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1. Kommunedirektørens innledende kommentarer 
 

I likhet med 2020 ble 2021 preget av pandemi og usikkerhet – også i forhold til kommunens økonomi. 

Tidlig på året viste prognosene at kommunen ville ende opp med et større merforbruk. Utviklingen 

gjennom året ble imidlertid mer positiv med sterk skattevekst, fokus fra statens side på å dekke 

kommunenes corona-utgifter og gradvis bedring i tjenesteområdenes resultater.   

Skatteveksten ble veldig sterk mot slutten av året. Dette – sammen med god økonomistyring i 

tjenesteområdene - medførte at regnskapet endte ut nærmere 35,8 millioner kroner bedre enn i 

revidert budsjett. Netto driftsresultat ble på 8,4 millioner kroner, mens det i revidert budsjett var 

negativt med hele 27,4 millioner.   

Det er ingen tvil om at statens kompensasjon for coronarelaterte utgifter i 2021 dekker kommunenes 

merutgifter i og med at de frie inntektene ble langt høyere enn forutsatt. 

I revidert budsjett var det budsjettert med et forbruk av disposisjonsfondet på 16,4 millioner kroner. 

Resultatet ved årets slutt er at det i stedet er tilført 12,3 millioner kroner slik at disposisjonsfondet 

ved årets utgang utgjør 57,2 millioner kroner. En slik oppbygging av fondsreservene er svært viktig 

for kommunens handlefrihet i en tid med krevende økonomiske utfordringer og betydelig usikkerhet 

i nasjonal og internasjonal økonomi som også kan utfordre oss som enkeltkommuner i betydelig 

grad. Fondsreserven utgjør om lag fem prosent av brutto driftsinntekter. Målsettingen på litt sikt og 

som det må fokuseres på i kommende økonomiperiode, er å doble denne reserven.  

Kommunedirektøren vil påpeke at han er veldig fornøyd med økonomistyringen i tjenesteområdene i 

et nytt krevende år. Resultatet av dette er at merinntekter fra skatt og rammetilskudd ender opp 

som positivt regnskapsresultat og kan anvendes til å styrke kommunens handlefrihet.  

Kommune i vekst, men nye strategiske og innovative grep er nødvendige for å møte framtidas 

utfordringer 

Kommunedirektøren har i flere styringsdokumenter og årsrapporter brukt følgende overskrift: 

«Kunsten å satse, omstille og forbedre samtidig». Strategisk har Vestre Toten kommune lykkes med 

dette gjennom flere år og er den eneste kommunen i regionen som både i 2021 og over flere år kan 

vise til befolkningsvekst. Nylig kåret Norske boligbyggelags landsforbund Vestre Toten kommune til 

landets beste kommune på boligvennlighet. Dette er resultater vi kan være stolt av og all honnør til 

alle - politisk og administrativt – som over tid har bidratt både strategisk og operativt for å oppnå 

slike resultater    

Andre resultater vi har oppnådd gjennom de siste årene er: 

- en forbedret økonomi, men som fortsatt er under stort press igjen 

- en positiv tjenesteutvikling 

- gjennomføring av store og viktige investeringsprosesser 

- stort fokus på forbedrings- og utviklingsarbeid 

- en positiv samfunnsutvikling på mange områder 

 

Samtidig som vi har oppnådd gode resultater både i forhold til samfunns- og 

tjenesteutvikling, er det utfordringer på noen enkeltområder. Rekruttering til fagstillinger 

som sykepleiere, leger og noen andre helsefaggrupper framstår som en av 
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kommunesektorens største utfordringer nå og framover. Det er også en vedvarende sterk 

“underliggende” vekst i pleie- og omsorgssektoren som heller ikke finansieres av staten.  

I tillegg har vi nå i om lag to år holdt virksomheten i gang med krevende utfordringer knyttet til 

pandemien. Ansatte har stått i en krevende arbeidssituasjon og stort press over lang tid og det er en 

realitet at tjenestene på flere områder ikke har vært mulig å gjennomføre som planlagt og innenfor 

de føringer som følger av blant annet lover og forskrifter. Det er “mye å ta igjen” og krevende å 

komme tilbake i en fullt normalisert arbeidshverdag. Det må derfor påregnes at 2022 fortsatt blir 

krevende for ansatte og organisasjonen.  

Det har vært bevisst strategisk fra både kommunedirektøren og kommunestyrets side å fokusere 

målrettet på omstilling- og forbedringsarbeid og samtidig foreta store investeringer for å tilrettelegge 

for økt kvalitet i tjenestetilbudet og vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Kommunedirektøren mener 

dette har vært viktige og riktige valg - ikke minst når kommunens næringsliv også har vært i en 

positiv utvikling over mange år. Arbeidsplassutviklingen har ført til økt boligbygging og 

befolkningsvekst. I en slik situasjon har det vært viktig at kommunen har fulgt opp med å utvikle 

tjenestilbudet og attraktiviteten i lokalsamfunnet.  

Store og viktige investeringstiltak er gjennomført og under gjennomføring 

De siste årene har Vestre Toten kommune gjennomført mange store investeringsprosjekter og vi er 

nå i sluttfasen av en veldig ekspansiv utbyggingsperiode. I 2021 er det to store byggeprosjekter som 

er- eller er i ferd med å bli sluttført:  

• Ny brannstasjon som ble tatt i bruk sommeren 2021 

• Nybygg av idrettshall på Raufoss som ble sluttført høsten 2021 og hvor rehabilitering av den 

gamle hallen sluttføres våren 2022 

Også disse prosjektene er gjennomført på en profesjonell måte innenfor de investeringsrammene 

kommunestyret har fastsatt.   

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

veger rehabiliteres i relativt stort omfang. Kommunedirektøren viser for øvrig til 

regnskapsdokumentet som gir en oversikt over alle gjennomførte investeringstiltak.    

Kompetente ansatte – organisasjonens viktigste ressurs 

Kommunal årsrapportering handler mye om tall og faktaopplysninger. Det er imidlertid slik at uten 

faglig dyktige og lojale medarbeidere i alle ledd i organisasjonen, vil aldri Vestre Toten kommune 

kunne levere gode tjenester og gode resultater. For 2020 framhevet jeg i årsrapporten at det aldri 

har det vært større grunn til å takke alle ansatte for en stor og ekstraordinær innsats enn for det året. 

For 2021 gjelder det samme. Pandemien har medført ekstraarbeid, krevende rammer for arbeidet og 

behov for omstilling og endrede arbeidsoppgaver. Presset på mange ansatte har vært og er stort. 

Tusen takk for den ekstraordinære jobben som dere gjør til beste for kommunens innbyggere og 

lokalsamfunnet!  

I årene som kommer møter kommunesektoren mange utfordringer, men også muligheter. Dette 

krever omstillingsdyktig organisasjon med god ledelse på alle plan. Det må holdes stort fokus på 

utviklings- og endringsarbeid for å løse disse utfordringene. Pandemitida har gjort det krevende å 

holde tilstrekkelig fokus på omstillings- og utviklingsarbeid. Jeg håper vi utover i 2022 og årene som 

kommer har rammer, tid og ressurser til å jobbe målrettet med det som er helt nødvendig å ha fokus 

på, herunder: 
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• Helhetlig og systematisk fokus på lederutvikling  

• Oppfølging av vedtatt arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategier, herunder fokus på heltid 

og gode arbeidsmiljøer for blant annet å redusere sykefravær 

• Digitalisering 

• Endrings- og forbedringsarbeid 

• Økonomisk omstilling 

• Tverrsektoriell samhandling 

• Effektiv organisering med kompetente medarbeidere 

Og skal vi lykkes godt i framtida, må vi fortsette å fokusere på det vi har vært gode på i Vestre Toten 

kommune; å samarbeide på en tillitsfull, likeverdig og respektfull måte - både folkevalgte, ledere og 

øvrige ansatte. Som kommunedirektør, skal jeg gjøre mitt beste for at å tilrettelegge for slik 

samhandling også i framtida. I en usikker og helt sikkert krevende hverdag framover, er det helt 

avgjørende at vårt arbeid er forankret i slike verdier og at vi alle gjør vårt ytterste for å lykkes 

sammen til beste for alle innbyggerne i Vestre Toten kommune.  

Avslutningsvis vil jeg takke de folkevalgte for et godt samarbeid gjennom et særskilt krevende år. Jeg 

vil i særlig grad takke for den tilliten som er vist administrasjonen i oppfølging av pandemien. Det har 

bidratt til at organisasjonen har taklet oppfølgingen på en effektiv og god måte til beste for 

kommunens innbyggere.    

  

Raufoss, 30. mars 2022 

Bjørn Fauchald 

kommunedirektør   
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2. Årsberetning 
Årsmeldingen med årsberetningen er en del av kommunedirektørens samlede rapportering til 

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

økonomiske resultat og stilling samt andre forhold av betydning. Det redegjøres også om tiltak som 

er iverksatt og tiltak som er planlagt iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk 

standard i virksomheten. Årsberetningen er ment å være utfyllende til årsregnskapet.  

2.1 Økonomisk resultat 

 - 

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

Innledningsvis i årsberetningen foretar kommunedirektøren en beskrivelse og vurdering av 

kommunens økonomiske situasjon og hvilke utfordringer dette gir på kort og lang sikt. I denne delen 

av årsberetningen analyseres også nøkkeltall for sunn økonomi. Tabellen ovenfor viser resultater 

basert på regnskapsresultatet for 2021 målt opp mot målsettinger i styringsdokumentet for 2021:  

• Netto driftsresultat ble pluss +8,4 millioner kroner, som tilsvarer en resultatgrad/netto 

driftsresultat på  0,73 %. Dette er bedre enn målet i tabellen for opprinnelig budsjett på -2,0 % og  

justert/regulert budsjettet på -2,56 %. Kommunens vedtatte måltall er på +2 %. 

• Etter nye regler i kommuneloven avsettes/inndekkes mindre- eller merforbruk gjennom bruk av 

fritt disposisjonsfond i regnskapsavslutningen. Resultatet innebærer at kommunestyret avsetter 

netto 12,2 mill. samlet til disposisjonsfond (inkluderer mindreforbruk fra 2019 på 2,5 mill.) 

Fondet er da økt til 57 mill. og det vil si at kommunens handlefrihet i praksis er forbedret i 

2021.Vedtatt måltall på 10 % av brutto driftsutgifter uten Totenkraftfondet er langt unna. Det 

innebærer fond på over 250. mill. mot dagens 57 mill.  

• Lånegjelden er økt fra 187 til 197 % (141 til 146 % eksklusive formidlingslån fra Husbanken) av 

brutto driftsinntekter. Dette er et resultat av byggingen av ny idrettshall og ny brannstasjon på 

Raufoss og økte investeringer i veier, vann- og avløp. Vedtatt måltall for lånegjeld er på 80 %. 

Vårt nivå fordrer derfor stor omstilling, inntektsøkning og en svært effektiv drift framover.  

Resultat Mål Resultat 

2020 2021 2021
Fokusområde

Økonomi

Netto driftsresultat 

som andel av 

brutto 

driftsinntekter

-1,8 % -2,0 % 0,7 %

Disposisjonsfond i 

prosent av netto 

driftsinntekter

45 mill. kr 35 mill. kr 57 mill. kr

Lånegjeld i  prosent 

av netto 

driftsinntekter

141 % 135 % 146 %



 

Side 10 av 85 
 

ÅRSRAPPORT 2021 

 

Driftsregnskapet for 2021 

Målsettingene i opprinnelig budsjett var et netto driftsresultat på -2 % og bruk av 10 mill. kr av 

disposisjonsfondet. Det er imidlertid gjennom året bevilget og brukt 6,4 mill. av disposisjonsfond.  

Brutto driftsresultat for 2021 ble på +13,0 mill. som er om lag 31,5 mill. bedre enn justert budsjett, 

og 25,7 mill. høyere enn opprinnelig budsjett. 

Netto driftsresultat ble på +8,4 mill. eller +0,73 % med et merforbruk i tjenesteområdene på 3,0 mill. 

Dette er i hovedsak på grunn av inntekter på skatt og rammetilskudd ble vesentlig høyere enn 

budsjettert.  

Tusen kr 
Regnskap 

2021 
Justert 

budsjett 2021 
Regnskap 

2020 

Avvik 
regnskap - 
budsjett 

Driftsbudsjett         

Driftsinntekter  -1 148 438   -1 066 041   -1 092 330   82 397  

Frie inntekter   -859 386   -824 491   -803 912   34 895  

 inntekts- og formueskatt  -372 122   -348 300   -322 559   23 822  

eiendomsskatt  -43 787   -45 600   -52 617   -1 813  

rammetilskudd  -443 477   -430 591   -428 736   12 886  

Øvrige inntekter   -289 053   -241 550   -288 418   47 503  

Driftsutgifter  1 135 445   1 084 617   1 098 222   -50 828  

Brutto driftsresultat  -12 993   18 576   5 891   31 569  

Netto finansutgifter  66 344   68 670   73 440   2 326  

Avskrivninger  -61 747   -60 000   -59 239   1 747  

Netto driftsresultat  -8 396   27 246   20 092   35 642  

Bruk av tidligere års mindreforbruk  2 473 516   -   -   -2 473 516  

Overført til investeringsregnskapet  -56   -   -   56  

Netto bruk av bundne fond  -1 472   -10 953   3 958   -9 481  

Netto bruk av ubundne fond  12 285   -16 400   -24 051   -28 685  

   -   -   -   -  

Årets regnskapsoverskudd-
/underskudd + 

0  0  0  0  

 

Vedtatt omstilling fra styringsdokument 2021-2024  

Det var et omstillingsbehov på 40 mill. i 2020-budsjettet. Dette var også tilfelle for 2021. 

Kommunedirektøren la frem et budsjett med et negativt driftsresultat på -1,0 % - korrigert for bruk 

av fond på -1,84 % og skisserte behov for ytterligere tilpasninger i årene framover for å nå 

kommunestyrets mål om et netto driftsresultat på 2 %. Det ble i 2021-budsjettet vedtatt reduksjoner 

på 10 millioner kroner i tjenesteområdenes rammer. Samtidig ble rammene kompensert ut ifra 

endringer i tjenestebehovet (på basis av konsekvensjusterte endringer av budsjettet for 2020). 

 Overforbruk/mindreforbruk i tjenesteområdene 

Budsjett og aktivitetsoppfølging for 1. kvartal 2021 hadde en årsprognose med et samlet negativt 

avvik (merforbruk) på om lag 12 mill. Det vil si et negativt driftsresultat på 30 mill. Det skyldes at 

Koronapandemien har gitt stor usikkerhet rundt kommunenes inntekter og utgifter og spesielt skatt. 

Det har i 2021 vært en mye sterkere underliggende skattevekst enn hva som har vært lagt til grunn i 

prognoser fra departementet. Det har blitt kompensert for økte kostnader for Korona i 2021 som i 

fjoråret.    
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Tjenesteområdene hadde et samlet avvik på 8,4 mill. Avvikene på tjenesteområdene med unntak av 

område 11 Overordnede funksjoner er reelt sett betydelig mindre. Det er fordi kompensasjon for 

koronautgifter er inntektsført på område 11 og område 99 skatt og finansiering. Det er gjort 

betydelige kutt i budsjettet for tjenesteområdenes rammer de senere årene slik at det var 

strammere grunnlag enn hva som var tilfelle i 2016 og 2017. Det er som beskrevet tidligere helt 

nødvendig å jobbe langsiktig med omstilling i virksomheten for å få bærekraftig drift. Under følger en 

forklaring på de største avvikene på tjenesteområdenivå: 

• Overordnede funksjoner: -6,5 mill. i mindreforbruk hovedsakelig på grunn netto positivt 

premieavvik pensjon. 

• Omsorg: 10,4 mill. i merforbruk hvorav større vekst i utgifter for ressurskrevende brukere 

enn budsjettert samt merkostnader koronatiltak. 

• Helse: 5,5 mill. i merforbruk på grunn av økte kostnader innenfor fastlegetjenesten knyttet til 

rekruttering og koronatiltak i tjenesten. 

• Grunnskole 2,7 mill. kr på grunn av merkostnader som følge av koronatiltak 

• Teknisk drift 5,5 mil. i positivt avvik på grunn av merinntekter i forhold til budsjett på 

selvkostområdet. 

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

beskrevet i årsmeldingen fra hvert enkelt tjenesteområde. Under følger oversikt over 

tjenesteområdenes resultater for 2021: 

Område regnskap 2021 
Justert 
budsjett 2020 

Mer/mindre 
forbruk 

Prosent avvik 

11 Overordnede funksjoner            -15 081             -8 577            -6 504  -75,8 % 

Sentraladministrasjon             34 394            35 542            -1 148  -3,2 % 

Eiendom             42 872            43 261               -389  -0,9 % 

Kirke               7 596              7 816               -220  -2,8 % 

Barnehage             98 401            97 978                423  0,4 % 

Brannvern               9 882              9 971                 -88  -0,9 % 

Grunnskole           183 304          180 544             2 760  1,5 % 

Helse             96 040            90 451             5 589  6,2 % 

Kultur             25 796            25 373                423  1,7 % 

NAV             39 377            41 124            -1 747  -4,2 % 

Omsorg           273 019          262 587           10 433  4,0 % 

Plan             10 840            11 079               -238  -2,2 % 

Teknisk drift              -2 621              2 961            -5 582  188,5 % 

Voksenopplæring             11 768            12 472               -703  -5,6 % 

Sum           815 588          812 580             3 008  0,4 % 

 

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 

Samlet ble de frie inntektene fra skatt og rammetilskudd 34,9 mill. høyere enn budsjettert og økte 

med 6,9 % fra året før. Skatteinntektene ble på 372,1 mill. som er 23,8 mill. høyere enn budsjettert 

og en økning på 15,4 % fra året før. Rammetilskuddet ble på 443,5 mill. og 12,9 mill. høyere enn 

budsjett som er en økning på 3,4 %. Økningen i fri inntekter skyldes sterk vekst i skatteinntekter på 

grunn av blant annet økt skatteinngang, økning av skatteøre med 9,5 % - fra 11.1 % til 12,15 % -  

(andelen av skatt innbetalt i kommunen som kommunen får beholde)  og kompensasjon for 

merutgifter som følge av Korona. Skattetallene fra SSB viser at kommunene fikk inn 195,9 mrd. 

kroner og fylkeskommunene 40,4 mrd. kroner i skatteinntekter i løpet av 2021. Dette er henholdsvis 

16,0 og 17,9 % i økning fra 2020. Skatteinntektene for Vestre Toten kommune hadde en nominell 

økning på 15,4 % fra 2020. Skatteinngangen for Vestre Toten kommune utgjorde 76,1 % av 
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landsgjennomsnittet som var en reduksjon på 0,2 prosentpoeng. Korrigert for skatteutjevning var 

skatteinngangen på 94,1 % som er en reduksjon på 0,1 prosentpoeng fra året før.  

Eiendomsskatt ble 1,8 mill. lavere enn justert budsjett på 45,6 mill., hvorav 33,7 mill. fra boliger. 

Samlet ble eiendomsskatten redusert med 16,8 % fra 2020 og for boliger og fritidseiendommer på 

15,6 %. Dette er som følge av regjeringens arbeid for å redusere kommunenes muligheter til å ta inn 

eiendomsskatt. For Vestre Toten sin del utgjør dette betydelige beløp på over 20 mill. pr. år og 

økende som følge av nedtrapping av kompensasjonen for reduserte skatteinntekter på verker og 

bruk.  

Driftsinntektene økte med 5,1 % fra i fjor mens driftsutgiftene økte med 3,4 % - om lag 19 mill. 

mindre enn inntektene. Dette er en forbedring av brutto driftsresultat fra 2020 på -0,6 % til + 1,13 % i 

2021. 

Finansutgifter / finansieringsinntekter 

Forvaltningsfondet                         

Kommunens Fond til forvaltning var ved årsslutt på 95,1 mot 90,5 mill. kr i 2020. Forvaltningsfondet 

har i 2021 hatt en positiv avkastning på netto 4,6 mill. eller 5,1 % inkludert honorarer (5,3 mill. 

eksklusive honorarer). Det er 2,6 mill. høyere enn justert budsjett. Fondet har ingen bufferkapital, 

men det er en målsetting å bygge opp en buffer på minimum 10 % av fondets verdi. Dette kan 

realiseres gjennom fondsavsetninger framover. Målsettingen kommunestyret har satt for 

finansforvaltningen er å bygge opp forvaltningsfondet til sin opprinnelige inflasjonsjusterte verdi på 

om lag 150 mill. kroner og deretter disponere den reelle avkastningen i driften av kommunen 

Ordinære renteinntekter- og utgifter og avdrag 

Netto renteutgifter (eksklusive avkastning fra kraftfondet) ble 1,9 mill. lavere enn revidert budsjett. 

Det vil si at gjennomsnittsrente i 2021 samsvarte med det som var lagt til grunn i budsjettet. 

Avdragene ble noe høyere enn i revidert budsjett. 

Samlet ble netto finansutgifter 2,3 mill. lavere (bedre enn budsjettert) enn revidert budsjett.  

