1. Rådmannens presentasjon av fastlegesituasjonen i Vestre Toten kommune, tas til 

orientering. 
2. Kontrollutvalget mener situasjonen er alvorlig, og er bekymret for utviklingen fremover.  
3. Årsaken til dagens situasjon er sammensatt, men har blant annet sammenheng med økt 

arbeidsmengde for fastleger, færre som ønsker å drive som selvstendig næringsdrivende, 
generell legemangel mv. Kontrollutvalget har tillit til at de tiltakene som er iverksatt for å 
beholde og rekruttere leger i Vestre Toten kommune har effekt, og er egnet til å forhindre 
at situasjonen forverrer seg ytterligere.  

4. Kontrollutvalget tar til orientering at det på statlig hold er igangsatt en rekke prosesser 
for å gjennomgå dagens fastlegeordning og vurdere hva som bør gjøres for å sikre en 
bærekraftig fastlegeordning i fremtiden. Regjeringen har varslet en handlingsplan for 
allmennlegetjenesten våren 2020. Dette betyr at større endringer i fastlegeordningen 
tidligst vil skje i statsbudsjettet for 2021. Kontrollutvalget er kritisk til fremdriften i dette 
arbeidet, og oppfordrer kommunen/rådmannen om å gjøre det man kan for å påvirke en 
fortgang i arbeidet. 

 
 
Kontrollutvalget 16.06.2020 (sak 53/2020): 

Fra behandlingen: 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte om status for fastlegetjenesten i Vestre Toten 
kommune og svarte på spørsmål innenfor følgende hovedtema: 

 

• Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 (Helse- og omsorgsdepartementet, 
2020) 

• Status for legedekning pr. juni – 13,5 hjemler totalt 
• Framdrift 2020: Forsinket pga. korona, men holder fortsatt fast på planen og jobber 

inn forsinkelsen. 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalgets inntrykk er at legedekningen pr. d.d. er tilfredsstillende, men er 
bekymret for det store omfanget av vikarer og de følgene det har for stabiliteten og 
innbyggernes opplevelse av ordningen.  

2. Kommunedirektørens informasjon om gjennomførte og planlagte tiltak synes å være 
egnet til å bidra til en mer robust løsning for fastlegetjenesten på sikt. 

3. Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen og vil be om en ny orientering om 
situasjonen senere i 2020.  
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SAK NR. 67/2021 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 25.11.2021  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 21.12.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:  

1. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 25.11.2021 
 

 
Vedlegg 1 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kommunestyrets møte den 25.11.2021 tas til orientering.  
 

 
 
 

SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Kontrollutvalget har etablert rutine med løpende å legge frem protokoller fra kommunestyrets møter 
til orientering. Hensikten er å sørge for at utvalget løpende har god kunnskap om viktige politiske 
saker, og på en enklere måte kunne følge med på at kommunestyrets vedtak og intensjoner blir fulgt 
opp av administrasjonen på tilfredsstillende måte. 
 
Vedlagt saken følger protokoll fra kommunestyrets møte den 25.11.2021 til orientering. 
 
 



Møteprotokoll godkjent: 

Godkjent av: 

Møteprotokollen er elektronisk godkjent og har ingen signatur

MØTEPROTOKOLL 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: - Kommunestyresalen

Dato: 25.11.2021

Tidspunkt: 09:00 -15:00

Til stede: 
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Stian Olafsen Leder AP 
Tonje Bergum Jahr Medlem AP 
Jon Aaslund Medlem AP 
Stian Pettersbakken Medlem AP 
Rolf Erik Halle Medlem AP 
Ann Marit Sandsengen Medlem AP 
Lene Myhrvold Medlem AP 
Henning Engeskaug Karlsen Varamedlem AP Slije Sandsengen 
Ole Runar Helbostad Medlem AP 
Frode Engen Medlem AP 
Torhild Løkken Medlem AP 
May Brit Syversen Huuse Medlem AP 
Janne Bergum Stenseth Varamedlem AP Siv Anita Midtskogen 
Svein Erik Sørensen Medlem FRP 
Stein Rune Vinger Medlem FRP 
Stig Vestlie Varamedlem FRP Per Erik Bergstuen 
Tor Ole Karlsen Varamedlem H Elin Synnøve Solberg 
Arve Sørbo Medlem H 
Asgeir Sveen Medlem H 
Kjetil Sangnes Medlem H 
Paula Elvesveen Medlem MDG 
Tor Sundheim Medlem R 
Aage Midtbu Medlem SP 
Arild Nikolai Ødegaard Medlem SP 
Dorthe Ødegaard Benckert Medlem SP 
Hans Kristian Thorsrud Medlem SP 
Sissel Skiaker Medlem SP 
Bjørn Stensli Iversen Varamedlem SP Håvard Johansen Lindgaard 
Live Johsnrud Varamedlem SP Kjersti Diesen Løken 
Ahmed Haruun Ali Medlem SV 

VEDLEGG



 

Vestre Toten kommune  
 

Anders Vildåsen Medlem U  
 

Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Tom Erik Støen Østli Konsulent 
Bjørn Fauchald Kommunedirektør 
Odd Arnvid Bollingmo assisterende kommunedirektør 
Bodil Evenstad Driftssjef 
Trine Kløvrud Helse- og omsorgssjef 
Reidun Tollefsrud Bergersen Driftsenhetsleder 
Ole Petter Bergersen Eiendomssjef 
Per Even Sveum Driftsleder 
Ivar Jahr Grunnskolesjef 
Monica Skjellen-Larsen Leder tverrsektorielt samarbeid 
Elisabeth Lund Kultursjef 
Anne Linn Dambråten Konsulent 

 

Merknad i møte: 
Representanten Asgeir Sveen (H) tiltrådde møtet 09:40 til behandling av PS 11721. 
Representanten Lene Myhrvold (AP) ble innvilget permisjon fra klokken 09:25-11:00.Hun 
tiltrådde møtet igjen til behandling av PS 19921. 
 



 

Vestre Toten kommune  
 

Saksliste 
 

Saksnr. Tittel U.off 
PS 11421 Godkjenning av innkalling med saksliste  
PS 11521 Godkjenning av protokoll fra møte 28.10.21  
 Møteprotokoll 20/10-21 - Kontrollutvalget i Vestre Toten 

kommune 
 

 Referater fra politiske råd  
PS 11621 Veiledende tildelingskriterier for helse - og omsorgstjenesten  
PS 11721 Orienteringer og meldinger  
PS 11821 Tilstandsrapport for grunnskolen skoleåret 2020/2021  
PS 11921 Tilstandsrapport for barneverntjenesten 2021  
PS 12021 Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til godkjente private 

barnehager 
 

PS 12121 Eget tilknytningsgebyr for Sivesind Vannverk sine abonnenter  
PS 12221 Politisk behandling av plan frivillighet  
PS 12321 Revidert felles anskaffelsesstrategi i Gjøvikregionen  
PS 12421 Eierskapsmelding for 2020  
 Åpen post  
 

PS 11421 Godkjenning av innkalling med saksliste 

Kommunestyrets behandling av sak 114/2021 i møte den 25.11.2021: 
Behandling  

Merknader: 

Det vil i tillegg til saksliste bli en orientering om kommunens økonomiske nåsituasjon fra 

ass. kommunedirektør Odd A. Bollingmo. 

Representanten Kjetil Sangnes (H): PS 11821 og 11221 ble ikke behandlet i oppvekst- 

og velferdsutvalget 22.11.21. Det ble bedt om utsettelse av disse, men pga. mengde 

saker ble det besluttet at disse skulle behandles direkte i kommunestyret.  

  

Avstemning: 
Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Innkalling med saksliste og merknader godkjennes. 

 



 

Vestre Toten kommune  
 

 

PS 11521 Godkjenning av protokoll fra møte 28.10.21 

Kommunestyrets behandling av sak 115/2021 i møte den 25.11.2021: 
Behandling  

Avstemning: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Protokoll fra møte 28.10.2021 godkjennes. 

 

 

Møteprotokoll 20/10-21 - Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 

Kommunestyrets behandling av sak 23/2021 i møte den 25.11.2021: 
Behandling  

 

Vedtak 

Referatet tas til orientering. 

 

 

Referater fra politiske råd 

Kommunestyrets behandling av sak 24/2021 i møte den 25.11.2021: 
Behandling  

Merknad: 

Representanten Svein Erik Sørensen (FRP): I eldreråd 26.10.21 ble det under åpen 

post etterspurt status for innkjøp av ny bil til handikaptransport. 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald svarte opp at bil er bestilt og er ventet i nær fremtid. 

 

Vedtak 

Referatene tas til orientering. 



 

Vestre Toten kommune  
 

 

 

PS 11621 Veiledende tildelingskriterier for helse - og omsorgstjenesten 

Kommunestyrets behandling av sak 116/2021 i møte den 25.11.2021: 
Behandling  

Omsorgssjef Trine Kløvrud og driftsenhetsleder Reidun Tollefsrud Bergersen orienterte 

innledningsvis. 