Pensjonspremie og premieavvik pensjon 

Pensjonspremien innbetalt i 2021 utgjør 101,1 mill. kr. Det er en økning på 32,6 mill. sammenliknet 

med fjoråret. Det er inntektsført 46,2 mill. i premieavvik (differansen mellom innbetalt premie og 

beregnet netto pensjonskostnad) inkl. korreksjoner. Det er en økning på 32,8 mill. sammenliknet 

med 2020. Det er samtidig regnskapsført som utgift 17,7 mill. i amortifisering/nedskriving av tidligere 

premieavvik. Det er en økning på 2,3 mill. Samlet akkumulert premieavvik eks. arbeidsgiveravgift er 

om lag 94,4 mill. - en økning fra 2020 på til sammen 33,5 mill. Dette skal utgiftsføres i regnskapet 

over sju år og er med andre ord en utsatt kostnad. KLP tilbakeførte ekstraordinære beløp til 

premiefondet i første halvår 2021. Årsaken er at avsetningskravet til fremtidige alderspensjoner er 

redusert. Midler på premiefondet kan utelukkende brukes til å betale pensjonspremie, eller spares til 

senere bruk. Vestre Toten kommune fikk tilbakeført til sammen ca. 67 mill. Endringen i reglene for 

offentlig tjenestepensjon er hovedårsaken til at det er frigjort betydelige midler fra oppsparte 

pensjonsreserver (premiereserver). Kommunestyret vedtok og vil bruke hele beløpet i 2022 som del 

av budsjettopplegget. 
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Lønn 

Lønn inkludert sosiale utgifter økte i 2021 med 27,3 mill. eller 3,8 %. Lønnsoppgjøret i kommunal 

sektor var på om lag 2,8 % i 2021 inkludert et lokalt tillegg på 1,0 %.  Sammen med overheng på 0,3 

og glidning på 0,3 % ble årslønnsveksten på 2,7 %.   

Disponering av regnskapsmessig overskudd 

Regnskapet ble gjort opp i null med en netto avsetning til disposisjonsfond på 12,3 mill. kr 2021. 

 

2.2 Balansen 

 

Eiendeler  

Kommunens eiendeler er økt med 275,2 mill. kroner fra 2020 til 2021. Økningen skyldes 

ferdigstillelse og aktivering av faste eiendommer og anlegg som inngår som anleggsmidler samt økte 

omløpsmidler som følge av økte bankinnskudd og kundefordringer. Bankinnskudd har økt som følge 

at kommunens ubrukte lånemidler er økt. 

Egenkapital 

Egenkapitalen består av kapitalkonto som viser egenkapitalfinansiering av anleggsmidlene 

(balanseførte eiendeler bestemt til varig eie og bruk) og fondsmidler i drift og investering. Den har 

hatt en svært positiv utvikling sett over flere år som følge av positive driftsresultater og økning av 

kapitalkontoen de siste årene. Egenkapitalen forbedret med hele 86,9 mill. Det er hovedsakelig på 

grunn av økning av pensjonsmidlene og reduksjon av pensjonsforpliktelsene. Vestre Toten 

kommunes samlede fondsmidler utgjør 158,5 mill. kroner etter 2021 og er økt med 23 mill. fra 2020. 

Ubundne driftsfond eller disposisjonsfond som representerer kommunens langsiktige handlefrihet, 

er økt med 12,3 mill. mens bundne driftsfond er redusert med 1,5 mill. Frie investeringsfond er 

tilnærmet uendret mens bundne investeringsfond er økt med til sammen 12,3 mill. Det skyldes netto 

innbetaling av avdrag på formidlingslån som er avsatt til bundet investeringsfond.   

Kortsiktig gjeld 

Kortsiktig gjeld er økt med 4,2 mill. Det skyldes netto økning av leverandørgjeld ved årsslutt 

sammenliknet med fjoråret.  

 

 

2021 2020 2019

Omløpsmidler

(kasse, bankinnskudd, obligasjoner, fordringer)

Anleggsmidler

(eiendommer, utstyr, utlån, pensjonsmidler og aksjer)

Sum eiendeler      4 179 405            3 904 123      3 567 662 

Egenkapital 487 212        400 352              241 984        

Langsiktig gjeld      3 522 685            3 338 507      3 147 651 

herav pensjonsforpliktelser 1 260 029           1 293 747                  1 355 173          

lån til kommunale investeringer      1 677 449            1 539 832      1 409 453 

formidlingslån i Husbanken         585 207               504 928         383 025 

Kortsiktig gjeld         169 508               165 264         178 027 

Sum egenkapital og gjeld      4 179 405            3 904 123      3 567 662 

        323 016 

     3 244 646 

        463 085               397 329 

     3 716 320            3 506 794 
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Langsiktig gjeld 

Samlet langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelse er på 3 523mill. kr og økte med 184 mill. i 2021. 

Samlet lånegjeld er på 2 263 mill. og økte siste året med 218 mill. eller 10,7 %. Av dette er 1 677 mill. 

kroner ordinære investeringslån og 585 mill. lån i Husbanken til videreutlån/formidlingslån. Den 

økende lånegjelden vil gi seg utslag i økt rente- og avdragsbelastning i årene som kommer. Av 

kommunens samlede lånegjeld er 30,5 % bundet med fast rente og har en gjennomsnittlig rentesats 

på 1,1 % ved årsslutt mot 1,4 % for ett år siden. Av dette er 45 % sertifikatlån som forfaller innen ett 

år. Det gjenstår totalt 149,3 mill. kroner i ubrukte lånemidler ved årets slutt. Dette er en økning på 

40,7 mill. sammenliknet med 2020. Av dette er 97,7 mill. relatert til investeringer og 51,6 mill. 

utlånsmidler lånt opp i Husbanken.  

Arbeidskapital 

Arbeidskapitalen, som er differansen mellom kortsiktig gjeld og omløpsmidler, er økt fra 233 til 294 

mill. i 2021. Det skyldes økning i ubrukte lånemidler og kortsiktige fordringer som premieavvik og 

kundefordringer. Den kortsiktige arbeidskapitalen, som korrigerer for endringen i ubrukte 

lånemidler, er økt med 41 mill.  fra 123 til 149 mill. Økt innbetaling av avdrag på formidlingslån 

tilsvarer om lag 12 mill. av økningen. som følge av at bundne driftsfond er økt med 12 mill. Det vises 

til en mer omfattende analyse i kapitlet økonomisk utvikling. 

Investeringer 

Det var budsjettert med 324 mill. til investeringer for 2021 (i justert budsjett). Av dette er det 

gjennomført investeringer for 190 mill. eller 58 %. Det er både på grunn av at prosjekter som går over 

flere år ikke har hatt framdrift som planlagt i budsjettet, eller fakturering gjøres på nytt år, og at noen 

prosjekter har blitt rimeligere enn budsjettert. Under følger et sammendrag av 

investeringsregnskapet for 2021: 
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Flere store investeringsprosjekter var under arbeid i 2021. Dette er omtalt under tjenesteområdenes 

årsrapport for Eiendom og Teknisk drift.  

2.3 Økonomiske perspektiver 
Pandemien har i to år satt sitt preg på verden. Norsk økonomi har gjeninnhentet seg i 2021 etter den 

negative Koronaeffekten selv om det har vært høyt smittetrykk. Svært høye energipriser har gjort at 

Norges inntekter har økt kraftig.  Etter flere år med strammere rammer i kommunesektoren gjennom 

økte netto utgifter forverret Koronapandemien i 2020 dette ytterligere. Kompensasjon for Korona 

sammen med en kraftig skattevekst snudde denne utviklingen noe i 2021, men dette inntektsnivået 

er ikke videreført i 2022.  Økte oppgaver har ikke blitt kompensert med tilsvarende inntekter. Dette 

er ikke bærekraftig og uten endring vil dette kreve en betydelig nedjustering av tjenestetilbudet med 

tilsvarende negative effekter for kommunens innbyggere. 

Vestre Toten kommune har vært inne i en periode med relativt sterk vekst i kommunen som helhet 

og i næringslivet i særlig grad. Dette sees gjennom relativt sterk økning i folketallet og historisk høy 

aktivitet når det gjelder boligbygging.  

Omstilling av kommunens virksomhet og utvikling av tjenestetilbudet er helt avgjørende å lykkes 

med for å sikre driften av kommunen framover. Uten økte rammer til kommunene vil tiltakene bli 

drastiske. 

2.4 Etisk standard 
Etikk 

Kommunen har som ambisjon å vektlegge og ha søkelys på etikk og moral i hele sin virksomhet. Det 

er nedfelt i både overordnede og andre styrende dokumenter. Det er i delplaner tatt inn punkter som 

Regnskap Regnskap 

Mill. kr 2021 2020

1 Investeringer i varige driftsmidler 189 912           324 844            176 474           

2 Tilskudd til andres investeringer -                   6 612                3 150               

3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2 196               2 700                2 910               

4 Utlån av egne midler -                   -                    -                   

5 Avdrag på lån -                   -                    -                   

6 Sum investeringsutgifter 192 108           334 156            182 534           

7 Kompensasjon for merverdiavgift 27 918             54 253              26 079             

8 Tilskudd fra andre 8 625               6 750                26 591             

9 Salg av varige driftsmidler 2 096               2 700                1 550               

10 Salg av finansielle anleggsmidler 538                  -                    -                   

11 Utdeling fra selskaper -                   -                    -                   

12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 73                    -                    73                    

13 Bruk av lån 152 955           270 453            129 001           

14 Sum investeringsinntekter 192 205           334 156            183 295           

15 Videreutlån 100 717           100 000            103 076           

16 Bruk av lån til videreutlån 100 167           100 000            102 342           

17 Avdrag på lån til videreutlån 19 728             10 000              13 096             

18 Mottatte avdrag på videreutlån 32 563             10 000              32 910             

19 Netto utgifter videreutlån -12 285            -                    -19 080            

20 Overføring fra drift 56                    -                    -                   

21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -12 341            -                    -19 841            

22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -97                   -                    -                   

23 Dekning av tidligere års udekket beløp -                   -                    -                   

24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger -12 381            -                    -19 841            

25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) -                   -                    -                   

Justert 

budsjett 2020
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skal sikre fokus på etikk og moral i tjenestene. Etisk refleksjon ble vektlagt som en egen del av 

arbeidet i kommunens lederutviklingsprogram som har gått over fire år og nå er i sin andre runde, 

med mål om en stadig bedre integrasjon i kommunens daglige tjenesteproduksjon. Etikk er et 

vesentlig element for å bygge den tillit i befolkningen som kommunen er helt avhengig av.    

Etikk og samfunnsansvar er innarbeidet i eksisterende anskaffelsesstrategi. 

Det er utarbeidet etiske retningslinjer for Vestre Toten kommunes ansatte og folkevalgte. Ved 

introduksjon av nyansatte blir etiske retningslinjer gjennomgått. Kommunens lederutviklingsprogram 

vektlegger etikk og samfunnsansvar for å sikre høy etisk standard. Innføring av Lean kontinuerlig 

forbedring i organisasjonen har sterkt fokus på etikk og moral i utøvelsen av tjenester og 

samhandling i organisasjonen. I «KS folkevalgtprogram», er blant annet etikk, habilitet og bruk av 

sosiale medier var blant temaene. 

Som verktøy for avvikshåndtering bruker kommunen Compilo. Beste praksis dokumentert i digitalt 

verktøy gjør at Vestre Toten kommune kan jobbe målrettet med å utvikle tjenestetilbudet for 

innbyggerne.  

Finansforvaltning 

Som en del av finansreglementet er det vedtatt etiske retningslinjer for håndtering av 

kapitalforvaltingen. Dette er en viktig del av finansreglementet: De etiske retningslinjene som til 

enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland, skal være retningsgivende for Vestre Toten 

kommunes etiske håndtering av kapitalforvaltningen. Disse retningslinjene innebærer blant annet at 

selskaper som produserer særlig inhumane våpen skal utelukkes fra porteføljen. Videre skal 

selskaper utelukkes dersom det er åpenbar uakseptabel risiko for at kommunen gjennom sine 

investeringer medvirker til: 

A. Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for eksempel drap, tortur, 

frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen utbytting av barn.  

B. Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig miljøskade, 

grov korrupsjon og andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer. 

Vestre Toten kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både 

forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i kommunens Reglement for finansforvaltning.   

Samfunnsansvar og omdømme 

Det jobbes målrettet for økt samfunnsansvar ved offentlige anskaffelser og dette er et eget område i 

den regionale anskaffelsesstrategien: Opptreden og handlemåte skal skje på en måte som gir 

allmennheten tillit og kommunen et godt omdømme. Innkjøp skal skje på en måte som sikrer 

redusert forbruk og utslipp og for øvrig ikke belaster omgivelsene negativt. Miljøkravet ved 

anskaffelser skal følge nasjonale retningslinjer og ha et kvalitetsnivå på normalen og være tilpasset 

behovet og kommuneøkonomien. Ellers skal anskaffelser skje på en etisk ansvarlig måte i tråd med 

nasjonale retningslinjer. Vestre Toten kommune har vedtatt å følge Telemarksmodellen ved 

offentlige anskaffelser. 

Internkontroll 

Internkontroll omfatter alle systemer og rutiner som kommunedirektøren har etablert for å sikre 

tilstrekkelig styring og kontroll. 
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Vestre Toten kommune har kvalitetssystemet Compilo. Det skal sørge for at avvik blir meldt og fulgt 

opp på en tilfredsstillende måte. Erfaringene er i hovedsak gode selv om enkelte saker har vist at det 

ikke er like lett i praksis for alle å melde avvik. Som et elektronisk kvalitet- og styringssystem skal 

Compilo sikre kommunens dokumentasjon og styring. Systemet skal understøtte arbeidet med 

internkontroll samt behandle avvik og sikre kontinuerlig forbedring og læring og avdekke sviktende 

kvalitet.  Bruk av systemet skal bidra til å sikre kvaliteten på tjenesten, samt å hjelpe de ansatte til å 

utøve jobben på en effektiv måte samtidig som regler og instrukser blir fulgt. 

Det er inngått lederavtaler for lederne i kommunedirektørens ledergruppe og det er etablert et 

styringssystem med klare målbare mål i tjenestene. Et system som skal gi alle ansatte en oversikt 

over alle styrende dokumenter, lover, forskrifter og retningslinjer.   

Likestilling 

I henhold til kommuneloven er kommunen pliktig til å redegjøre for den faktiske tilstanden når det 

gjelder likestilling og eventuelle planlagte eller iverksatte tiltak i virksomheten i årsberetningen.  

Vestre Toten kommune som arbeidsgiver har i flere år hatt en handlingsplan for likestilling med 

følgende målsettinger: 

A. Å gi menn og kvinner like muligheter til arbeid, personlig- og faglig utvikling. 

B. Å styrke kvinners stilling spesielt når det gjelder opprykksmuligheter og rekruttering til 

selvstendige og ledende stillinger når vedkommende er kvalifisert til stillingen. 

C. Å sikre en rettferdig og lik behandling av menn og kvinner i lønns- og personalsaker. 

D. Å fastslå at likestilling er et lederansvar i personalarbeidet. 

I planen er det angitt konkrete tiltak for å nå målsettingene. 

Vestre Toten kommune har vedtatt en lønnspolitisk plan. Følgende er tatt inn: «Likestilling mellom 

kjønnene ved at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement» 

Det vises til mer utfyllende informasjon om likestillingsarbeidet under kapitlet om medarbeidere i 

årsrapporten. 
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3. Økonomisk utvikling 

3.1 Historikk og hovedtrekk 
Vestre Toten kommune har gjennom mange år hatt en stram driftsøkonomi og har i to perioder 

2001-2004 og 2011-2017 vært innmeldt i Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). 

Siden 2012 har kommunen hatt overskudd, med unntak av 2015. Dette er et resultat av det 

omfattende omstillingsarbeidet kommunestyret vedtok i 2009 i hovedprosjektet omstilling og 

effektivisering. Fra og med 2017 har resultatene falt gradvis og 2019 og 2020 endte opp med 

negative driftsresultat. I 2021 har økonomien også vært preget av pandemi og usikkerhet.  Skatt og 

rammetilskudd ble vesentlig høyere enn budsjettert etter at skatteøret ble økt i 2021 slik at året 

endte opp med et lite overskudd som var vesentlig bedre enn opprinnelig budsjett.. I og med at 

prognosene ikke reflekterte dette før etter fremlegget av statsbudsjettet i oktober ble resultatet 

betydelig bedre enn de første prognosene tidlig på året, som viste et betydelig underskudd. Under 

følger nøkkeltall for Vestre Toten kommune for 2021: 

• Netto driftsresultat ble pluss +8,4 millioner kroner, som tilsvarer en resultatgrad/netto 

driftsresultat på  0,73 %. Dette er bedre enn målet i tabellen for opprinnelig budsjett på -2,0 % og  

justert/regulert budsjettet på -2,56 %. Kommunens vedtatte måltall er på +2 %. 

 

• Etter nye regler i kommuneloven avsettes/inndekkes mindre- eller merforbruk gjennom bruk av 

fritt disposisjonsfond i regnskapsavslutningen. Resultatet innebærer at kommunestyret avsetter 

netto 12,2 mill. samlet til disposisjonsfond (inkluderer mindreforbruk fra 2019 på 2,5 mill.) 

Fondet er da økt til 57 mill. og det vil si at kommunens handlefrihet i praksis er forbedret i 

2021.Vedtatt måltall på 10 % av brutto driftsutgifter uten Totenkraftfondet er langt unna. Det 

innebærer fond på over 250. mill. mot dagens 57 mill. 

 

• Lånegjelden er økt fra 187 til 197 % (141 til 146 % eksklusive formidlingslån fra Husbanken) av 

brutto driftsinntekter. Dette er et resultat av byggingen av ny idrettshall og ny brannstasjon på 

Raufoss og økte investeringer i veier, vann- og avløp. Vedtatt måltall for lånegjeld er på 80 %. 

Vårt nivå fordrer derfor stor omstilling, inntektsøkning og en svært effektiv drift framover.  

Nøkkeltallene må sees i sammenheng med kommunens aktivitet. Hvis Vestre Toten kommunes 

langsiktige mål som er Teknisk beregningsutvalgs (TBU) anbefaling om netto driftsresultat på 2 % 

over tid nås, vil dette sørge for bevaring av formue og stabilisering av gjeld og frie 

midler/disposisjonsfond. Derfor er netto driftsresultat det viktigste nøkkeltallet da det har 

innvirkning på de andre nøkkeltallene i betydelig grad. 

3.2 Driftsregnskapet 
Under følger et sammendrag av driftsregnskapet for perioden 2014- 2020: 
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Under følger tjenesteområdenes resultater 2021 etter vedtatt budsjett som skiller seg noe fra 

regnskapsskjema fordelt til drift vist i årsberetningen: 

Område regnskap 2021 Justert  
budsjett 2021 

Mer/mindre 
forbruk 

Prosent avvik 

11 Overordnede funksjoner            -28 359           -23 577            -4 782  -20,3 % 

Sentraladministrasjon             34 394            35 542            -1 148  -3,2 % 

Eiendom             41 868            43 261            -1 393  -3,2 % 

Kirke               7 596              7 816               -220  -2,8 % 

Barnehage             98 546            97 978                568  0,6 % 

Brannvern               9 643              9 941               -298  -3,0 % 

Grunnskole           181 216          176 544             4 672  2,6 % 

Helse             95 559            90 451             5 108  5,6 % 

Kultur             23 314            22 273             1 040  4,7 % 

NAV             38 619            39 394               -776  -2,0 % 

Omsorg           270 490          262 587             7 903  3,0 % 

Plan             10 097            10 759               -662  -6,1 % 

Teknisk drift              -2 684             -1 063            -1 622  152,6 % 

Voksenopplæring             11 486            11 622               -135  -1,2 % 

Sum           791 784          783 527             8 257  1,1 % 

 

Resultatet viser et merforbruk på 8 mill. kr. Det er ikke er kompensert i rammene for Koronautgifter i 

rammene til tjenesteområdene. Korrigert for ekstrautgifter for Korona på nesten 12 mill. kr er det et 

godt resultat i tjenesteområdene sett ut i fra de stramme rammene som var i budsjettet. 
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3.3 Inntekts- og utgiftsutvikling 

 

Kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) har for 2021 en vekst på 8,6  % mot 3,5 % i 2020. 

I tabellen under hvor veksten er framstilt pr. innbygger for konsern (inkl. all aktivitet, også andre 

selskapsformer som utøver kommunal virksomhet) er den høyere, 3,3 % mot en vekst for landet på 

3,7 %. 
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Vestre Toten kommune har fortsatt en inntektsutvikling som er for svak til å kunne løse alle økte 

oppgaver, herunder også å bedre driftsresultatet uten å måtte foreta store reduksjoner i aktivitet, 

omstille virksomhet eller øke egne inntekter. Økningen i frie inntekter skyldes i hovedsak sterk 

skattevekst både på grunn av økt skatteinngang samlet og økning av skatteøret med 1,05 

prosentpoeng fra 11,1 til 12,15 % som tilsvarer 9,5 % og kompensasjon fra staten for merutgifter 

knyttet til Koronapandemien.  

  

  

Vi ser at etter finanskrisen i 2008 hadde Vestre Toten en sterkere vekst i driftsinntekter enn i 

driftsutgiftene. 2014 var som tidligere nevnt et brudd i utviklingen, mens 2015-2016 var det netto 

inntektsøkning. 2017 viser at utviklingen ble snudd til en kraftig netto vekst i kostnader. Vi ser at 

innføring av eiendomsskatt fra 2014 har bidratt betydelig til inntektsveksten fram til 2016. 2021 viser 

til at den negative utviklingen er brutt. Samlet siden 2016 er netto utgifter økt med 4,1, % og 

redusert med 1,13 % i 2021.  

3.4 Netto og brutto driftsresultat 
Brutto driftsresultat sier hva resultatet av den rene driften av virksomheten er. Netto driftsresultat 

viser hva kommunen har igjen til avsetninger og / eller finansiering av investeringer etter at all drift 

og i tillegg renter og avdrag er dekket i et regnskapsår. Netto driftsresultat bør over tid utgjøre minst 

2 % av driftsinntektene.  
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 Korrigert for inntekter fra momskompensasjon tilhørende investeringer som ikke lenger er tillatt å inntektsføre i 

driftsregnskapet  var netto driftsresultat i 2013 på 1,4 % som er riktig å sammenlikne med, og ikke 3,0 %. Dette gjelder 

årene framover også.  

Etter å ha snudd den negative utviklingen som ga et underskudd i 2014 og påfølgende svært gode 

økonomiske resultater har det vært mulig å rette opp ubalansen i økonomien og skape framtidig 

handlingsrom. Det at eiendomsskatt på boliger ble innført har bidratt i vesentlig grad til dette. Det 

har de siste ti årene vært en betydelig kostnadsvekst innenfor ressurskrevende tjenester og 

barnevern. Økningen i skatteinntekter i 2021 førte til en forbedring og positivt netto driftsresultat på 

+ 0,73 % som er en forbedring fra -1,84 % i fjor. Den sterke veksten i skatt/frie inntekter er ikke 

videreført i 2022 og skatteøret er redusert med 1,20 prosentpoeng eller 9,9 % til 10,95 %.  I perioden 

vi er inne med år med normale inntekter fra finans og skatt vil det kreve omfattende omstilling av 

kommunens drift for å komme opp på et tilfredsstillende stabilt nivå for netto driftsresultat på 2 %. 

Det er på grunn av de store investeringene som er gjort og som gjennom renter og avdrag på lån øker 

finanskostnadene betydelig. Det er også i perioden gjort betydelige reduksjoner i tjenesten også. 

3.5 Finansinntekter og -utgifter 
Det er finansinntekter og utgifter som utgjør den viktige forskjellen mellom brutto- og netto 

driftsresultat. Dette er de samlede finanspostene i driftsregnskapet og består av renteutgifter og 

avdrag på lån og renteinntekter, avkastning på kommunens langsiktige aktiva (aksjer, obligasjoner og 

eiendom m.m.) – Totenkraftfondet samt avskrivninger.  

• Ordinære renteutgifter utgjorde 26,4 mill. i 2021 mot 35,1 mill. i fjor. Det har vært fallende 

markedsrenter og en fallende gjennomsnittlig rente på kommunens renteportefølje med om lag 

1 %. 

• Ordinære avdrag utgjorde 56,2 mill. i 2021. mot 53,3 mill. i fjor. Det samsvarer med sterk økning i 

lånegjeld som følge av økte investeringer. 

• Ordinære renteinntekter (inkl. startlån og utbytte) utgjorde 11,4 mill. i 2021 mot 11, mill. i fjor.  
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• Avkastning på Totenkraftfondet ble positivt med 4,6 mill., som er 2,6 mill. mer enn budsjettert 

avkastning. 

Netto finansutgifter ble på  66,3 mill. som er 2,3 mill. lavere og bedre enn budsjettert. Det er en 

reduksjon på 7,1 mill. fra i fjor. 

3.6 Investeringsregnskapet 
I tabellen sammenlignes justert budsjett og avlagt regnskap. I investeringsoversikten i 

regnskapsdokumentet følger en detaljert oversikt over de ulike investeringsprosjektene. 

 

De ordinære investeringsutgiftene for 2021 er på 190 mill. og netto (fradrag for salgsinntekter og 

tilskudd/momskompensasjon) 153 mill. Hovedaktivitetene i 2021 har vært bygging av ny idrettshall 

og brannstasjon på Raufoss, utbygging av vann og avløp i kommunen og rehabilitering av veier og 

infrastruktur. Det er merforbruk på enkelte prosjekter, men et samlet mindreforbruk på 135  mill. på 

investeringer. Det er gjennomført 58 % av budsjetterte investeringer. Det er på grunn av forskyving 

mellom år, endring i framdrift og tidspunkt for fakturering og innbetalinger.  

Ca. 18 mill. av netto investeringer er gjort i rentable investeringer (selvfinansierende investeringer) 

som energiøkonomiserende tiltak (ENØK), vann- avløp og renovasjon (VAR), kommunale bygg med 

tilskudd og opparbeidelse av tomtearealer for salg. Dette er vist i tabellen under: 
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3.7 Balanse 
Vestre Toten kommune har hatt en anstrengt likviditet som følge av underskudd og svake 

driftsresultater. Dette er kraftig forbedret de siste årene.  Det er verd å merke seg at kommunens 

pensjonsforpliktelser på 1 260 mill. kr i svært stor grad påvirker balansetallene. 

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

driftsresultater og økning av kapitalkontoen de siste årene. Egenkapitalen er økt med 87 mill. kr i 

2021. Det er hovedsakelig på grunn av økning av pensjonsmidlene og reduksjon av 

pensjonsforpliktelsene som registreres som endring på kapitalkontoen samt økning av fondsmidler 

på til sammen 23 mill. kr. Frie driftsfond er økt med 12 mill. kr til 57 mill. kr. Det er imidlertid mest 

relevant å se på ved vurderingen av egenkapitalen. 

fra det laveste nivået etter finanskrisen i 2013 har den økt med 519 mill. fra -118 mill. som det 

framgår i figuren under. Dette gjenspeiler at handlingsrommet over tid har økt for kommunen.  
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3.8 Likviditet 
Gjennom bedringen av kommunens økonomiske resultater, er kommunens likviditetssituasjon kraftig 

forbedret og nært et normalnivå. Kun fortsatt driftsoverskudd over tid som bygger opp egenkapital 

og fond vil fortsatt bedre likviditeten. En fortsatt bedring av likviditeten vil medføre betydelig lavere 

netto finansutgifter som kan anvendes til tjenester i driften av kommunen.  

Under følger analyse av arbeidskapital ved utgangen av det enkelte år (i 1 000 kr):  

 

Arbeidskapitalen sier noe om likviditeten og evnen til å betjene den kortsiktige gjelden og er 

differansen mellom kortsiktig gjeld og omløpsmidler. Den er økt fra 233 mill. til 293,5 mill. kr fra i fjor 

til i år. Det skyldes økning i omløpsmidler. Det skyldes økning i betalingsmidler gjennom økning av 

ubrukte lånemidler, økt premieavvik og økte kortsiktige fordringer. Den kortsiktige arbeidskapitalen, 

som korrigerer for endringen i ubrukte lånemidler, er økt med 21 mill. Korrigert for økt innbetaling av 

avdrag på formidlingslån og premieavvik så er denne redusert med om lag 20 mill. kr. Dette 

reflekterer den endrede likviditeten i virksomheten som følge av det som er nevnt over.  
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I tusen kr 2021 2020 2019 2018

Omløpsmidler 463 085 397 329 323 016 335 316

- kortsiktig gjeld      -169 508     -165 264   -178 027     -180 779 

Arbeidskapital 293 577 232 065 144 989 154 536

- ubrukte lånemidler -149 365 -108 630 -21 301 -69 274

Kortsiktig arbeidskapital 144 212 123 435 123 688 85 263
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De to nøkkeltallene likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2 brukes ofte for å vurdere om virksomheten 

har en tilfredsstillende likviditet: 

          
I tusen kr 2021 2020 2019 2018 

Likviditetsgrad 1         2,73          2,40          1,81          1,85  

Likivitetsgrad 2         1,08          1,00          0,65          0,76  
Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Bør være større enn 2 Likviditetsgrad 2 = Mest likvide omløpsmidler / kortsiktig gjeld. 

Bør være større enn 1  

Analysen viser styrke av likviditeten slik at den fortsatt er rundt anbefalt minimum. Økningen er som 

følge av økning i ubrukte lånemidler. Korrigert for økt avsetning til bundne driftsfond så er 

likviditeten reelt sett svekket. De står på bankkonto fram til de blir benyttet. Deler av de langsiktige 

plasserte midlene (Totenkraftfondet) inngår også i dette og viser at det fortsatt er betydelig behov 

for å styrke grunnlikviditeten ytterligere. De langsiktige plasseringene inkluderes i omløpsmidlene (i 

likhet med andre kommuner). Disse forvaltes imidlertid adskilt, noe som betyr at «grunnlikviditeten» 

i perioder er noe mindre. Kommunen trenger fortsatt å styrke likviditeten betydelig for å unngå i 

perioder å «trekker på» ubrukte lånemidler, fondsmidler og i kortere perioder driftskreditt 

(kassakreditt).  

Det er verd å merke seg at dette er en analyse som tar for seg situasjonen på en bestemt dag (31.12.) 

ved årsslutt og at det er betydelige svingninger gjennom året. Dette er nærmere omtalt i 

finansrapporten for 2021. 

3.9 Gjeld, egenkapital og soliditet 
Soliditeten kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Netto finans og avdragsutgifter i prosent av 

brutto driftsutgifter sier noe om gjeldsbelastningen sett i forhold til finansinntekter. Høye netto 

finans- og avdragsutgifter indikerer isolert sett en høy lånegjeld. Jo høyere netto finansutgifter 

kommunen har, jo mer er bundet av de midlene kommunen har til disposisjon for prioriterte tiltak. 

Det fordrer en mer effektiv drift for å opprettholde en økonomisk bærekraftig drift. Kommuner med 

negative netto rente- og avdragsutgifter har høyere finansinntekter enn finansutgifter. Vestre Totens 

måltall her er bedret over tid, men har økt betydelig de siste årene på grunn av økte finansutgifter 

som følge av svært høyt investeringsnivå.  

3.9.1 Lånegjeld 
Samlet langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelse er på 3 523 mill. kr og økte med 184 mill. i 2021. 

Samlet lånegjeld er på 2 263 mill. og økte siste året med 218 mill. eller 10,7 %. Av dette er 1 677 mill. 

kroner ordinære investeringslån og 585 mill. lån i Husbanken til videreutlån/formidlingslån. Den 

økende lånegjelden vil gi seg utslag i økt rente- og avdragsbelastning i årene som kommer. Av 

kommunens samlede lånegjeld er 30,5 % bundet med fast rente og har en gjennomsnittlig rentesats 

på 1,1 % ved årsslutt mot 1,4 % for ett år siden. Av dette er 45 % sertifikatlån som forfaller innen ett 

år. Det gjenstår totalt 149,3 mill. kroner i ubrukte lånemidler ved årets slutt. Dette er en økning på 

40,7 mill. sammenliknet med 2020. Av dette er 97,7 mill. relatert til investeringer og 51,6 mill. 

utlånsmidler lånt opp i Husbanken.  

Lånegjelden til investeringer økte med 138 mill. Lånegjeldens sammensetning er også av betydning. 

En relativt stor del av kommunens lånegjeld er til rentable investeringer. Innenfor VAR er andelen på 

ca. 250 mill. kr av total lånegjeld. I tillegg kommer «lønnsomme» investeringer i ENØK og 

omsorgsboliger (hvor husleie dekker finanskostnadene) slik at rentable investeringers andel av den 

samlede lånegjeld er på om lag 400 mill.    
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Lånegjelden stabiliserte seg som andel av brutto driftsinntekter fra 2010. Den har siden økt kraftig på 

grunn av store investeringer, hovedsakelig i ny barneskole, ungdomsskole, idrettshaller og 

omsorgsboliger. Dette er vist i figuren under. På grunn av de store investeringene i årene som har 

vært vil dette kreve et høyt driftsresultat for å finansiere investeringene og å bygge opp fondsmidler. 

Eiendomsskatteinntektene bidrar til at det er mulig å dekke disse finanskostnadene selv om denne er 

betydelig redusert gjennom endringer av eiendomsskatteloven. Det har ført en betydelig reduksjon i 

kommunenes mulighet til å kreve inn dette. 

 

 

3.9.2 Fondsmidler 
. Vestre Toten kommunes samlede fondsmidler utgjør 158 mill. kroner etter 2021 som er en økning 

på 23 mill. kr. Ubundne driftsfond som representerer kommunens langsiktige handlefrihet er økt 

med 12 mill. kr. til 57 mill. kr. Bundne driftsfond er tilnærmet uendret og investeringsfond er økt med 

12 mill. kr. Det skyldes netto innbetaling av avdrag på formidlingslån som er avsatt i bundet 

investeringsfond og øremerkede tiltak vi har fått tilskudd for i drift som ikke er gjennomført i løpet av 

året.  

Kommunens Fond til forvaltning var ved årsslutt på 95,1 mot 90,5 mill. kr i 2020. Forvaltningsfondet 

har i 2021 hatt en positiv avkastning på netto 4,6 mill. eller 5,1 % inkludert honorarer (5,3 mill. 

eksklusive honorarer). Det er 2,6 mill. høyere enn justert budsjett. Fondet har ingen bufferkapital, 

men det er en målsetting å bygge opp en buffer på minimum 10 % av fondets verdi. Dette kan 

realiseres gjennom fondsavsetninger framover. Målsettingen kommunestyret har satt for 

finansforvaltningen er å bygge opp forvaltningsfondet til sin opprinnelige inflasjonsjusterte verdi på 

om lag 150 mill. kroner og deretter disponere den reelle avkastningen i driften av kommunen. Når 

det gjelder ytterligere kommentarer til forvaltning av plasserte midler og gjeldsportefølje, viser 

kommunedirektøren til egen finansrapport som er vedlegg til årsrapporten. 

Tabellen under viser utviklingen i kommunens fondsmidler i perioden 2020-2015. 



 

Side 28 av 85 
 

ÅRSRAPPORT 2021 

 

Det er helt avgjørende for Vestre Toten fortsetter å bygge opp frie driftsfond (disposisjonsfond) slik 

at kommunen opparbeider tilstrekkelig økonomisk handlingsrom. Kommunens måltall er på 10 % 

mot dagens 5 %. Inkludert forvaltningsfondet så må fondsandelen da økes til 25 % eller 250 mill. kr.    

 

4. Samfunn 
Samfunnsutvikling beskriver befolkningsutvikling og oppfølging av mål og resultater. Gjøvik og Toten-

kommunene Østre og Vestre Toten er av de områdene i Innlandet som har størst befolkningsvekst 

over tid. Byområdene Lillehammer, Hamar, Elverum har en tilsvarende vekst. De fleste kommunene i 

Oppland og Hedmark, nå Innlandet fylkeskommune, har en befolkningsnedgang. Vestre Toten 

kommune har fortsatt vekst i 2021 som samsvarer med den sterke boligveksten. Det er marginalt 

høyere enn landsgjennomsnittet. På den andre siden har Gjøvik og Østre Toten sammen med de 

fleste kommuner i Innlandet en markant befolkningsnedgang. På landsbasis var det den laveste 

veksten siden 2001. Det skyldes en sterk nedgang i innvandringen sammenfallende med fortsatt 

nedgang i fødselstall. I Innlandet resulterer nedgang i innvandring kombinert med fødselsunderskudd 

til befolkningsnedgang. Befolkningsprognosene viser en fortsatt vekst på nivået de senere år for 

kommunen. Det er i utgangspunktet viktig å oppnå en befolkningsvekst minst på linje med 

landsgjennomsnittet da det vil gi større utviklingsmuligheter for kommunen. Det er viktig at 

kommunen har en samlet og langsiktig tilnærming til boligbygging, samferdselstiltak og kommunal 

infrastruktur og utbygging av det resterende tjenestetilbudet som sikrer en bærekraftig 

kommuneøkonomi. Kommunen har gjort en omfattende og god jobb og blitt godkjent som 

trafikksikker kommune og jobber langsiktig og godt med arealutvikling. I og med at det er forventet 

en fortsatt sterk vekst i årene som kommer er dette svært viktig.  

• Kommuneplanens samfunnsdel har langsiktige mål om å være en innovativ og 

utviklingsrettet kommune, som gir gode oppvekstvillkår for barn og unge, bedret folkehelse 

og en trygg alderdom. Nedgangen i norsk økonomi og med en mindre oljesubsidiert økonomi 

vil gjøre innovasjon og utvikling enda viktigere. Der har vår region kommet langt og er i en 

særstilling. Industriklyngen på Raufoss er, sammen med andre klynger som staten har 

plukket ut som satsingsområde, i førersetet nasjonalt. Dette skal bidra til økt verdiskapning i 

de etablerte bedriftene samt utvikling av nye vekstbedrifter. Dette blir enda viktigere i den 

omstillingen som er startet opp som følge av Koronakrisen og økonomisk sjokk.  

• Kommuneplanens arealdel og kommuneplanen legger grunnlaget for kommunens 

overordnede planlegging og styring i perioden. 

4.1 Befolkningsutvikling 
Per 1. januar 2022 hadde Vestre Toten kommune 13 572 innbyggere Det er en vekst i folketallet på 

113 personer. Netto tilflytting utgjorde 122 personer som er en sterk økning fra 44 personer i fjor. 

Fødselsoverskuddet ble negativt med -11 personer. Dette er som gjennomsnittet de siste ti årene.  

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Sum fond 158,6  135,3  135,6  121,8  125,0  65,8    47,7    

I mill. kr
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Det er stor innenlandsk flytteaktivitet også mellom kommunene i regionen. Netto innvandring er 

positiv med 52 person mot 1 person i fjor. Kommunen har som i fjor stor og voksende 

befolkningsvekst uten netto innvandring noe som er et brudd med trenden over de siste 20 årene. 

Her har innvandringen fram til 2019 stått for hele befolkningsveksten i perioden. 
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I 2021 oppnådde kommunen en vekst på 0,8 %. Dette er en vekst som ligger litt over gjennomsnittet 

for de siste 10 årene. Det er bosatt færre flyktninger enn i toppårene i fram til 2017. I kommunen ble 

det godkjent 81 boliger i 2021 mot 107 og 88 de to siste år. Det var 143 i toppåret 2017. Normalår 

varierer mellom 60-80 stk. Det er fortsatt mange boliger under oppføring inn i 2021 og mange i 

planleggingsfasen. Det er nettoflytting som skaper befolkningsveksten i Vestre Toten kommune. De 

fleste av kommunene i Oppland har negativ befolkningsvekst og et stort fødselsunderskudd.  

Prognosene for befolkningsvekst fram til 2040 viser en sterk økning blant eldre med over en dobling i 

aldersgruppene 80-89 år fram mot 2030 og sterk vekst aldersgruppen 90+ år. Det er forventet 

mindre vekst i resterende aldersgrupper og at vi samlet får en økning til ca. 15 000 innbyggere i 2040. 

Det viser den siste oppdaterte befolkningsframskrivingen fra 2018. Det er samtidig klare tendenser 

på at den store tilflyttingen til kommunen vil føre til å jevne ut dette. Det er svært viktig at Vestre 

Toten kommune er i stand til å møte denne endringen i befolkningen på en best mulig måte.  
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5. Medarbeidere 
 

5.1 Mål og utfordringer 
Kommunestyret vedtok høsten 2019 “Arbeidsgiverpolitikk 2020-2030" for Vestre Toten kommune. 

Hensikten med arbeidsgiverpolitikken er å synliggjøre retning gjennom å vedta målsettinger og 

strategier. Helt sentralt i arbeidsgiverpolitikken er partssamarbeidet. De ansatte gjennom 

hovedtillitsvalgte var derfor involvert i utarbeidelsen av arbeidsgiverpolitikken og er også sentrale i 

utarbeidelse av arbeidsgiverstrategiene som nå løpende er under revidering / utarbeidelse. 

Kommunedirektøren opplever dette som er nyttig og fruktbart samarbeid til beste for hele 

organisasjonen. Kommunen har - på samme måte som KS – definert to hovedutfordringer for 

kommunen på arbeidsgiverområdet:  

• Evnen til utvikling og nyskaping  

• Evnen til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere  

Dette utfordringsbildet – sammen med øvrige arbeidsgiverutfordringer – dannet grunnlaget for 

følgende hovedmålsetting for Vestre Toten kommunes arbeidsgiverpolitikk:  

Vestre Toten kommune skal være den mest attraktive og foretrukne arbeidsgiver for relevante 

arbeidssøkere i vår bo- og arbeidsmarkedsregion  

Basert på utfordringsbildet og hovedmålene, vedtok kommunestyret at det skal arbeides videre med 

følgende utvalgte strategier i den hensikt å gjennomføre konkrete og virkningsfulle tiltak innenfor de 

ulike strategiområdene: Kommuneledelsen arbeider nå i “partnerskap” med de tillitsvalgte 

strukturert med å utarbeide og konkretisere disse strategiene. Lønnspolitikk er nylig vedtatt og fokus 

er nå på heltidskultur som ble politisk behandlet i 2021. 