  

Avstemning: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret godkjenner dokumentet «veiledende tildelingskriterier for tildeling av 
kommunale helse- og omsorgstjenester». 

 

 

PS 11721 Orienteringer og meldinger 

Kommunestyrets behandling av sak 117/2021 i møte den 25.11.2021: 
Behandling  

Eiendomssjef Ole Petter Bergersen presenterte tilstandsrapporter og vedlikeholdsplan 

2022-2031 for de større byggene i kommunen, samt vedlikeholdsbudsjett for alle 

kommunale bygg. 

  

Avstemning: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Meldinger tas til orientering. 

 

 



 

Vestre Toten kommune  
 

PS 11821 Tilstandsrapport for grunnskolen skoleåret 2020/2021 

Kommunestyrets behandling av sak 118/2021 i møte den 25.11.2021: 
Behandling  

Grunnskolesjef Ivar Jahr orienterte innledningsvis om tilstandsrapporten. 

  

Avstemning: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

1. Kommunestyret har drøftet tilstandsrapport for grunnskolen. 

2. Funn og konklusjoner legges til grunn i det videre arbeid med kvalitetsutvikling av 
grunnskolen i Vestre Toten kommune. 

 

 

PS 11921 Tilstandsrapport for barneverntjenesten 2021 

Kommunestyrets behandling av sak 119/2021 i møte den 25.11.2021: 
Behandling  

Leder Monica Skjellen-Larsen innledet på saken. Barnevernleder Linda Overhalden 

orienterte om tilstandsrapporten. 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte om at Monica Skjellen-Larsen tiltrer som 

tjenesteområdeleder for barneverntjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

01.01.2022. 

  

Avstemning: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret tar tilstandsrapport for barneverntjenesten 2021 til orientering. 

 



 

Vestre Toten kommune  
 

 

PS 12021 Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til godkjente private 
barnehager 

Kommunestyrets behandling av sak 120/2021 i møte den 25.11.2021: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken.. 

  

Avstemning: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til godkjente private barnehager vedtas med 
virkning 01.01.2022. 

 

 

PS 12121 Eget tilknytningsgebyr for Sivesind Vannverk sine abonnenter 

Kommunestyrets behandling av sak 121/2021 i møte den 25.11.2021: 
Behandling  

Saken har blitt orientert om i tidligere møter, og utsatt til dette møtet, dermed gikk man 

rett til debatt. 

  

Representanten Arild Nikolai Ødegaard (SP) ba om gruppemøte. 

  

Avstemning: 
Innstilling fra formannskapet 20.10.2021 enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

 Abonnenter tilknyttet Sivesind Vannverk betaler et tilknytningsgebyr på 200,- 

 Øvrig tilknytning følger vanlig sats. 



 

Vestre Toten kommune  
 

 

 

PS 12221 Politisk behandling av plan frivillighet 

Kommunestyrets behandling av sak 122/2021 i møte den 25.11.2021: 
Behandling  

Aktivitets- og fritidskonsulent Anne Linn Dambråten orienterte innledningsvis. 

  

Avstemning: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret vedtar revidert plan for frivillighet. 

 

 

PS 12321 Revidert felles anskaffelsesstrategi i Gjøvikregionen 

Kommunestyrets behandling av sak 123/2021 i møte den 25.11.2021: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken.  

  

Avstemning: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret vedtar anskaffelsesstrategi for kommunene i Gjøvikregionen for 
perioden 2021-2024. 

 

 

PS 12421 Eierskapsmelding for 2020 

Kommunestyrets behandling av sak 124/2021 i møte den 25.11.2021: 
Behandling  



 

Vestre Toten kommune  
 

Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken. 

  

Avstemning: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret tar eierskapsmeldingen for 2020 til orientering 

 

 

Åpen post 
Ass. kommunedirektør Odd A. Bollingmo orienterte om oppdatert prognose for 
regnskap 2021. Prognosen viser en forbedring på +21 millioner siden rapporten fra 2. 
tertial. 
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SAK NR. 68/2021 
 

Vestre Toten kommune       
   

 
 

 
 
REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 21.12.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

  
 
Saksdokumenter:   
 
1. Protokoll fra møte 23.11.2021 i representantskapet i Horisont 

Miljøpark IKS 
 

2. Tilsynskonferanse 08.12.2021 (i regi av Statsforvalteren)  
 

3. Diverse avisartikler 
 

4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 
 

 
Vedlegg 1 
 
 
Vedlegg 2 
 
Vedlegg 3 
 
Muntlig orientering 

 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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