Vestre Toten kommune har ved inngangen til 2021 1 344 ansatte som tilsvarer 886 årsverk.  Tidligere 

år er det brukt tall som ikke tar med ubesatte stillinger slik at de er lavere og ikke sammenliknbare 

med tall fra og med 2021.  Utviklingen over de siste årene er vist i tabellen under  

 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Årsverk 738 744 737 751 755 737 742 754 788 820 798 792 

Antall ansatte 990 935 936 959 963 869 881 893 916 957 959 966 

 

Gjennom søkelys på behov hos innbyggerne vil det være mulig å ha en fornuftig organisering av 

arbeidsoppgaver som fører til en effektiv drift. Hoppet fra i fjor i antall årsverk er kunstig høyt, men 

over tid vil omstilling for å redusere utgiftene føre til reduksjon i bemanning. 

 

5.2 Kompetanse 
Riktig kompetanse hos kommunens ansatte er viktig for å sikre best mulig tjenester til kommunens 

innbyggere. Det skal jobbes systematisk og målrettet med kompetanseutvikling på alle nivåer i 
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organisasjonen framover. Kommunen ønsker å utvikle seg til å bli en lærende organisasjon basert på 

Lean og kontinuerlig forbedring som virksomhetsstrategi. Det er gjennomført kompetanseutvikling i 

sektorene gjennom utdanning av ansatte. Det er vedtatt arbeidsgiverpolitikk og strategier for Vestre 

Toten kommune i 2019, og det skal utarbeides en overordnet kompetanseplan/strategi. 

Grunnskole: stor satsning på fagområde engelsk, norsk, matte og videreutdanning av personell for å 

møte kravene innen skole. 

Omsorg har egen kompetanseplan. 

Det prioriteres å sikre at kommunen har den nødvendige fagkompetansen for å møte utfordringene i 

tjenestene i tiden som kommer samtidig å klare å gi ansatte muligheter til en karriere med 

utviklingsmuligheter. Det er gjennomført ansattes dag hvor alle har tilbud om å delta. Det har vært 

jobbet og jobbes fortsatt med målrettede kompetansehevingstiltak på alle tjenesteområder 

5.3 Rekruttering 
Kommunen har en viss turnover. Det er en del nyansettelser i faste stillinger. Kommunal sektor vil 

også som følge av veksten i omsorg gjennom eldrebølgen ha behov for betydelig flere ansatte. Det 

blir viktig å jobbe målrettet og systematisk med rekruttering framover for å sikre nok kompetent 

arbeidskraft. Det vil bli utarbeidet en rekrutteringsstrategi jfr. vedtatt arbeidsgiverpolitikk og 

strategier. 

5.4 Ledelse 
Lean kontinuerlig forbedring er kommunens virksomhetsstrategi og vi jobber for å bli en lærende 

organisasjon. Lederutvikling har hatt og vil ha høyt fokus i denne sammenhengen. Det er et av 

fokusområdene i kommunens virksomhetsstrategi for Lean. Det er laget en egen opplæringsplan for 

nye ledere. Det er gjennomført Lean lederforum for ledere annenhver måned. Det har også vært et 

spesielt år på grunn av pandemien.  

Eget lederutviklingsprogram ble startet opp i 2017 og fullført i 2018 og har vært gjennomført med 

svært positive tilbakemeldinger som er gitt gjennom målrettede evalueringer. 

Lederutviklingsprogrammet er videreført i 2020 og 2021) i tilpasset form med digitale og senere 

fysiske samlinger.  

Ledelsesplattformen kommunens administrative ledelse arbeider etter for tiden har vi valgt å 

presentere slik gjennom “Raketten - Vestre Toten kommunes helhetlige, trinnvise modell for ledelse 

av arbeidet mot felles mål for hele virksomheten”:  
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Forklaring: 

Kommunedirektørens viktigste oppgave er å “rigge” organisasjonen slik at den arbeider mot 

organisasjonens overordnede mål som er vedtatt av kommunestyret i gjeldende kommuneplan. 

Dette krever strategisk tilnærming hvor….: 

• grunnleggende verdier forankres og rotfestes i organisasjonen 

• lederne sikres kompetanse til å utøve både strategisk lederskap og daglig ledelse av 

virksomheten 

• fokus er på vedtatte strategier som bringer organisasjonen i en retning som gjør at de 

overordnede målsettingene nås 

Videre er det en målsetting at Vestre Toten kommune også skal framstå som en lærende 

organisasjon.  

Det hjelper ikke “å tegne rakett” og være tilfreds med en god modell. Den må også følges opp. 

Kommunedirektørens ledergruppe gjør det blant annet slik: 

• Strategiene i modellen er de samme som ledergruppa har som strategiske fokusområder i sitt 

arbeid 

• Innholdet i raketten – alle trinn – er utgangspunktet for temaer og fokus i kommunens 

strukturerte lederutviklingsprogram. Eksempelvis var temaet for todagers samling i 

september endringsledelse, mens det på dagssamling i desember er arbeidsgiverpolitikk.  

På denne måten blir det sammenheng i kommunens strategiske ledelsesarbeid.  
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5.5 Helsefremmende arbeid 
Kommunen har prioritert helsefremmende arbeid høyt, gjennom systematisk oppfølging av IA 

(inkluderende arbeidsliv)-avtalen, egne arbeidsgrupper på arbeidsplassene og i kommunedirektørens 

ledergruppe. Det er satt konkrete målsettinger i handlingsplan for helsefremmende arbeid for å få til 

dette. Hovedmålet med å ha en handlingsplan for kommunens helsefremmende arbeid er å sette 

fokus på hva Vestre Toten kommune kan gjøre selv. Vår overbevisning er at økt mestring gir bedre 

kvalitet som fører til økt nærvær. Den enkelte arbeidsplass er den viktigste arena for å utvikle dette. 

Medarbeiderskap er viktig for å finne gode tiltak for å ta vare på og utvikle disse på en best mulig 

måte. Innføring av Lean kontinuerlig forbedring har også medarbeiderskap som en hovedingrediens.  

Det har vært jobbet med revitalisering av dette arbeidet. Man er i sluttfasen av å utarbeide en 

overordnet strategi for helsefremmende arbeid i Vestre Toten kommune jfr. vedtatt 

arbeidsgiverpolitikk og strategier. 

5.6 Nærvær 
Under viser en tabell utviklingen i sykefraværet fra 1996-2021: 

 

    
    

Det totale sykefraværet for 2021 var på 10,2 % redusert fra 10,5 %.. Det må forventes svingninger fra 

år til år. Sammenlignet med året før så er nærværet noe økt. Dette kan skyldes at pandemien er ikke 

så innvirkende i 2021 mot året før. Det dokumenterte fraværet på grunn av Korona er på 0,6 %. 



 

Side 35 av 85 
 

ÅRSRAPPORT 2021 

 

 Vi må allikevel jobbe enda bedre med tiltak for å øke nærværet.   Kommunens langsiktige målsetting 

er et sykefravær på under 7,5 %.  

Det er flere elementer som er avgjørende for å lykkes i arbeidet med å ha et godt helsefremmende 

arbeid for blant annet å redusere sykefraværet: 

• God, tydelig og inkluderende ledelse 

• Involvering og ansvarliggjøring av den ansatte - det er de som vet hvor skoen trykker 

• Riktig bruk av kompetanse hos ledere og medarbeidere, med muligheter for utvikling – 

medarbeiderskap 

• Å arbeide for å fremme helse for å unngå sykefravær må forankres blant de tillitsvalgte, og 

også være godt kjent blant alle de ansatte.  

• Systematisk arbeid for å forebygge sykefravær og tett oppfølging av de sykmeldte er god 

arbeidsgiverpolitikk. 

For Vestre Toten kommunens del er fokus på et aktivt IA-arbeid, kartlegging av kompetanse og bruk 

av denne, samt samarbeidet i HEIA gruppene virkemidler som samsvarer med det som nevnes som 

viktige faktorer. I HEIA gruppene samarbeider leder, verneombud og tillitsvalgt på lokalt plan. Det har 

i flere år vært fokus på innholdet i begrepene Helsefremmende arbeid og Inkluderende arbeidsliv, 

samt hvor viktig kommunikasjon er for et høyt nærvær.  Begrepene i helsefremmende arbeid er og 

blitt en del av kultur- og trivselsbegrepet i Lean.  Dette, sammen med arbeidet som foregår i 

rådmannens HEFA gruppe, danner grunnlag for årlige tiltaksplaner og en rekke kompetansehevende 

tiltak. Årlig gjennomfører kommunen en tiltaksdag for ledere, verneombud og tillitsvalgte. Vi avvikler 

også ansattdag med fokus på inkludering og med ulike tema. I tråd med tiltaksplanene avvikles det 

årlig flere temadager for ledere, tillitsvalgte og verneombud. 

 

Fraværs- Nærværs- Nærværs prosent

prosent prosent kvinner / menn

2004 9,7 90,3

2005 8,8 91,2

2006 10,5 89,5

2007 8,2 91,8

2008 8,3 91,7 91,1 / 93,9

2009 8,3 91,7 91,4 / 92,7

2010 8,9 91,1 90,6 / 92,8

2011 8,8 91,2 90,7 / 92,8

2012 7,8 92,2  91,6 / 94,3

2013 8,8 91,2 90,1 / 95,5

2014 8 92 91,2 / 94,8

2015 8,6 91,4 90,9 / 93,4

2016 8,6 91,4 94,0 / 90,7

2017 9,4 90,6 89,8 / 93,6

2018 9,3 90,7 88,1 / 92,4

2019 9,4 90,6 89,7 / 94,1

2020 10,7 89,3 89,0 / 94,4

2021 10,1 88 88,6 / 93,9

År
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Statistikker – stillingsstørrelse og årslønn: 

 

   

Tabellen under viser at lønnsforskjellene i kroner mellom kvinner og menn har økt noe siste år. 

5.7 Likestilling 
I henhold til kommuneloven er kommunen pliktig til å redegjøre for den faktiske tilstanden når det 

gjelder likestilling og eventuelle planlagte eller iverksatte tiltak i virksomheten i årsberetningen.  

Vestre Toten kommune som arbeidsgiver har i flere år hatt en handlingsplan for likestilling med 

følgende målsettinger: 

• Å gi menn og kvinner like muligheter til arbeid, personlig- og faglig utvikling. 

• Å styrke kvinners stilling spesielt når det gjelder opprykksmuligheter og rekruttering til 

selvstendige og ledende stillinger når vedkommende er kvalifisert til stillingen. 

• Å sikre en rettferdig og lik behandling av menn og kvinner i lønns- og personalsaker 

• Å fastslå at likestilling er et lederansvar i personalarbeidet 

I planen er det angitt konkrete tiltak for å nå målsettingene. 

I 2020 ble ny lønnspolitisk plan vedtatt og den har blitt fulgt opp i 2021. Følgende står beskrevet: 

«Likestilling mellom kjønnene ved at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og 

avansement». Det er både ved tilsetting og lokale forhandlinger bevisste holdninger til lik lønn for likt 

arbeid. 

5.8 Uønsket deltid 
Tabellen på neste side viser fordelingen av heltid og deltid for kvinner og menn samlet og i de enkelte 

sektorer. 
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Ulike tiltak er utprøvd og videreført for å hindre uønsket deltid:  

-Nattstillinger er økt fra 50 % til 65 % stillinger. Det er unntaksvis at det er 50% stilling. Flere enheter 

har for øvrig gått over til rundturnus og rene nattstillinger er tatt bort.  

-Kombinasjonsstillinger innen hjemmehjelp og ”små” helgestillinger. 

-Økt grunnbemanning vurderes på enheter der fravær er stabilt lavt 

Har økt grunnbemanning i to enheter. 

-Langvakter og 12 timers helgeturnus gir større stillinger (ingen under 50 %) 

12 timer og 14 timers turnus i tre enheter. 1 i 50% stilling. 

-Videre samarbeides det på tvers av tjenesteområdene der kompetansen kan nyttiggjøres og 

utfordringene drøftes løpende med arbeidstaker-organisasjonenes hovedtillitsvalgt. 

-Samarbeid på tvers av Helse og omsorg.  

-Det samarbeides på tvers av enheter i omsorg.  

-Helgevakter hyppigere enn tredje hver helg, må avtales individuelt. 

Har enkelte ansatte som jobber en ekstra helg i turnus og helgestillinger som jobber annenhver helg.  

Sommerferieavvikling blir det gjort avtaler om å jobbe oftere enn hver tredje helg.  
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-Øke stillingsbrøker og styrke grunnbemanning 

-Økt stillinger ved 12 timersturnus, økt grunnbemanning og andre har fått hyppigere helg for å øke 

stillingsbrøk. 

-Vurderer ved ledighet å slå sammen hjemler slik at stillingen blir økt. 

Utfordringen ved å slå sammen stillinger er mangelen på helg.  

På tjenesteområdenivå: 

I kommunedirektørens ledergruppe er det 14 personer: 6 kvinner og 8 menn i 2020. 

 

5.9 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
I henhold til § 3 i Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 

(diskriminering - og tilgjengelighetsloven), skal det i årsberetningen redegjøres for tiltak som er 

iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme lovens formål. 

Når det gjelder aktivitetsplikten i forhold til rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår mv., vises det til 

avsnittet foran om Likestilling. 

Vestre Toten var "pilotkommune" for universell utforming i perioden 2005-2008 og 

"ressurskommune" 2009 - 2013.  Kommunen har derfor innarbeidet gode rutiner for å ivareta når 

tiltak skal gjøres. Eksempel på tiltak: 

• I forbindelse med utbygging av rådhuset (NAV) ble det også etablert utvendig heis slik at 

rådhusets ”borggård” nå er tilgjengelig der det tidligere var bare trapp. 

• Ved ombygging av folkebiblioteket ble det etablert nye dører med døråpnere, ledelinjer, 

ekstra hyllelys og nytt toalett.  

• Ved den nye svømmehallen er det tatt hensyn både i nytt bygg og ved ombygging av 

eksisterende garderobeanlegg.  

• På rådhuset er dører skiftet for å sikre bedret tilgang for funksjonshemmede. 

• Ved nybygging av kommunale bygg/ anlegg er universell utforming en naturlig forutsetning 

for gjennomføring. 

• Kommunen utarbeidet i 2010 ny hjemmeside som oppfyller kravene til Universell utforming.  

• Universell utforming er også innarbeidet i Kommuneplanen og vektlegges ved utarbeiding av 

reguleringsplaner mv. 

Universell utforming inngår i all planlegging av bygg, installasjoner og innen digitalisering i regi av 

Vestre Toten kommune. Universell utforming blir tatt opp i rådmannens ledermøter slik at alle ledere 

skal være godt kjent med hva det innebærer og ta nødvendige hensyn ved utarbeiding av planer og 

tiltak. 

Rådet for funksjonshemmede har deltatt i prioriteringene og benyttes aktivt i byggeprosesser og der 

det er behov for rådets kompetanse. 

5.10 Seniortiltak 
I forbindelse med handlingsplan for helsefremmende- og inkluderende arbeidsplasser, iverksatte 

Vestre Toten kommune fra 2008 noen ordninger for de såkalte seniorene våre, det vil si ansatte over 

62 år. I 2013 ble ordningen evaluert, og det ble gjort enkelte justeringer som stort sett er merkbare 

ved at fokus skal rettes like mye mot tilrettelegging og samtaler som økonomiske tiltak. I 2018 ble det 
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utarbeidet og vedtatt en egen seniorplan (2018-2021) med tydelige tiltak som følges opp i egen 

avtale med ansatte. 

Ordningen består av følgende:  

• Ansatte over 62 år med minst 50 % stilling, kan gis mulighet til å søke om seniortiltak mellom 

62 år og fram til fylte 66 år) 

Kommunens seniortiltak fra 2018: Med bakgrunn i vedtaket ble ordningen slik for 2018:  

• Antall dager fra 01.03.18: 5 dager i 100 % stilling ved fylte 62 år og 10 dager fra fylte 64 år. 

• For undervisningspersonell: Antall dager fra 01.03.18: 4 dager i 100 % stilling ved fylte 62 år 

og 8 dager ved fylte 64 år.   

• Kompensasjon  –  seniortilskudd  fra 01.03.18:  kroner 15 000,- ved fylte 62 år og kr 20 000,- 

ved fylte 64 år. 

Ordningene tjener flere hensikter, blant annet å beholde de ansatte i arbeid lenger 

 

  



 

Side 40 av 85 
 

ÅRSRAPPORT 2021 

6. Oppvekst, kultur og undervisning   
 

6.1 Fellesomtale 
Området oppvekst, kultur og undervisning omfatter tjenester innenfor skole, barnehage, 

helsestasjonstjenestene, barnevern, kultur og voksenopplæring. 

Vestre Toten kommune besluttet i 2019 en satsing på tverrsektoriell samhandling for målgruppen 

barn, unge og deres foresatte i alderen 0-24 år. Dette forplikter flere tjenesteområder enn de som 

ligger under oppvekst, kultur og undervisning og inkluderer omsorg og NAV i tillegg. 

Intensjonen med satsing på tverrsektoriell samhandling er tredelt og retter seg mot innbygger, ansatt 

og kommunen som organisasjon. Tverrsektoriell samhandling skal stimulere til utviklingsarbeid og 

fremme samhandling mellom tjenestene og mellom innbygger og tjenesteutøver slik at innbyggerne i 

aldersgruppen 0-24 år opplever bedre livsmestring og økt sosial inkludering. 

1. Innbygger: 

i. Innbyggeren skal oppleve å bli møtt som den viktigste aktøren i eget liv. 

ii. Innbyggeren skal oppleve helhetlig og effektiv oppfølging for å bedre egen livsmestring og sosial 

inkludering. 

iii. Innbyggeren skal oppleve at kommunens tjenester er helhetlige, mest mulig sømløse og tilpasset 

den enkelte sin livssituasjon. 

2. Ansatt: 

i. Kommunens ansatte skal ha et felles kunnskapsgrunnlag og en felles forståelse for hva som 

fremmer og hva som hemmer livsmestring og sosial inkludering for målgruppa 0-24 år. 

ii. Som ansatt skal du arbeide ut ifra gjeldende forståelse og følge de til enhver tid aktuelle 

arbeidsprosesser som VTK har utarbeidet. Dette gjelder særlig for å komme tidlig i dialog der barn og 

ungdom står i fare for å utvikle problemer. 

3. Organisasjon: 

VTK skal jobbe for å etablere en hensiktsmessig organisering i linja, på tvers av tjenesteområder og i 

nettverk for å oppnå intensjonene i et innbyggerperspektiv og et ansattperspektiv. 

6.2 Har vi nådd målene vi satte oss? 
Felles tverrsektorielle hovedmål for målgruppa 0-24 år i perioden er: 

1. Vestre Toten kommune bidrar til trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og å forebygge 

krenkelser og mobbing. 

2. Vi samhandler aktivt mellom tjenester i kommunen for å bidra til sosial utjevning og tidlig innsats 

basert på felles forståelse av utfordringsbildet.  

Vi har i fellesskap klart å opprettholde et sterkt fokus på det tverrfaglige til tross for pandemi. 

Arbeidet i både styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgrupper for pilot for programfinansiering 

0-24 år og forberedelsene til innføringen av BTI-modellen har gått tilnærmet som planlagt. 

Prosjektgruppa har holdt tak i de prioriterte tiltakene sammen med de tjenesteområdene som har 
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jobbet konkret med dem. I denne sammenhengen kan en trekke frem noen eksempler som svarer 

opp våre felles målsettinger: 

1. Utvikling av felles tverrfaglig samtykkeskjema 

2. Samskaping barn, unge og fritidsfeltet  

3. Opprettelse av to stillinger som aktivitetskontakter 

4. Utviklingsarbeid rundt ansvarsgrupper og koordinatorer 

Det har også vært jobbet mye rundt implementeringen av BTI for å kunne skape en så god innføring 

som mulig: 

• Innsamling av tiltak fra tjenestene for å lage en samlet oversikt på kommunens hjemmeside 

• Utarbeidelse av handlingsveileder 

• Rutiner for bruk av stafettlogg og opprettelse av stafettholder 

• Bruk av referansegruppe sammensatt av innbyggere inn i deler av dette arbeidet 

• Informasjonsarbeid og markedsføring 

Etablering av den tverrsektorielle ledergruppa har hatt stor betydning for progresjon av arbeidet og 

har vært en viktig arena slik at saker kommer til felles drøfting og eierskap før de blir iverksatt.  

 

6.3  Helsestasjon, skolehelsetjeneste og barnevern 
Helseavdelingen i Vestre Toten kommune er organisert under tjenesteområdeleder med 

stillingsbetegnelse helsesjef. Tjenesteområdet er inndelt i fire driftsenheter med egne 

driftsenhetsledere: Legetjenester, Helsestasjons- og skolehelsetjenester, Fysio og ergoterapitjeneste 

og Barneverntjenester. I dette kapittelet omtales driftsenhetene Helsestasjon- og skolehelsetjenester 

og Barneverntjenester.  

Rett til kommunale helsetjenester følger av Helse og omsorgstjenesteloven, Folkehelseloven og 

Pasientrettighetsloven, Smittevernloven, mm. Helseavdelingens oppgaver inn under dette lovverket 

ivaretas gjennom helsestasjonstjenester for barn og ungdom, skolehelsetjenester, smittevern og 

kommunepsykolog. 

Barnevernets virke er hjemlet i Lov om barneverntjenester (bvl), som på et detaljert nivå beskriver 

barnevernets myndighetsområde, plikter og arbeidsprosesser. Saker om midlertidige vedtak i 

akuttsituasjoner, saker om omsorgsovertakelse, saker om fratakelse av foreldreansvar og adopsjon 

og tvangsmessig institusjonsplassering av barn med alvorlige atferdsvansker fremmes for og avgjøres 

av fylkesnemnd. Barnevernet kan også fremme sak for fylkesnemnda om tvangsbehandling av 

ungdommer med atferdsproblemer, jf. barnevernloven § 4-24 

Barnevernet og helsestasjonstjenestene har et spesielt ansvar for å bidra til at barn og unge får 

trygge oppvekstsvilkår, og skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres 

helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg. Generasjonsperspektivet anses å ha en betydelig 

kraft, hvilket underbygger strategien om «Tidlig innsats» og kommunens satsningsområde innen pilot 

for programfinansiering 0-24 år og modellen «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI). Dette for å iverksette 

nødvendig tiltak og veiledning for å forebygge skjevutvikling, samt bryte eventuelle destruktive 

mønstre som har utviklet seg i en familiekonstellasjon gjennom generasjoner. Riktig hjelp til riktig tid 

skal også bidra til at dagens barn og unge selv blir gode foreldre i neste generasjon. Både barnevern 

og helsestasjon er nasjonale satsingsområder og antall årsverk i tjenestene har derfor økt kraftig de 

siste årene. 
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6.3.1 Status for året som gikk 
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er delt inn i områdene:  

• Helsestasjon – og skolehelsetjeneste (med et særlig fokus på barn og unges psykiske helse) 

• Familieteam med foreldre- og familieveiledere. Her har flere av stillingene i store deler av 

2021 vært rettet inn mot smitteoppsporing og vaksinering.  

• Helsestasjon for ungdom  

• Jordmortjeneste  

• Smittevern  

• Flyktningehelsetjeneste  

Formålet med tjenesten er å fremme folkehelse, miljørettet helsevern og smittevern samt 

forebygging av sykdommer i samfunnet gjennom veiledning i kosthold, fysisk aktivitet og sosiale og 

psykiske påvirkninger. Psykisk helse har i 2021 vært et område som det er jobbet ekstra med overfor 

gravide, barn, ungdom og foreldre. Dette pga. pandemien og de utfordringer familier har hatt. 

Forebygging av vold, overgrep og omsorgssvikt er også viktige målområder. Videre jobbes det med å 

utjevne sosiale ulikheter og økt gjennomføring av videregående opplæring. Også i 2021 har tjenesten 

vært en pådriver for å innarbeide «Tidlig inn» i samarbeid med andre kommunale tjenester, blant 

annet gjennom Familieteam, Drøftingsteam og Handlingsveiler og i kommunens prosjekter innenfor 

tverrsektoriell samhandling 0-24 år. Leder i helsestasjonen har vært aktiv i prosjektgruppen og i 

arbeidsgrupper i dette arbeidet. 

Helsedirektoratet innvilget i 2021 2,9 mill. kroner øremerket til styrking av helsestasjon- og 

skolehelsetjenesten. Dette er en ytterligere reduksjon på ca. 0,6 mill. kroner i forhold til foregående 

år. Antall stillinger i tjenesten er redusert tilsvarende. De øremerkede stillingsressursene rettes inn 

mot de overordnede målsetningene i styringsdokumentet med vektlegging av tidlig innsats og 

koordinerte tverrfaglige tjenester. Dette er spesielt viktig for å nå frem tidlig med støttende og 

korrigerende tiltak tidlig i en bekymring slik at saker ikke utvikler seg til alvorlige barnevernssaker 

Barneverntjenesten  

Barneverntjenesten oppgaver er hjemlet i bvl § 2-1 og omfatter i hovedsak:  

• Gi råd og veiledning  

• Treffe vedtak i henhold til loven  

• Forberede saker for fylkesnemnda  

• Iverksette og følge opp tiltak  

Barnevernets hovedoppgaver er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade 

deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet har i tillegg ansvar for 

at barn og unge får trygge oppvekstforhold, legge til rette for at de kan bli boende i sin primære 

omsorgsbase gjennom å tilby frivillige hjelpetiltak. Barneverntjenesten har for øvrig myndighet til å 

gripe inn i familier med tvang, og i enkelte situasjoner skille barn og foreldre dersom dette vurderes å 

være i henhold til barnets beste. 

Hjelpetiltak består som oftest av ulike former for råd og veiledning gitt til både foreldre og barn. 

Kompenserende tiltak som støttekontakt/avlastningstiltak og økonomisk støtte til barnehage/sfo kan 

benyttes ved behov. Hvis barnets situasjon er så alvorlig at det er nødvendig med en plassering 

utenfor hjemmet kan barneverntjenesten fatte tvangsvedtak. I disse tilfellene vil det bli iverksatt 

nødvendige hjelpetiltak til biologiske foreldre, med formål om å gjenforene barn og foreldre så raskt 
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dette vurderes hensiktsmessig. Vurderingen er alltid en vekting mellom barnets beste og minste 

inngreps prinsipp. 

Barneverntjenesten er i en kontinuerlig utviklings- og forbedringsprosess, både når det kommer til 

intern organisering og arbeidsstrukturer. Barneverntjenesten har løpende fokus på å utarbeide nye, 

samt revidere eksisterende rutiner for at disse skal samsvare med både nasjonale og interne 

kommunale retningslinjer. Barneverntjenesten utfører jevnlige rapporteringer rettet til 

Statsforvalteren og SSB, og blir gjennom disse rapporteringene indirekte kontrollert i henhold til 

avvik og brudd på tidsfrister. 

Barneverntjenesten har gjennom 2021 hatt et utstrakt fokus på den kommende barnevernsreformen 

som trer i kraft 01.01.22. Som en følge av denne reformen vil kommunene tillegges økt ansvar for 

ivaretakelsen av fosterhjem, herunder ansvar for veiledning og oppfølging fra barnet er plassert. 

Videre vil reformen stille krav om økt fokus på tverrsektorielt samarbeid i kommunen, med et 

hovedmål om å sikre tidlig innsats og forbyggende praksis. Hjelpen skal bedre tilpasses barn og 

familiers behov, og rettssikkerheten skal parallelt sikres og ivaretas. Videre er det en klar målsetting 

om at ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektive enn dagens situasjon. 

Kommunen vil få økt finansieringsansvar for ulike barnevernstiltak, og refusjonsordningen 

vedrørende fosterhjem vil bortfalle. Som et ledd i det å forberede tjenesten på den kommende 

barnevernsreformen har tjenesten opprettet et tett samarbeid med barneverntjenesten i Østre 

Toten, herunder gjennom et læringsnettverk initiert av tjenestene, og videre godkjent av 

Statsforvalteren. Gjennom prosjektet har læringsnettverket søkt om- og fått innvilget 

stimuleringsmidler i henhold til utarbeidet prosjektplan. Samarbeidet er godt i gang og vil videreføres 

gjennom 2022, med mulighet for å søke forlengelse gjennom 2023. Videre er barneverntjenesten 

delaktig i arbeidet med Pilot 0-24, samt arbeidet med å implementere BTI som arbeidsmodell i 

kommunen. 

Barneverntjenesten har funnet seg godt til rette i «nye» lokaler som fungerer relativt godt. Lokalene 

er romslige og gir samtlige ansatte tilgang på eget kontor. Det er for øvrig behov for å gjøre enkelte 

fysiske sikkerhetstiltak i lokalene, da tjenesten per i dag fremstår nærmest uten fysiske hindre som 

skjermer publikum fra ansatte. Og med tanke på arbeidets art vil det kunne oppstå situasjoner som 

vil vekke sterke reaksjoner hos private part, noe som medfører at tjenesten ser det som 

hensiktsmessig å sikre/avgrense publikumssonen i noe grad, for å kunne kontrollere og sikre både 

personell, taushetsplikt og klienter. Dette vil bli sett nærmere på gjennom 2022.  

Barneverntjenesten gjennomførte i juni 2021 en intern omorganisering. Dette som et resultat av 

løpende erfaringsinnhenting og evalueringer av ulike arbeidsprosesser internt i tjenesten, samt 

kartlegging gjennomført av Agenda Kaupang i 2019. Gjennom denne kartleggingen ble det avdekket 

et behov for å kunne delegere både arbeidsoppgaver og myndighet, nettopp for å frigi tid til at 

barnevernleder skal kunne bedrive ledelse på et overordnet nivå. Dette som et resultat av at 

arbeidshverdagen i stor grad gikk med til personaloppfølging, saksdrøftinger og vedtaksgodkjenning. 

Tjenesten har derfor endret struktur fra at barnevernleder har fag- og personalansvar for hele 

tjenesten, til at tjenesten nå har 2 avdelingsledere med delegert fag, personal- og vedtaksmyndighet 

innen sine avdelinger. Tjenesten har totalt 24 ansatte fordelt på to avdelinger. 
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Barneverntjenesten er i ferd med å implementere LEAN- kontinuerlig forbedring i tjenesten. 

Ledergruppen, samt avdeling for undersøkelse- og tiltaksteam har gjennomført opplæring, og har 

integrert modellen i det daglige arbeidet. Videre er det planlagt implementering av LEAN for 

tjenestens avdeling for veiledere og omsorgsteam i 2022. Dette betyr at hele tjenesten skal jobbe 

etter LEAN- kontinuerlig forbedring innen året 2022 er omme. 

6.3.2 Måloppnåelse 
Nøkkeltall 10 år Mål 

2020-

2021 

2018 

Utgangs-

år 

2019 2020 2021 Kostra-

gruppe 

Landet 

uten Oslo 

Snitt siste 3 år I 

forhold til 2018 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og 

skolehelsestjenesten per 10 000 

innbyggere 0-20 år1 

↗ 58,7 50,0 60,3 84,3 47,6 50,4 ↗ 64,8 

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to 

uker etter hjemkomst (prosent) 

↗ 103,8 97,2 93,6 75,9 78,3 83,2 ↘ 88,9 

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta 

per innbyggar 0-22 år (kr) 

↘ 15754 16679 16446  14839 8205 8313 ↗ 15988 

Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år 

(prosent) 

↘ 7,0 6,3 6,6 5,5 4,2 4,3 ↘ 6,1 

Prosentdelen barn med undersøking ift. 

innbyggarar 0-17 år (prosent) 

↘ 5,9 4,6 5,9 5,7 4,2 4,4 ↘ 5,4 

Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 

0-22 år (prosent) 

↘ 5,9 4,5 4,4 - 4,3 3,8 ↗ - 

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per 

barn med undersøking eller tiltak (kr) 

↘ 68077 89968 77424 60886 56939 63731 ↗ 76092 

Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er 

plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) 

↘ 56325 98793 101137 94237 49475 47850 ↘ 

 

98055 

Brutto driftsutgifter per barn som er 

plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) 

↘ 445562 533333 489071 456542 424875 433426 ↗ 492982 

Barn med undersøking eller tiltak per 

årsverk (funksjon 244) (antall) 

↗ 13,7 13,8 12,8 14,1 17,9 16,3 ↘ 13,5 

Undersøkingar med handsamingstid innan 

3 månader (prosent) 

↗ 85 78 87 88 93 91 ↘ 

 

84,3 

 

Det er en større økning enn normalt i årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten mellom 2020 og 2021. Dette skyldes 

at flere kommuner har inkludert midlertidig ansatt personell som har bistått med koronavaksinering, på næring for 

 
1 Det er en større økning enn normalt i årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten mellom 2020 og 2021. 

Dette skyldes at flere kommuner har inkludert midlertidig ansatt personell som har bistått med 

koronavaksinering, på næring for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (86.903). Dette personellet skulle vært 

registrert på næring for annen forebyggende helsetjeneste (næring 86.904). Dette gir utslag ved 

sammenligning av de to årgangene både for landstall og en del kommuner, fylker og KOSTRA-grupper. 
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helsestasjons- og skolehelsetjenesten (86.903). Dette personellet skulle vært registrert på næring for annen forebyggende 

helsetjeneste (næring 86.904). Dette gir utslag ved sammenligning av de to årgangene både for landstall og en del 

kommuner, fylker og KOSTRA-grupper. 

6.3.3 Endring drift 
Kommunehelsetjenestene var også i 2021 preget av at omfattende nye tjenesteoppgaver i 

forbindelse med den pågående pandemien ble lagt til kommunehelsetjenesten. For å håndtere 

pandemien har øvrige endrings- og utviklingsoppgaver blitt tonet ned eller utsatt. Det ble også gjort 

en organisatorisk tilpasning der ansvaret for oppfølging av barnevernstjenesten fortsatt var lagt til 

konstituert tjenesteområdeleder.  

I 2021 fortsatte Helsetjenesten med gjennomføring av omfattende tiltak og tjenester rettet mot 

pandemibekjempelse. Særlig kommuneoverlegens smittevernansvar for kommunen som helhet som 

hviler på en person alene ble veldig utfordret. Også helsestasjon- og skolehelsetjenesten ble sterkt 

berørt fordi det er i denne tjenesten kommunens kompetanse på systematisk smittevern og 

forebyggende helsearbeid ligger. Det ble i løpet av våren, sommeren og tidlig høst gjennomført 

tjenester i henhold til nasjonal strategi for TISK (Testing-Isolering-Smittesporing-Karantene). Dette er 

ressurskrevende oppgaver der tjenestene har måttet håndtere en uforutsigbar pandemiutvikling der 

omfang av arbeidsoppgaver har variert fra uke til uke ut fra antall smittetilfeller og omfang av 

smittesporing. Fra januar 2021 måtte kommunen etablere et omfattende vaksinasjonsapparat. 

Ledende helsesykepleier gikk inn og ledet organiseringen av dette. Hun hadde med seg et team fra 

avdelingen (til sammen 2 stillinger). Det ble etablert ny programvare, innkallingssystemer og 

gjennomføring av selve vaksineringen. Dette krevde mye hjelpepersonell, både frivillige hjelpere og 

sykepleiere til vaksinering.  Disse ble organisert av ledelsen i Helse.  

Å etablere nye og omfattende tjenestetilbud samtidig som kjernevirksomheten skal ivaretas og 

driftes med tilnærmet normalt innhold og omfang har vært svært utfordrende. Det kan ikke 

understrekes nok den enorme innsatsen kommunens medarbeidere har gjort i denne 

sammenhengen. Ikke bare viljen til, men også evnen til omstilling og løsningsfokusert tilnærming har 

vært enorm. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har av smittevernhensyn hatt redusert tilbud på 

gruppetilbud og gruppeveiledning. Individoppfølging / helsestasjonsprogrammet har ellers blitt 

gjennomført i samsvar med veileder. 

Når det kommer til endring i drift hos barneverntjenesten, vises det til barnverntjenestens 

beskrivelse ovenfor og dette blir ikke gjentatt her.  

6.3.4 Regnskapsresultat 
Området gikk samlet sett med et mindreforbruk i 2021. Det har gjennom året vært stort fokus på 

stram økonomistyring i barnevernet kombinert med kvalitativt gode tiltak tilpasset den enkelte. 

Helsestasjon og skolehelse har hatt tilsvarende fokus samt på å gjennomføre de aktiviteter som 

prioritert som følge av styrkingsmidler. 

Område 51 Helsestasjon, skolehelsetjeneste og barnevern Regnskap i fjor Regnskap i år Regulert budsjett Avvik 

Sum utgifter 74 911 67 393 66 072 -1 321 

Sum inntekter -15 864 -12 316 -9 735 2 581 

Netto driftsresultat 59 046 55 077 56 337 1 260 
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6.4 Barnehage 
 

6.4.1 Status for året som gikk:  
Sektormål for barnehagesektoren vedtatt av Stortinget i statsbudsjettet er:   

• Alle har et godt og inkluderende leke og læringsmiljø 

• Barn som har behov for det får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensiale  

• Ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse  

• Alle har god tilgang til relevante tilbud av høy kvalitet 

Vestre Toten kommune har som hovedmål i kommuneplanen å blant annet legge til rette for gode 

levekår for alle, og en god oppvekst for alle. Tidlig innsats og å utjevne sosiale ulikheter er to sentrale 

strategier i dette arbeidet.  

Rett til barnehageplass etter barnehageloven § 16: Kommunen som barnehagemyndighet skal blant 

annet sørge for at alle barn med rett til plass får et tilbud. Alle søkere med rett til plass fikk oppfylt 

den ved hovedopptaket i 2021. Retten innbefatter at du må fylle ett år innen utgangen av november 

året før for å få barnehageplass året etter. I tillegg fikk 12 barn født etter 30. november 2020 plass i 

barnehage fra 15.12.2020. Det er opprettholdt en reduksjon med 6 plasser i Veltmanåa, og på grunn 

av lavt søkertall redusert med 6 plasser i Eina barnehage. Det var 549 barn som gikk i barnehage 

høsten 2021, en nedgang på 23 barn fra høsten 2020.  Av disse var 81 minoritet språklige, som 

tilsvarer en andel på ca. 15 % av barna. Ingen barn stod på venteliste høsten 2021. 

Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter barnehageloven § 31 og 37: Det har vært en økning i 

antall barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp fra 17 vedtak i 2020 til 25 vedtak i 2021. Det har 

tilsvart en økning med ca. 1,5 årsverk på styrkningsressurs på barnehageområdet.  

Redusert foreldrebetaling etter forskrift om foreldrebetaling § 3: Det har vært en økning i antall barn 

som har rett til redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt fra 157 barn i 2020 til 182 barn i 

2021. Totalt utgjør det en økning fra kr 2 139 576 til kr 2 412 015 i 2021. Alle husholdninger som har 

hatt en samlet inntekt på under kr 583 650 har hatt rett til redusert foreldrebetaling. I tillegg har alle 

med en samlet inntekt under kr 592 167 hatt rett til 20 timer gratis kjernetid i uka for 2, 3, 4 og 5 

åringer.  

Pandemien har i stor grad påvirket barnehagesektoren i 2021 på grunn av restriksjoner og 

smittevernhensyn som har påvirket driften. Det har også medført til et høyrere sykefravær. 

 

6.4.2 Måloppnåelse  
Barnehagesektoren har hatt mål om å øke kompetansen til å drive gode prosesser tilknyttet 

utviklingsarbeid i egen barnehage i tråd med føringene i rammeplanen for barnehagen. Alle styrere 

og pedagogiske ledere har deltatt i regional kompetanseutvikling, som er gjennomført ved digitale 

dialogkonferanser. Tema i de regionale dialogkonferansene i 2021 har vært trygt og godt psykososialt 

barnehagemiljø, i tråd med nytt regelverk for barnehagemiljøet som ble innført fra 01.01.2021. 

Pandemien har medført mindre tid til utviklingsarbeid da møtearenaer som skulle vært benyttet til 

temaene ikke har vært mulig å gjennomføre på dagtid. Barnehagene har brukt personalmøter på 

kveldstid gjennom året til å jobbe med ulike temaer for hele personalgruppen.  
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To av styrerne (en privat og en kommunal) har deltatt i nasjonal lederutdanning for styrere. Fem av 

barnehagene har deltatt sammen med skole i etterutdanning for språkkontakter/språkveiledere. 

Dette har også vært en del av den regionale og desentraliserte ordningen for barnehage og skole.  

Barnehagene har jobbet med verdiene trygghet, respekt, inkludering og mestring i sine 

personalgrupper gjennom året. Dette er blitt synliggjort på ulike møtepunkter i barnehagen og det er 

blitt reflektert over hva verdiene betyr i barnehagens praksis. Barnehagens visjon “Til barnets beste – 

alltid” er en viktig ledestjerne i alt arbeid som skjer i barnehagen og tas opp i hvert ledermøte felles 

for kommunale og private styrere.  

 

Sykefraværet i 2021 for de fire kommunale barnehagene endte på totalt 15,5%. Noe av fraværet, 

spesielt korttidsfraværet er knyttet til koronapandemien. De kommunale barnehagene har ikke 

lykkes med målsetting om å få et høyere nærvær, og det har på grunn av dette blitt igangsatt tiltak 

på ulike nivåer. Høsten 2021 har gått med til å planlegge i samarbeid med Nav arbeidslivssenter et 

partssammensatt arbeid med fokus på helsefremmende arbeidsplasser med målsetting om å få opp 

nærværet. Det skjer parallelt et arbeid på individnivå for avklaring av blant annet restarbeidsevne til 

ansatte med langvarig og gjentatte fravær. Begge tiltakene er i tråd med målsettingene i IA avtalen.  

Barnehagene bruker Lean som kontinuerlig forbedringsverktøy. Tre av fire barnehager har 

gjennomført Lean kulturanalyse som del av arbeidsmiljø jobbing. Den siste barnehagen skal 

gjennomføre dette våren 2022. Barnehageadministrasjonen har deltatt i Lean-opplæring i 2021.  

I forbindelse med budsjett 2021 ble det bestemt at barnehagene skulle Grønt Flagg sertifiseres. 

Barnehagene har ikke kunnet prioritere å sette i gang sertifisering i 2021 på grunn av unntaksår med 

pandemi og høyt sykefravær. Det har vært en stor sårbarhet og utfordrende å kunne opprettholde en 

forsvarlig drift. Det har vært en stram prioritering at barnehagene først og fremst skal innfri de 

lovpålagte oppgavene som sektoren har, så andre ikke- lovpålagte initiativer har måttet stå på vent. 

Barnehagen har allikevel satt fokus på bærekraft i hverdagen gjennom eksempelvis å kildesortere 

søppel, bevissthet i å redusere bruke av plast og generelt fokus på å verne naturen rundt oss ved 

blant annet å sørge for søppelplukking i nærområdet. De ansatte jobber med å være gode 

rollemodeller i dette.  Det vil i løpet av 2022 planlegges hvordan barnehagene skal jobbe videre med 

Grønt Flagg sertifiseringen gjennom forankring og involvering av ansatte, barn og foreldregruppe.  

Flere av barnehagene har i 2021 deltatt i prosjektet “Vi dyrker landet - grønne barnehager” i 

Innlandet i samarbeid med blant annet Innlandet bondelag. Barnehagene har fått utdelt planter for å 

kunne følge prosessen med å så og dyrke egne grønnsaker, og gjennom det få innsikt i hva som skal 

til for å produsere mat.  

Barnehagesektorens visjon «Til barnets beste – alltid» henger 

sammen med Norges Grunnlov § 104 og barnekonvensjon 

artikkel 3.  

For å kunne gjøre en barns beste vurdering (BK artikkel 3) er 

det viktig å høre hva barn selv mener  (BK artikkel 12). 

Barn fra to av barnehagene i Vestre Toten har i 2021 deltatt i 

undersøkelsen som Forandringsfabrikken har gjennomført 

der totalt 722 barn i Norge har deltatt og fortalt hvordan de 

mener barnehagen må være for å kjennes trygg.  

Rapporten offentligjøres mai 2022.  
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Tverrsektorielt samarbeid: Representanter fra barnehagene har deltatt i prosjektgruppa og i 

pilotering av BTI og handlingsveileder i 2021. Tverrsektorielt samarbeid har vært tema på 

styrermøter for private og kommunale barnehager gjennom 2021. Det er i forbindelse med 

kompetanseløftet påbegynt en kartlegging i barnehagene for å få oversikt over hva barnehagene må 

ha av kompetanse for å møte oppvekstreformen og bli enda bedre rustet til å jobbe med tidlig 

innsats.  

 Mål 

2020-

2021 

2018 

Utgangsår 

2019 2020 2021 KOSTRA-

gruppe 

Landet    

uten Oslo 

Snitt siste 3 år I 

forhold til 2018 

Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 

år   
↘ 146603 157938 163768 180995 162287 181474 ↗ 167567 

Andel barn 1-5 år med 

barnehageplass   ↗ 89,8 91,6 94,4 94,5 92,3 93,6 

 

↗ 

 

93,5 

Brutto driftsutgifter per 

oppholdstime i kommunale 

barnehager 

↘ 72,2 75,2 71,4 84,7 74,2 85,5 ↗ 77,1 

Andel barnehagelærere i forhold til 

grunnbemanning 
↗ 42,0 43,3 43,1 45,5 43,0 42,7 ↗ 43,9 

 

KOSTRA tabellen viser at Vestre Toten har høyere brutto driftsutgifter per oppholdstime i 

kommunale barnehager sammenlignet med KOSTRA gruppe 7, men er under landsgjennomsnittet. 

Det gjenspeiles også i driftsutgiftene per innbygger 1-5 år at det har vært en økning i utgifter i 

barnehage som i stor grad skyldes koronarelaterte utgifter og økende behov for spesialpedagogisk 

hjelp og tilrettelegging.  

Andelen som benytter seg av barnehageplasser er høyere i Vestre Toten enn KOSTRA gruppe 7 og 

landssnittet. Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning er høyere enn KOSTRA gruppe 7 

og landsnittet. Dette er i henhold til plan for å imøtekomme nasjonale krav om 50% innen 2025. De 

kommunale barnehagene driftes med en grunnbemanning etter minimumskravet i barnehageloven § 

26. 

6.4.3 Endring drift 
Det har vært en nedgang i driften i 2021 på grunn av lavere fødselstall i 2020. Det er en liten økning 

på antall fødte i 2021 som får virkning ved neste års behov for barnehageplasser. Barnehagene har 

opprettholdt driften i 2021 med smittevernrestriksjoner i tråd med covid-forskriften. Det har medført 

økte utgifter for blant annet å opprettholde kohort inndeling når barnehagene har driftet etter 

trafikklysmodellen. Barnehagene har på grunn av minimums bemanning hatt minimal matservering i 

2021, fram til samarbeid med storkjøkken for levering av varmmat ble etablert i november 2021. 

6.4.4 Regnskapsresultat 
Vi har sett en økning i antall barn som mottar redusert foreldrebetaling og barn som har rett til 

spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter barnehageloven §§ 31 og 37. Barnehagenes økning i 

redusert foreldrebetaling og spesialpedagogisk hjelp/tilrettelegning har i stor grad blitt dekt inn av 

sykepengerefusjoner som skyldes høyt sykefravær. Merforbruket i barnehagetjenesten i 2021 skyldes 

også spesifikke utgifter i forbindelse med korona pålydende kr 798 072. Hvis dette hadde blitt 

kompensert direkte i regnskapet til barnehage så ville barnehagetjenesten gått i balanse i 2021. 

Område 21 Barnehage Regnskap i fjor Regnskap i år Regulert budsjett Avvik 

Sum utgifter 104 990 111 888 106 660 -5 228 

Sum inntekter -12 202 -13 341 -8 682 4 659 

Netto driftsresultat 92 788 98 546 97 978 -568 



 

Side 49 av 85 
 

ÅRSRAPPORT 2021 

6.5 Grunnskole 
 

6.5.1 Status for året som gikk 
Tjenesteområdet har ansvaret for: 

• Grunnskoleopplæring i henhold til lov og læreplan 

• Skolefritidsordning (SFO) 

• PP-tjeneste 

• Tilsyn med hjemmeundervisning 

Lovverk og rammer for grunnskolens drift har vært endret som følge av nasjonale og lokale tiltak 

gjennom året. Det har gitt konsekvenser for kvaliteten på arbeidet og tjenestetilbudet. Endringer i 

smittevernregler, smitte og fravær hos elever og ansatte har ført til et redusert læringsutbytte på 

systemnivå. Grunnskolen har opplevd et nært og godt samarbeid med helse og operert med felles 

retningslinjer for driften gjennom året. Det betyr ikke at alle har hatt den samme opplevelsen av 

rammene for skoledrift, men sektorens oppgaveløsning har blitt definert av kommunale 

retningslinjer og den lokale konteksten. Fjernundervisning har blitt benyttet kun når dette har blitt 

anbefalt av kommuneoverlegen og i enkelttilfeller der skolen etter drøfting med grunnskolesjefen 

ikke har vært i stand til å tilby et forsvarlig skoletilbud på grunn av manglende bemanning.  

Gjeldende sektormål for grunnopplæringen vedtatt av Stortinget er:   

• Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø 

• Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig, slik at alle får utviklet potensialet sitt.  

• De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse  

• Alle lykkes i opplæringen og utdanningen 

Vårt arbeid for at alle elever kan nå disse målene er naturlig nok påvirket av de endrede 

forutsetningene gjennom året. Det er lagt ned en formidabel innsats for å sikre disse målene til tross 

for en ustabil situasjon med. Elevene har i ulik grad blitt påvirket av pandemi. Vi ser at elevfraværet 

har vært vedvarende høyt og at utsatte grupper skiller seg ut. Derfor utarbeidet grunnskolen en 

kommunal veileder for bekymringsfullt nærvær og fravær som ble tatt i bruk fra skolestart i august. 

Veilederen gir konkrete rammer for hvordan alle elevene skal følges opp og det grunnleggende er å 

innfri det første sektormålet.  

De ansatte har utvist stor fleksibilitet og en enestående evne til å gjøre det beste ut av dårligere 

forutsetninger enn normalt. Like vel er det en kjensgjerning at elevenes faglige og sosiale læring er 

redusert som følge av pandemien. Muligheten til å gi tilpasset opplæring og spesialundervisning har 

vært redusert på grunn av fravær og behovet for stadig omorganisering. Dette viser seg på 

kartleggingsprøver og i tilmeldinger til PP-tjenesten som følge av manglende læringsutbytte. 

Langtidseffekten av pandemien vil vise seg over tid, men rapporteres som tydeligst fra skolene på 2. 

og 7. trinn.    

Elevtallet ble redusert fra 1432 til 1409 elever fra 01.10.20 til 01.10.21. Dette førte dog ikke til 

redusert klassetall da nedgangen fordeler seg jevnt i kommunen og i alder. I tillegg til redusert 

elevtall har SFO fått merke effekten av pandemi. Mange foresatte har prøvd ut alternative måter å 

løse ettermiddagene på. Andelen elever fra 1.-4. trinn med plass i SFO har gått fra 52,4% i 2019, 

45,1% i 2020 til 47,4% i 2021. Forskjellen i antall barn mellom 2019 og 2021 er 34. Parallelt med 

reduksjonen er det innført en nasjonal moderasjonsordning for foreldrebetalingen og statsbudsjettet 

for 2022 innfører gratis kjernetid fra 01.08.22 for alle elever på 1. trinn. Ordningen som er 

kompensert for redusert foreldrebetaling vil føre til flere barn på SFO fra høsten 2022. Mot slutten av 
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kalenderåret ble det vedtatt nye vedtekter for SFO i Vestre Toten kommune i OVU. Innholdet i SFO-

tilbudet var et fokusområde for grunnskolen i 2021. Det kom en ny rammeplan for SFO og denne er 

det arbeidet med på alle enhetene. Å skape et attraktivt tilbud vil bli nøkkelen for at tilbudet skal bli 

en attraktiv arena for alle fremover. 

Grunnskolen har evnet å holde tak i utviklingsarbeidet gjennom pandemien på en god, men redusert 

måte. Vi har vært nødt til å endre fremdriftsplanene og ta ned volumet slik at det arbeidet som har 

blitt gjennomført har blitt gjort med god nok kvalitet. Utviklingsarbeidet handler om den 

systematiske kvaliteten og da har vi sammen med de tillitsvalgte justert kursen gjennom året slik at 

det oppleves meningsfullt og overkommelig i organisasjonen. Justeringene har vært nødvendige i 

forhold til å kunne utføre lovpålagte oppgaver med den reduserte kapasiteten i organisasjonen som 

følge av fravær og endret drift. En direkte konsekvens av den reduserte kapasiteten er at 

budsjettmidlene i tilknytning til Grønt Flagg er overført til 2022. Det regionale utviklingsarbeidet der 

vi sammen med Gjøvik, Østre Toten, Nordre Land, Søndre Land og Gran fikk et løft ved at vi tilsatte 

en regionskoordinator for det nasjonalt initierte utviklingsarbeidet fra 01.08.2021. Integrert i 0-24 

piloten blir Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis en viktig regional satsing 

for at grunnskolen skal nå sektormålene og drive så godt at andelen med spesialundervisning 

reduseres i tiden fremover.   

Grunnskolen søkte om og fikk tildelt 1 320 700 kr til sommerskole i 2021. Kommunen koordinerte og 

sørget for 8 nye tilbud om sommerskole i samarbeid med frivillige lag og foreninger, lokale 

kommersielle aktører og kulturskolen. Totalt fikk 328 elever et gratis tilbud gjennom sommerskolen. 

Alle som søkte fikk minst et tilbud og det var gjennomgående svært gode tilbakemeldinger.  

6.5.2 Måloppnåelse 
Nøkkeltallene som blir presentert i årsrapporten blir påvirket av pandemi og må sees på med dette i 

bakhodet. Det er like vel verdt å merke seg at noen av indikatorene er i negativ utvikling. Andelen 

elever som får spesialundervisning fortsetter å øke. Det er en styrke at elevene med rett til 

spesialundervisning blir identifisert, men det er ikke et styrketegn at denne andelen nå er på 10,1%. 

Det medfører en binding av ressurser som ikke er bærekraftig i forhold til elevenes læring eller 

grunnskolens økonomi på sikt. Grunnskolen må gjennom et målrettet arbeid med Kompetanseløftet 

for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, heve kvaliteten på den ordinære opplæringen og 

sette de ansatte i stand til å gi flere elever bedre læringsutbytte.   

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng måler hvordan elevene gjør det ved utgangen av 10. trinn. 

Avgangselevene våren 2021 hadde bedre resultater enn tidligere og Vestre Toten kom derfor opp på 

nasjonalt gjennomsnitt. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng øker på bakgrunn av at elevene ikke hadde 

eksamen, men våre elever har resultatforbedringer ut over denne faktoren.  

I forhold til økonomi ga 2021 en økning i andelen kommunen bruker på grunnskole. Vi har en 

ressursbruk som ligger under kommunegruppe 7. En viktig bidragsyter i årets økning er vedvarende 

stort vikarbehov gjennom året. Denne økningen er et fellestrekk for mange kommuner der utgiftene 

til pandemi ligger i sektorbudsjettet mens bedret finansiering gjennom året blir sentralt postert.   
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Nøkkeltall 10 år Mål 

2020-

2021 

2018 2019 2020 2021 Kostra-

gruppe  

Landet 

uten 

Oslo 

Snitt siste 3 år I 

forhold til 2016 

Årstimer til spesialundervisning 

per elev med spesialundervisning 

(antall) 

↗ 108,2 117 103,3 94,5 138,2 144,2 
↘ 

 
104,9 

Elever i kommunale og private 

grunnskoler som får 

spesialundervisning (prosent) 

↘ 8,8 8,5 9,2 10,1 7,3 7,9 
↗ 

 
9,3 

Gruppestørrelse (antall) ↗ 14,5 14,6 14,7 13,9 16,0 15,6 ↘ 14,4 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 

(antall) 
↗ 42,1 42,2 41,7 43,0 42,2 43,0 ↗ 42,3 

Netto driftsutgifter 

grunnskolesektor, i prosent av 

samlede netto driftsutgifter 

(prosent) 

↘ 24,7 24,5 23,2 24,4 24,6 23,0 
↗ 

 
24,0 

Netto driftsutgifter til 

grunnskolesektor, per innbygger 

6-15 år (kr) 

↘ 128656 137720 134582 144725 116450 125904 ↗ 139009 

 

6.5.3 Endring drift 
Hele driftsåret har som tidligere beskrevet vært preget av endringer i driften. I de litt lengre linjene er 

SFO trukket frem som et område der det har vært og vil komme endringer i årene fremover. De 

nasjonale endringene med moderasjonsordning for foreldrebetaling og gratis kjernetid for elever på 

1. trinn fra 2022 er finansiert i utgangspunktet. Det blir spennende å følge med på om denne reelt 

sett kompenserer for bortfallet av inntekter. SFO for elever med særskilte behov er i dag en 

kombinasjon der enkelte får tilbudet på nærskolen, mens enkelte har sitt tilbud gjennom 

avlastningen som driftes av Helse og omsorg. Dette er barn som får et tilbud her utenfor skole og SFO 

fra før og tilbudet blir gitt ut fra en barnets bestevurdering. 

Skoleledelsen har vært og er gjenstand for drøftinger. Vestre Toten ungdomsskole ble planlagt med 

en rektor med personalansvar og to inspektører uten. Gjennom en god prosess har vi sammen med 

de tillitsvalgte kommet frem til at det ikke er mulig å drive god personalledelse for rektor med opp 

mot 80 fast ansatte pluss vikarer. Fra 1. januar 2022 fikk derfor inspektørene nye arbeidsavtaler som 

medfører en jevnere fordeling i arbeidsoppgaver og ansvar i forhold til personalledelsen på skolen. 

Det er satt i gang prosesser på Raufoss skole for å se på muligheten for å gjøre SFO-leder til en 

skoleleder i form av å lyse ut etter en inspektør/SFO-leder når jobben skal besettes permanent.  

Digitaliseringen i grunnskolen har fått et løft gjennom de siste to årene. Kompetansen i 

organisasjonen har økt markant og det er gjennomført lokale kompetansehevingstiltak. Elevene 

merker dette ved at det digitale i større grad enn før har blitt en integrert del av læringsarbeidet og 

ikke noe eget i tillegg til tradisjonell undervisning. Ved Vestre Toten ungdomsskole er det gjort en 

kjempejobb som har sørget for at både utstyr og kompetanse fører til at elevene har en vesentlig 

bedre digital kompetanse etter fullført grunnskole sammenlignet med den de hadde da vi hadde to 

ungdomsskoler. Dette har også ført til at vi har vært i stand til å holde læringstrykket oppe under 

pandemien på en god måte. 

6.5.4 Regnskapsresultat 
Grunnskolens regnskap viser et underskudd på 4,7 millioner. Utgiftene er i stor grad preget av direkte 

og indirekte pandemieffekter. Direkte utgjør objektet nær halvparten av underskuddet. Stram 

realbudsjettering uten reserver gjør budsjettet sårbart for endringer gjennom året. Samtidig fører 

det til effektiv drift og god budsjettdisiplin. Elevers manglende læringsutbytte er et signal på at vi i 

den normale undervisningen ikke oppnår ønskede resultater. Konsekvensen blir økt omfang av 
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spesialundervisning og at ressurser som har ligget på klassenivå individualiseres i vedtaks form. 

Forskning viser at effekten av spesialundervisning er liten, samtidig som det er kostnadsdrivende. 

Nøkkelen fremover er derfor en kollektiv satsing på inkluderende opplæring som favner alle i tråd 

med TRIM (Trygghet, Respekt, Inkludering og Mestring).   

På inntektssiden har vi kompensert for sviktende foreldrebetaling med innvilgede tilskuddsmidler. 

Utfordringen for balansen er at disse tilskuddene går til konkrete satsinger med tilhørende utgifter 

slik at det ikke gir økt handlingsrom. Det er like vel slik at tilskuddene passer godt med planlagt drift. 

Dersom tiltakene skal fortsette etter at tilskuddsfinansieringen bortfaller, er det fordi aktiviteten har 

vist seg verdt å prioritere på bekostning av andre områder.   

Område 41 Grunnskole Regnskap i fjor Regnskap i år Regulert budsjett Avvik 

Sum utgifter 195 219 211 137 202 675 -8 462 

Sum inntekter -29 181 -29 921 -26 131 3 790 

Netto driftsresultat 166 039 181 216 176 544 -4 672 

 

 

6.6 Kultur og fritid 
 

6.6.1 Status for året som gikk 
Fyrverkeriet kultur i Vestre Toten har vært i en stabil drift gjennom nok et pandemiår. Kulturfeltet var 

hardt rammet, og kontinuerlige endringer og omstillinger har preget året. Det har vært en 

hovedprioritering å gjennomføre tjenesteproduksjon rettet mot barn og unge. Dette har medført 

økte kostnader på grunn av krav til reduserte gruppestørrelser og andre smittevernkrav, samt økt 

vikarbruk grunnet sykefravær. Store nye satsinger er de eksternt finansierte prosjektene 

Aktivitetskontakt og Juniorklubb. Det jobbes godt tverrsektorielt med å oppnå en felles forståelse og 

samhandling innenfor oppveksttjenester. Raufossrevyen er et nytt og stolt tilskudd til Vestre Totens 

kulturliv. 

6.6.2 Måloppnåelse 
 

Nøkkeltall 10 år Mål 

2020-

2021 

2018 
Utgangs-

år 

2019 2020 2021  Kostra-

gruppe 

Landet uten 

Oslo 

Snitt siste 3 år I forhold 

til 2018 

Netto driftsutg. Kultur % ↗ 2,4 2,7 3.1 3.1           3,7       4,1 ↗ 2,7 

Netto driftsutg. Idrett % ↗ 0,5 0,5 1.3 1.1           1,3       1,4 ↗ 0,7 

Driftsutgifter folkebib. 

Pr.innb. 

↗ 284 282 294 326           288       309 ↗  

Netto driftsutg. 

barn/unge % 

↗ 0,7 0,8 0.8 0.8           0,9      0,8 uforandret 0,8 

 

Hovedsatsingen på barn og unges mulighet for deltagelse på fritida: prosjektene aktivitetskontakt og 

juniorklubb arbeider med å løse hindringer for barn og unges deltagelse. Prosjektene jobber godt 

sammen med frivillige fritidstilbydere, de ordinære tjenestene og med hverandre, for å finne gode og 

varige løsninger. Begge prosjekter ble igangsatt høsten 2021, og vil vare til oktober 22 (Juniorklubb) 

og august 23(aktivitetskontakter) . Evaluering og prioriteringer fremover vil avgjøre videre drift som 

en integrert del av våre barne- og ungdomstjenester.  
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Igangsettelsen av disse prosjektene medførte en pause i det varslede arbeidet med kulturstrategi, av 

hensyn til samlede ressurser. Kulturstrategi tas opp igjen i 2022. 

Ombygging og rehabilitering av ungdomshuset ble igangsatt høsten 21, driften foregår midlertidig fra 

ungdomsskolens lokaler.  

Byfest ble gjennomført med stor oppslutning. Raufossrevyen er etablert som et nytt tilbud i 

bakgården til Bygning 5 i et godt samarbeid mellom nyopprettet revygruppe, industriparken, Raufoss 

industrihistoriske samlinger og kommunen. 

Idrettsfeltet har hatt hovedfokus på bygging og ny administrasjon av ny idrettshall på Raufoss. Det er 

inngått avtale med Vestre Toten løypelag om preparering av skiløyper i 

Raufoss/Ihle/Bøverbru/Reinsvoll. Dette medførte også økt tilskudd til løypekjøring på Eina. 

Leselystprosjektet «Lesepilotene» er en stor suksess. Lesepilotene er et samarbeid mellom 

folkebibliotek, skolebibliotek og lærere. Biblioteket har søkt prosjektmidler for å utvide tilbudet til 

alle skolene i Vestre Toten i 2022.  

Samarbeidet mellom bibliotek, ungdomshus og ungdomsskole om verksteder har ikke kommet i 

gang.  

 

6.6.3 Endring drift 
Tettere samarbeid på tvers av tjenesteområder og innen kultur har preget året som forventet. De 

igangsatte prosjektene Aktivitetskontakt og Juniorklubb speiler dette.  

Idrettsfeltet er vesentlig styrket med 50% stilling som idrettsrådgiver, dette har gitt godt resultat i 

arbeidet med ny idrettshall og i samarbeidet med lag og foreninger. 

Støttekontakttjenesten har som varslet økt betraktelig grunnet økt tildeling av tjenester. Dette 

gjenspeiles i regnskapet, tjenestens økonomiske resultat utgjør halvparten av regnskapsmessig 

underskudd for 2021.  

6.6.4 Regnskapsresultat 
Kulturbudsjettet har et uvanlig stort underskudd av to hovedårsaker: sviktende inntekter i flere 

tjenester og økte driftsutgifter til tjenester for barn/unge, begge knyttet til pandemien. Vi har 

dessuten hatt en stor økning i tildelte støttekontakttjenester fra tildelingskontoret, som det ikke var 

dekning for i budsjettet. 

• Frivilligsentralen var underbudsjettert med 160.000 kr, noe som fremstår som underskudd på 
kulturbudsjettet for 2021.  

• Kulturskolen pandemien har medført at inntektsgrunnlaget var vesentlig forringet, mens 
gjennomføring av undervisning med pandemirestriksjoner, med blant annet deling av 
grupper, fordyrer driften. Underskudd 123.000.  

• Støttekontakttjenesten er i sterk økning av tildelt tjeneste. Dette kan være økonomisk 
gunstig for kommunen, men støttekotaktbudsjettet har ikke rammer til å øke antall 
vedtakstimer. Underskudd 540.000  

• Utstyrsbanken flyttet inn i nye, gode lokaler etter at dette var etterlyst av brukere, frivillige 
og på politisk nivå. Flytting var påkrevet, men ikke budsjettert. Underskudd: 136.000  

• Kulturhus: sviktende leieinntekter grunnet pandemi, underskudd: 104.000 
• 17. Mai-arrangementet gikk med overskudd grunnet pandemien ca 30.000  

 



 

Side 54 av 85 
 

ÅRSRAPPORT 2021 

Område 61 Kultur Regnskap i fjor Regnskap i år Regulert budsjett Avvik 

Sum utgifter 32 890 33 112 28 752 -4 360 

Sum inntekter -12 437 -9 799 -6 479 3 320 

Netto driftsresultat 20 453 23 314 22 273 -1 041 

 

6.7 Voksenopplæringen 
Voksenopplæring er opplæringstilbud spesielt tilpasset voksne. Voksne deltar i slike opplæringstilbud 

for å få yrkeskompetanse, for å skaffe seg et grunnlag for mer utdanning eller for å få en rikere fritid. 

Lovene som regulerer voksenopplæringen er opplæringsloven og integreringsloven.  

(Introduksjonsloven ble erstattet av ny lov om integrering fra og med 1. januar 2021, men fortsatt er 

det personer som faller inn under gammelt lovverk.) I tillegg har vi ansvar for kommunens 

lærlingordning. 

6.7.1 Status for året som gikk 
FVO – avdeling for modulstrukturert opplæring (tidligere grunnskoleavdeling) 

Obligatoriske grunnskolefag med mulighet for å ta eksamen. Fra og med skoleåret 2019/2020 til og 

med skoleåret 2022/2023, deltar kommunens voksenopplæring i et nasjonalt forsøk med 

modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring (også omtalt som 

forberedende voksenopplæring eller FVO). HKdir (tidl. Kompetanse Norge) har ansvaret for 

gjennomføring av forsøket.  

Forsøket krever noe mer ressurser enn ordinær norskopplæring, men har til nå gitt gode resultater.  

Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller integreringsloven (tidl. 

Introduksjonsloven). I tillegg omfattes opplæringstiltak i regi av Nav. 

Kombinasjonsforsøket 

Kombinasjonsforsøket er en viktig del av forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne, der 

opplæring i FVO kombineres med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring. Fylkeskommunen og 

kommunen er ansvarlige for opplæringen på hvert sitt nivå. 

Målgruppen i forsøket er voksne som har som mål å ta et fag- eller svennebrev, men som samtidig 

har behov for opplæring i moduler i FVO. Målet med kombinasjonsforsøket er å prøve ut helhetlige 

og tilpassede opplæringsløp gjennom kombinasjon av moduler på ulike nivåer. I 2021 har Vestre 

Toten hatt fire deltakere i dette opplæringsløpet. 

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område 

Deltakerne får opplæring etter opplæringslovens § 4A-2. Stabilt antall deltakere, ca. 15 personer. 

Enkelte av disse mottar også eneundervisning. 

Norskavdeling 

Siden vi er med i forsøket med modulstrukturerte læreplaner, er det inneværende skoleår bare to 

mindre grupper som mottar kun norskopplæring. Elever som tidligere hørte til i denne avdelingen er 

nå innenfor FVO modulstrukturerte læreplaner. 
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Opplæringskontor 

Vestre Toten kommune sitt opplæringskontor for lærlinger ligger til voksenopplæringen. 

Opplæringskontoret sin funksjon er å administrere og kvalitetssikre opplæringen til lærlingene. 

Til sammen har vi hatt 26 lærlingkontrakter fordelt på 1. års, 2. års og 3. års lærlinger. Dette er 

jamfør handlingsplan om lærlinger, og målet om 2 lærlinger per 1000 innbyggere. 

I 2021 har vi hatt disse lærefagene: barne- og ungdomsfagarbeider, helsefagarbeider, 

institusjonskokk, IKT og byggdrifter. 

Realkompetansevurdering 

Å bli realkompetansevurdert kan være aktuelt for voksne fra utlandet som vil ta 

grunnskoleopplæring, og som ikke kan dokumentere å ha tilstrekkelig opplæring fra hjemlandet. Det 

kan også være aktuelt for voksne med rett til grunnskoleopplæring som ønsker å dokumentere 

kompetansen sin overfor en arbeidsgiver. 

I løpet av året har vi kun realkometansevurdert et fåtall personer. Allikevel utfordrer dette arbeidet 

oss på både tid og gjennomføring og vi samarbeider med Karrieresenteret i enkelte saker. 

Samarbeid med helsetjenenesten 

I samarbeid med helsetjenesten har vi startet opp kurs i psykisk helse og foreldreveiledning (ICDP). 

Videre tilbyr helsetjenesten drop-in timer til våre deltakere. På grunn av korona-pandemien har det 

meste av dette samarbeidet blitt satt på vent gjennom året.  

Samarbeid med frivilligheten 

På grunn av korona-pandemien ble det meste av vårt samarbeid med frivilligheten satt på vent. 

Isiflo 

Samarbeidet med Isiflo har i all hovedsak blitt gjennomført som tidligere. Vi har hatt lærere i til 

sammen 10 timer i uken på Isiflo. Lærerne gir norskundervisning til de som har behov på 

arbeidsplassen. 

Lean kontinuerlig forbedring 

På grunn av korona-pandemien har vi gjennom det meste av året ikke gjennomført fysiske 

tavlemøter. Dette er uheldig, men vi forsøker å følge opp på andre måter. 

Kompetanseplan 

Tjenestens kompetanseplan har blitt et viktig styringsverktøy når det gjelder planlegging og utvikling 

fremover. 

Prøver og eksamener 

Voksenopplæringen har ansvar for planlegging, gjennomføring og etterarbeid med flere typer prøver 

og eksamener. Prøveperiodene har blitt utvidet de siste årene. Per i dag tilbyr vi statsborgerprøven 

og prøve i 75 timers samfunnskunnskap to ganger per år. Prøve i norsk og samfunnskunnskap fire 

ganger per år. I tillegg kommer eksamen i FVO som gjennomføres på slutten av vårsemesteret. 

Eksamen ble i 2021 avlyst på grunn av korona-pandemien.   
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6.7.2 Måloppnåelse 
Nøkkeltall 10 år Mål 

2020-

2021 

2018 

Utgangsår 

2019 2020 2021 Kostra-

gruppe 

8 

Landet 

uten 

Oslo 

Snitt siste 3 år 

I forhold til 

2018 

Netto driftsutgifter til 

grunnskoleopplæring for voksne, 

per innbygger 
↘ 475 650 539 582,6 590 341,6 ↗ 536 

Netto driftsutgifter til 

voksenopplæring i prosent av 

samlede netto driftsutgifter) 

↘ 0,8 1,1 0,9 0,9 0,8 0,5 ↗ 0,9 

 

6.7.3 Endring drift 
Ny lov om integrering erstattet fra og med 1. januar 2021 introduksjonsloven, men fortsatt en 

overgangsordning. Dette innebærer blant annet at fylkeskommunen tar over ansvaret for de fleste 

elevene i alderen 16 – 18 år.  Videre er nytt lovverk tydeligere i krav om gjennomføring av ulike 

emner for minoritetsspråklige, det er en utfordring å gjennomføre uten økning i budsjettrammer.  

Strategi for hjernehelse / Helhetlig innsatstrapp  

Vi har over tid lagt mye tid i planlegging for videreutvikling av dette tilbudet. Med bakgrunn i en 

videreutvikling ble tilbud/ansvar for oppfølging/opplæring av personer med hjerneslag overført fra 

voksenopplæringen til omsorgsavdelingen høsten 2021.  

Bosetting av flyktninger 

Nedgangen i antall bosettinger av flyktninger fører til relativt små klasser hos oss. Det er uheldig å 

måtte slå sammen klasser på grunn av vår deltakelse i nasjonalt forsøk og store sprik i faglig nivå.  

Utredning om sammenslåing av voksenopplæring og flyktningtjeneste 

Utredningsarbeidet om mulig sammenslåing av voksenopplæring/læringssenter og flyktningtjeneste i 

Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten har pågått over tid. Arbeidet startet i hovedsak med bakgrunn i 

en drastisk nedgang i bosetting av flyktninger. Oslo Economics / Rambøll har bistått i arbeidet. Alle 

tre kommuner har vedtatt at saken skal jobbes videre med og det er planlagt endelig vedtak mot 

slutten av 2022. 

6.7.4 Regnskapsresultat 
 

Område 97 Voksenopplæringen Regnskap i fjor Regnskap i år Regulert budsjett Avvik 

Sum utgifter 16 993 17 437 16 943 -494 

Sum inntekter -7 315 -5 950 -5 321 629 

Netto driftsresultat 9 678 11 486 11 622 136 
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7. Velferd, helse og omsorg 
 

7.1 Fellesomtale 
Innenfor helse og omsorgstjenestene har det også i året som har gått vært økende pågang og behov 

for tjenester. Samhandlingsreformen som ble innført i 2012, har intensjon om at innbyggere skal få 

mer behandling, oppfølging der de bor. Som følge av denne utviklingen har tjenestebildet og 

brukerbehovene endret seg og mange har mer sammensatte helseutfordringer og tjenestebehov enn 

tidligere. Den kommunale tjenesten blir utfordret på fagkompetanse, personalressurser og del også 

bygningsmessige forhold, spesielt ved sykehjem samt flere små geografisk spredte enheter. 

For de sosiale tjenestene har året vært påvirket av et godt arbeidsmarked og ettervirkninger av 

pandemien. 

Arbeidsmarkedet har i løpet av året vært preget av et stort behov for tilgang til arbeidskraft, og det 

er formildet et høyt antall personer til arbeidsgivere i vår kommune. Bruk av NAV sine virkemidler for 

å hjelpe personer tilbake i arbeid eller aktivitet, kombinert med aktiv bruk av startlån som et 

boligsosialt virkemiddel, ser ut til å gi positive innvirkninger ved reduksjon i bruken av økonomisk 

sosialhjelp. 

7.2 Har vi nådd målene vi satte oss? 
Helse og omsorg har nådd mål for året som har gått, men ikke alle. Mange av målene er også 

langsiktig og med omstilling og utvikling over tid. Tverrsektorielt samarbeid er sentralt for å møte 

utfordringene og det er jobbet med dette både gjennom helhetlig innsatstrapp, Leve hele livet og 

tverrsektorielt arbeid 0-24. 

Målene som er utgangspunkter for årsrapporten i velferd, er i hovedsak nådd og med god margin for 

flere av målepunktene. Det er imidlertid ett unntak som omhandler integrering og aktivitet for 

flyktninger to år etter avsluttet introduksjonsprogram, hvor det måloppnåelse ikke er oppnådd. Noe 

av forklaringen kan være at mange innenfor denne gruppen, var de første som ble permittert eller 

mistet jobben når pandemien begynte, og de første som gikk ut av bedriftene er ofte de siste som 

kommer inn igjen. 

7.3 Lege-, fysio- og ergoterapitjenesten 
 

7.3.1 Status for året som gikk 

Etter vedtak i hovedutvalget ble det i løpet av vår og sommer 2021 utarbeidet en Plan for 

allmenntjenesten i Vestre Toten kommune. Arbeidet ble forankret i hele legetjenesten gjennom 

arbeidsgruppe, spørreundersøkelse og besøk på hvert enkelt legesenter. Planen inneholder en rekke 

punkter og tiltak som skal bidra til bedre rekruttering av leger og gi kommunens innbyggere en mer 

stabil fastlegetjeneste. Planen ble først behandlet i Legeråd og deretter ble den politisk vedtatt i 

løpet av høsten 2021. 

Det var i hele 2021 ledige plasser på kommunens fastlegelister, men i all hovedsak kun på lister 

betjent av vikarleger. 

Fysio – og ergoterapitjenesten er organisert slik at ressursene følger bruker der bruker er uavhengig 

av bosted og oppholdssted.  

Gjelder både for Barne -og ungdomsteam og Voksenteam.  
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Økt samarbeid med kommunens avtalefysioterapeuter (fysioterapeuter med driftstilskudd) og 

representant i Samarbeidsutvalget mellom kommunen og avtalefysioterapeuter, ifht at Kommunen 

har det overordnede ansvaret for den kommunale fysioterapitjenesten. Samt at hovedandel av 

behandling, re- /habilitering til kommunens innbyggere utføres av avtalefysioterapeuter 

Bruk av prioriteringsnøkkel for lik praksis for prioritering av brukersaker og arbeidsoppgaver- for hele 

kommunens fysio- ergoterapitjeneste, inkl. avtalefysioterapeuter. 

Fokus på kompetanse. Kompetanseheving og kursing (fagutviklingsplan) 

Videreutviklet tverrfaglig samarbeid ifht forebyggende tjenester og tiltak Barn- og ungdom. 

Deltakere i prosjektgruppe- og arbeidsgrupper for Tverrsektorielt samarbeid, Pilot 0- 24. Økt 

tverrsektorielt samarbeid og fokus på tidlig innsats. 

Frisklivssentralen bidrar til helhetlige, koordinerte helsetjenester samt motvirker sosiale forskjeller i 

levevaner og helse i befolkningen etter Veileder. Økt bevissthet rundt Frisklivssentralen sin rolle til å 

tilby forebyggende helsetjenester til befolkningen, i arbeidet med Helhetlig innsatstrapp.  

Økt bevissthet på trinnene 1,2,3 i Helhetlig innsatstrapp -Folkehelse, forebygging og tidlig tverrfaglig 

innsats. Herunder Frisklivssentralen, Barne- og ungdom, hab/ rehab tidlig innsats og forebyggende 

tjenester for Voksne. 

Avdelingen jobber målrettet inn i Virksomheten hjemmetjenester og helsehus for å øke fokus på å at 

innbyggeren i større grad skal mestre eget liv (Hverdagsmestring og Helhetlig innsatstrapp) 

7.3.2 Måloppnåelse 
Nøkkeltall 10 år Mål 

2020-

2021 

2018 

Utgangsår 

2019 2020 2021 Kostra 

gruppe 

Landet uten 

Oslo 

Snitt siste 3 

år I forhold 

til 2016 

Netto driftsutgifter til 

kommunehelsetjenesten i prosent av 

kommunens samlede netto 

driftsutgifter (prosent). Inkl 

helsestasjon og skolehelsetjenesten 

↗ 4,8 4,8 4,5 5,9 4,9 5,0 ↘ 4,3 

Avtalte legeårsverk per 10 000 

innbyggere (årsverk) 
↗ 12,0 12,0 11,9 11,8 11,3 11,5 ↗ 11,8 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 

innbyggere (årsverk) 
↗ 10,9 10,8 10,2 11,3 10,4 9,7 ↘ 10,7 

 

Mål om å komme tidlig inn med forebyggende og helsefremmende tiltak slik at behovet for 

kompenserende tjenester både blir utsatt og redusert.  

Frisklivssentralen bidrar til helhetlige, koordinerte helsetjenester samt motvirker sosiale forskjeller i 

levevaner og helse i befolkningen etter Veileder. Økt bevissthet rundt Frisklivssentralen sin rolle til å 

tilby forebyggende helsetjenester til befolkningen, i arbeidet med Helhetlig innsatstrapp.  

Økt bevissthet på trinnene 1,2,3 i Helhetlig innsatstrapp -Folkehelse, forebygging og tidlig tverrfaglig 

innsats. Herunder Frisklivssentralen, Barne- og ungdom, hab/ rehab tidlig innsats og forebyggende 

tjenester for Voksne. 

Avdelingen jobber målrettet inn i Virksomheten hjemmetjenester og helsehus for å øke fokus på å at 

innbyggeren i større grad skal mestre eget liv (Hverdagsmestring og Helhetlig innsatstrapp) 
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7.3.3 Endring drift 
Fra og med 01.01.21 innførte Vestre Toten kommune egenandel for fysioterapitjenester utført av 

fastlønnede kommunefysioterapeuter. 

Innføringen av egenandel gjelder i hovedsak for alle som mottar fysioterapibehandling av den 

kommunale fysioterapitjenesten, med noen unntak. 

Det er ikke egenandel for fysioterapi de første to ukene etter en akutt hendelse eller 

sykdomsforverring som har medført innleggelse på sykehus eller annen institusjon. Personer under 

16 år er også fritatt for egenandel. 

7.3.4 Regnskapsresultat 
 

Område 51 Lege-, fysio- og ergoterapitjenesten Regnskap i fjor Regnskap i år Regulert budsjett Avvik 

Sum utgifter 39 928 45 432 37 073 -8 359 

Sum inntekter -5 601 -4 950 -2 959 1 991 

Netto driftsresultat 34 327 40 482 34 114 -6 368 

Fysio -  ergoterapitjenesten har et regnskapsresultat i balanse. 

Inntekter fra fastlønnstilskudd fra HELFO på fastlønnede fysioterapeuter. 

Det var ellers ingen større endringer når det gjelder legetjenestene i 2021. Ingen av de faste 

fastlegene sluttet og heller ingen nye startet. Derfor var det også samme antall hjemler uten fast 

fastlege i 2021 som i 2020. Netto merforbruk er likevel noe lavere fordi det ble tilført ressurser i 

budsjett 2021 og fordi basistilskuddet, som kommunen beholder ved vikarleger, har økt ut over 

lønns- og prisvekst. Netto merforbruk på tjeneste 2410 ble for 2021 på 2,5 mill kroner. 

Ellers ble merutgifter til både korona-TISK og korona-vaksinering ført på ansvar 51100-helsesjeg og 

kommunelege. Sum koronarelatert merforbruk 5,8 mill kroner. 

Samlet merforbruk for ansvar 51100 justert for alle poster og inklusiv merforbruk vikarleger og 

korona ble på 5,7 mill kroner. 

7.4 NAV 
 

7.4.1 Status for året som gikk 
 

Organisasjon: Kommunale og statlige tjenester. Ved utgangen av året: 27,40 faste kommunale 

stillinger (inkl. 5 ved ISIFLO jobb- og rekrutteringssenter) og 11,5 statlige stillinger.  Organisering er 

som tidligere – det er ingen skille når det gjelder medarbeideres ansettelsesforhold og tjenesteyting 

på statlige og kommunale tjenester. Det er innbyggernes behov som er i fokus.  Disse behov vil 

variere for den enkelte over tid, og det er derfor viktig at samarbeidet mellom veileder og bruker er 

preget av mest mulig kontinuitet.   

Kommunale tjenester: Økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram (KVP), koordinering av 

flyktningarbeid, jobb- og rekrutteringssenter, boligsosialt arbeid og boligtjenester (Husbank, 

bostøtte, kommunale boliger).   
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Status:  

2021 har, frem til slutten av året, vært preget av et arbeidsmarked med høy aktivitet hvor 

arbeidskraft har vært etterspurt. Arbeidsledigheten har sunket gjennom hele året og er ved utgangen 

av året lavere sammenlignet med tiden før pandemien.  

Tjenesteområdet har et høyt antall registrerte formidlinger inn til lokalt næringsliv. Bruken av 

virkemidler som midlertidig lønnstilskudd og virkemidler rettet mot opplæring, herunder 

kompetanseheving, relevante kurs og fullføring av vgs/læreløp, har hatt en markant økning. 

Kvalifisering gjennom kurs og utdanning mens man mottar dagpenger, har også bidratt til det høye 

aktivitetsnivået. En økt tilgang på tiltaksplasser hos ulike arrangør, særlig for unge, har også vært en 

viktig bidragsyter til reduseringen av den høye ledigheten.  

Isiflo jobb – og rekrutteringssenter har aldri  formidlet så mange brukere til industrien som i 2021. 

Imidlertid har det ført til at sentret har hatt utfordringer relatert til det å nå sine produksjonsmål og 

overholde sine forpliktelser ovenfor Isiflo AS. I den forbindelse er det etablert avtaler med flere 

tilstøtende kommuner som kan benytte sentrets muligheter, med det som mål å klare å overholde en 

fremtidig og stabil rekruttering inn og ut av sentret. 

Ved slutten av året hadde kommunen en ledighet på ca. 3,3%., nesten en halvering fra årsslutt 2020. 

Andre Utviklingstrekk:  

• Bosetting av flyktninger har i 2021 vært preget av uforutsigbarhet på grunn av pandemien.  

Det er derfor bosatt færre enn det som opprinnelig var planlagt. Det er gjennomført 10 

bosettinger og 4 familiegjenforeninger i løpet av året.  

• «NAV i skole» har etablert seg i ungdomsskolen og tilstedeværelsen og «oppfølging» ved 

Raufoss VGS er gjennomført som normalt. 

• Behovet for økonomisk råd og veiledning var forventet å stige i etterkant av gjenåpningen av 

samfunnet. Det har ikke skjedd, men kompleksiteten og behovet i gjeldssaker er fortsatt 

økende.  

• På grunn av et godt arbeidsmarked og en god koordinering i bruken av kommunale – og 

statlige tjenester og tiltaksbruk, har kontoret en svært god måloppnåelse på statlige 

målekortindikatorer.  

• Antall personer som mottok økonomisk sosialhjelp er på samme nivå som året før (347 stk.), 

men kostnadene er redusert, og det er inkludert ca. kr. 500’ som har vært merkostnaden ved 

at barnetrygden er holdt utenfor inntekstberegningen i utmålingen av økonomisk sosialhjelp.    

• Antallet KVP brukere har vært relativt stabilt, med en liten nedgang i løpet av høsten. 18 stk. 

ved inngangen og 14. stk. ved utgangen av året. 

• Den kraftige økningen i innvilgelser av startlån (Husbankens virkemidler) fra 2020 er 

opprettholdt i 2021. Vestre Toten kommune er av Husbanken fremhevet som en av de beste 

i landet til målrettet bruk av startlån til barnefamilier. 
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7.4.2 Måloppnåelse 
 

Nøkkeltall 10 år Mål 

2020-

2021 

2018 

Utgangsår 

2019 2020 2021 Kostra 

gruppe 

Landet 

uten Oslo 

Snitt siste 3 

år I forhold 

til 2018 

Flyktninger i arbeid eller utdanning 

2 år etter endt intro-program 

(prosent) 

↗↘65 67 60 70 55 
Ikke 

kostratall 

Ikke 

kostratall 
↘ 66 

Sosialhjelpsmottakere med 

sosialhjelp i 6 måneder eller 

mer(antall) 

↘110 110 113 111 84 * * ↘ 111 

Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 

år(antall) 
↘95 73 99 88 79 * * ↘ 86 

Antall boliger godkjent av 

kommunen for finansiering med 

startlån, per 1000 innbygger 

(antall) 

↗     3 2,9 2,8 4,3 4,3 1,4 1,4 ↗ 3,3 

Kommunalt disponerte boliger pr. 

1000 innbyggere (antall) 
↗↘32 32 32 31 27 20 20 ↘ 31,6 

 

Det ser ut til at det er en reduksjon i andelen flyktninger som ikke er i arbeid eller aktivitet to år etter 

avsluttet introduksjonsprogram. I utgangspunktet har VTK levert tall godt over snittet for denne 

statistikken over flere år. Andre faktorer som kan påvirke utviklingen er at denne gruppen var de 

første som mistet jobben under pandemien, hvor alle fortsatt ikke er tilbake i arbeidslivet. 

Oversikten viser en betydelig reduksjon i langtidsmottakere og en reduksjon i antall unge mottakere 

av økonomisk sosialhjelp. Dette kan relateres til et godt arbeidsmarked og aktiv bruk av statlige 

virkemidler. Det vises særskilt til bruken av midlertidig lønnstilskudd som et incentiv ovenfor 

arbeidsgivere til å inkludere mennesker med ulike behov for bistand til å komme tilbake i 

arbeidslivet, og bruk av opplæringstiltak for tilføring av manglende kompetanse, som viktige 

virkemidler. Aktiv bruk av Isiflo jobb- og rekrutteringssenter, prosjektet «tett på», NAV i skole og 

jobbspesialist er viktige virkemidler til å forhindre utenforskap for unge personer. 

Kommunen ligger over snittet i tilgangen til kommunale boliger, men tilgangen er noe redusert 

sammenlignet med tidligere år. Reduksjonen kan ses i sammenheng med at kommunen ligger langt 

over snittet i bruk av startlån, og har økt bruken betydelig de siste årene som et boligsosialt 

virkemiddel. Ifølge Husbanken er kommunen av de i landet som treffer best på bruken av virkemidlet 

i et familieperspektiv. 

7.4.3 Endring drift 
Nye budsjettrammer med nedtrekk for 2022 og pågående utredning om flytting av 

voksenopplæringen og flyktningetjenesten inn i en interkommunal organisering, har ført til at 

kontoret igjen har jobbet med internstrukturen. En stilling er redusert i flyktningetjenesten og en 

avdelingslederstilling settes vakant, og det innføres et faglig mellomnivå. Det fører til at gjenværende 

ledergruppe i hovedsak jobber på et strategisk og administrativt nivå, mens det faglige mellomnivået 

følger opp den operative utøvelsen. Kontoret er fra 1. januar 2022 organisert i to avdelinger med en 

avdelingsleder hver og med flyktningetjenesten som et selvstendig team med en teamleder.  

7.4.4 Regnskapsresultat 
Det at resultatet endte med et underforbruk har ulike årsaker. Isolert sett er det flere av 

regnskapspostene som avviker fra opprinnelig budsjett, både for under- og overforbruk.  
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Budskapet har hele året vært at det forventes stram økonomisk styring. Kontoret har hatt tildelt to 

statlige midlertidige stillinger for å avhjelpe med merarbeidet i forbindelse med Pandemien. Det har 

bidratt til kontoret har vært i posisjon til å ha en svært stram styring på de kommunale 

lønnsutgiftene, ved at sykefravær og permitterte ikke har blitt dekket fullt opp.  

Det er «hentet» midler fra statlige budsjett. Dette har vært særskilte «coronamidler» og midler etter 

periodevise vakanser på statlig side. Midlene er benyttet til å finansiere kommunale vikarer som 

utfører statlige tjenester.  

Færre bosatte flykninger enn det som var forventet har også bidratt til et underforbruk i 

introduksjonsordningen. 

 

Område 65 NAV kommune Regnskap i fjor Regnskap i år Regulert budsjett Avvik 

Sum utgifter 49 606 49 155 47 534 -1 621 

Sum inntekter -11 646 -10 536 -8 140 2 396 

Netto driftsresultat 37 960 38 619 39 394 775 

 

7.5 Omsorg 
Omsorg har i 2021 endret organisering og lederstruktur og samorganisert deler av helsetjenesten 

med omsorgstjenestene. Tjenesteområdet har 4 virksomhetsledere og 13 avdelingsledere. 

Virksomhetsledere rapporterer til Helse - og omsorgssjef. Rådgiver, fagstab og merkantil ivaretar 

ulike støttefunksjoner.   

 Helse - og omsorgstjenesten har totalt ca. 385 årsverk fordelt på ca. 600 personer. Fra januar 2022 

blir også legetjenesten formelt en del av den nye organiseringen.    

 Kommunen er lovmessig forpliktet til å yte helse - og omsorgstjenester, og skal sørge for at personer 

som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse – og omsorgstjenester.   

 Hovedutfordringen er: 

• Endring i demografi og sykdomsbilde 

• Økt etterspørsel og forventninger til omsorgstjenestene 

• Arbeidskraftutfordring  

• Økt krav til prioriteringer, utvikling og innovasjon 

Strategiske innsatsområder (Omsorgsplan 2040)  

• Forebygging og tidlig innsats 

• Legge til rette for å kunne bo lengst mulig i eget hjem 

• Arbeidskraft, kompetanse og god ledelse 

• Samarbeid med frivillige 

• Botilbud i takt med befolkningsutviklingen 

Helse og omsorgstjenesten skal bidra til at innbyggerne mestrer og er aktive i eget liv. Det er 

avgjørende at tjenesten utvikles i en retning hvor tjenesteyter og tjenestemottaker sammen finner 

fram til tiltak som kan forebygger funksjonssvikt og ivaretar mestring.  Dette er både av hensyn til 

innbyggerne selv og av hensyn til tjenestenes fremtidige rammebetingelser  
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Endringstrykket er stort innenfor helse og omsorgstjenestene. Flere oppgaver skal utføres i 

kommunen og kompleksiteten øker. Flere eldre og også flere yngre tjenestemottakere.  

Nye arbeidsmåter, annen oppgavefordeling, organisatoriske endringer, kulturendringer og 

prioriteringer. Tjenesten står i kontinuerlig endring og omstillingsarbeid både på kort og lang sikt. 

Dette stiller krav til den enkelte medarbeider og til ledelsen på alle nivåer, både administrativt og 

politisk. Omstillingsutfordringene består i å sikre budsjettbalanse opp mot de forpliktelser 

kommunen har til å levere effektive tjenester med rett kvalitet, et godt arbeidsmiljø og lavt 

sykefravær. 

7.5.1 Status for året som gikk 
Det har også i 2021 vært stor oppmerksomhet på å sikre tjeneste og tjenesteyting i en pandemi.  

Smittevern, beredskap og kontinuitetsplanlegging, økt fravær og i tillegg bidra med testing og 

smittesporing når situasjonen har krevd det. To år med pandemi har forsinket planlagt 

utviklingsarbeid både i 2020 og i 2021.  

Vi har prioritert å gjennomføre sentrale endringer og utviklingsarbeid i 2021 i tillegg til en særskilt 

oppfølging av utfordringene i hjemmetjenesten. Dette har medført stor arbeidsbelastning for mange 

i en situasjon hvor pandemien også har krev mye.  

Revidering av omsorgsplan 2040 var planlagt oppstart i slutten av 2021, dette har vi ikke hatt 

kapasitet til å komme i gang med for fullt.  

Utredning av helse og omsorgstjenestene. 

Utredningen av helse og omsorgstjenesten i 2020 har vært grunnlaget for utvikling og 

omstillingsarbeid som er utført i 2021.  

Det er fulgt opp i to hovedspor, det ene tjenesteutvikling gjennom utarbeidelse av helhetlig 

innsatstrapp og det andre med samorganisering av helse - og omsorgstjenesten og endring i 

lederstruktur. Satsningsområder i styringsdokumentet for 2021 har vært knyttet til en del av dette 

arbeidet.  

Samorganisering og endring i lederstruktur 

I møte med veksten innenfor helse og omsorgstjenesten er omstillingsbehovet stort. Å ha 

tilstrekkelig kapasitet og kraft i ledelse og sikre samarbeid på tvers av sektorer er helt nødvendig i 

møte med endring og omstilling. I 2021 har det vært et omfattende og krevende arbeid for å endre 

organisering og etablere en ny lederstruktur.  

De fleste stillinger er besatt, men gjenstår enkelte i første del av 2022.  

Det har vært felles opplæringsdager for nye ledere i tillegg til individuell bistand. Den strategiske 

ledergruppen og ledergruppene i virksomhetene skal finne form og etablere seg. Det er en stor 

omorganisering og med mange nye ledere som skal på plass i tillegg til å samordne omorganiseringen 

med endring i rutiner og systemer. Legetjenesten innlemmes i felles helse - og omsorgstjeneste fra 

januar 2022. Innkjøringsfase er krevende og tar tid. 

Lean og kvalitetsforbedringsarbeid 

Flere avdelinger har hatt behov for en restart av leanarbeidet da det har vært noe redusert i pandemi 

og i tillegg endring i forbindelse med omorganisering.  Utvalgte risikoområder har hatt fokus, melding 
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om og oppfølging av avvik og uønskede hendelser har stort fokus og følges kontinuerlig gjennom 

året, og skal bidra til kvalitetsforbedringer. 

Helhetlig innsatstrapp 

Helhet og sammenheng i tjenesten og med vektlegging av den enkeltes egne ressurser med mål om å 

mestre og være selvhjulpen med minst mulig inngripen er tydeliggjort og konkretisert gjennom 

helhetlig innsatstrapp. Det har vært bred involvering både fra helse - og omsorgssektoren og andre 

sektorer i kommunen samt rådene og politikere.  Innsatstrappen som strategi og verktøy ble vedtatt 

av kommunestyret i august 2021. Deretter utarbeidelse av handlingsplan med utgangspunkt i 

utviklingsbehov som har fremkommet i arbeidet med innsatstrappen. Stort fokus på å utvikle de 

laveste trinnene samt andre boformer.  

Nye tildelingskriterier 

Det har over tid vært fokus på å jobbe med utvikling av kommunens praksis for vurdering og tildeling 

av tjenester. Mandat ble gitt i 2019. I slutten av 2020 ble det startet et intensivt arbeid med å 

utarbeide nye tildelingskriterier. Disse ble politisk behandlet høsten 2021. Tildelingskriterier må ses i 

sammenheng med helhetlig innsatstrapp, og samarbeide mellom saksbehandler, tjenesteyter og 

brukere er grunnleggende for riktig tjenestetilbud. 

Koordinerende enhet 

Høsten 2020 ble det gitt mandat til en tverrsektoriell arbeidsgruppe for å se på organisering og 

rutiner for koordinerende enhet. I 2021 ble det lagt frem forslag til organisering, ansvarsfordeling, 

ressursbehov og i tillegg utarbeidet håndbok for koordinatorer. Det ble søkt tilskuddsmidler til 50% 

stilling. Behov for budsjettmidler når tilskudd faller bort er meldt.  

Innovasjon og velferdsteknologi 

Aktivitet i helseverkstedet for integrerte helsetjenester har vært lav gjennom året, da fysiske 

samlinger har vært begrenset. Vi har deltatt på samling om kompetanseutvikling og det har vært 

enkelte temaer på digitale samlinger.  

 Vestre Toten er med i digitalt sårprosjekt, det er tatt i bruk/utprøving av digitalt tilsyn, flere og nye 

typer medisindispensere og samarbeid regionalt om felles innkjøpsavtale for teknologiske løsninger. 

Det har vært knapt med ressurser i 2021 til å jobbe så godt som vi ønsker med teknologi og 

digitalisering.  

Helsefellesskap og etablering av helseregion Gjøvik – Hadeland  

I 2021 ble helsefellesskapet etablert og med en tydelig statlig forventning om styrket samhandling og 

resultatforbedring. Helseforetakene og kommunene skal forpliktes til felles planlegging for å møte 

fremtidens utfordringer. En forutsetning for deltagelse i helsefellesskapet er at det etableres 

helseregioner og at Gjøvik- og Hadelandsregionen blir egen helseregion. Helseregionsamarbeidet er 

etablert og formalisert. Samarbeidet krever tid og ressurser. 

FACT team 

Interkommunalt prosjekt med etablering av FACT team Toten – Land sammen med DPS er fulgt opp i 

2021. Prosjektet er delvis finansiert av tilskuddsmidler fra statsforvalter til videre arbeid i 2022.  

Hjemmetjenesten  
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Utfordringer i hjemmetjenesten har hatt mye oppmerksomhet i 2021.  

Ny ledelse kom på plass fra august og til oktober. Det ble i august revidert tiltaksplan fra 2020 og 

utarbeidet en ny mål - og handlingsplan. En overordnet partssammensatt arbeidsgruppe har fulgt 

arbeidet og hatt ukentlige møter. Det er gjennomgått status og drøftet iverksatte tiltak, innspill fra 

medarbeidere og arbeid med tiltak i tjenesten i dialog med medarbeidere. Rapportering om arbeidet 

med tiltakene i handlingsplanen til politikere hver måned.  Forbedringsarbeidet tar tid.  

Vedtaksutviklingen i hjemmetjenesten hadde en økning fra 2020 til 2021. Høsten 2021 ser vi en jevn 

nedgang og ved årsslutt vises en reduksjon på 6%. 

Viser ellers til handlingsplan og rapporteringer gjennom 2021.  

Institusjonstjenester 

 For Helsehuset har det i 2021 vært et variabelt belegg gjennom året og med gjennomsnittlig belegg 

på 71%. Det er kontinuerlig fokus på å bruke plassene riktig og ha kapasitet til å ta imot 

utskrivningsklare pasienter. Liggetiden har også gått ned i 2021 sammenlignet med 2020. Flere har 

hatt korttidsopphold, men oppholdstiden i institusjon er kortere. 

For langtidsplasser i sykehjem er gjennomsnittlig belegg 98%, dvs at alle plassene er i bruk til enhver 

tid. Tallene viser også at andel innbyggere over 80 år som er beboere i heldøgns bemannet bolig eller 

institusjon har gått ned.  Flere over 80 år har et tilbud om avlastning-/rullerende opphold og bor 

hjemme.  

Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten.   

Antall pasienter både meldt innlagt og meldt utskrivningsklare er færre i 2021 enn i 2020. Vi ser at 

flere er skrevet ut til helsehuset og færre til hjemmet enn året før. Koronapandemien kan ha påvirket 

tallene for 2021, da sykehusets kapasitet har vært delvis redusert. 

 Antall meldt innlagt i 

spesialisthelsetj.  

Antall meldt 

utskrivningsklare  

Utskrevet til 

hjemmet  

Utskrevet til 

institusjon  

2018 

2019 

2020 

2121 

537  

618  

593 

551 

518  

493  

501 

451 

269  

292  

229 

193 

175  

170  

187 

196 

 

Kompetanse - rekruttere og beholde 

Mangel på tilgang til helsepersonell er merkbar i store deler av tjenesten og er en nasjonal 

utfordring. Perspektivmeldingen, NOU 2020:13 viser at det allerede er underdekning av sykepleiere 

og helsefagarbeidere og i noe grad også vernepleiere. Kommuner med rekrutteringsproblemer øker, 

og det gjelder også for Vestre Toten. Det er viktig å beholde de vi har og samtidig jobbe med 

rekruttering, samt vurdere nye yrkesgrupper.  

Tallene fra kostra viser at den samlede andelen av helsefaglig personell har gått svakt ned fra 76,1 i 

2020 til 75,7 i 2021. Andelen med videregående utdanning har økt fra 41,5% i 2020 til 43,3% i 2021, 

mens høgskoleutdannet personell har gått ned fra 34,6% til 32,3%.  
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Stillinger som er ledige på telletidspunktet blir ikke med i statistikken. Vi vet det er en del ledige 

stillinger og det kan gi utslag på resultatet.  

Kompetanseheving for ansatte gjennom året både via egne fagressurser og deltakelse ved eksterne 

kurs, fysiske samlinger og i form av digitale kurs. Enkelte planlagte kurs og samlinger har også blitt 

avlyst grunnet pandemi. 

Utbyggingsplaner  

 Utbygging av nye lokaler til storkjøkken og vaskeri er vedtatt og planlegging er i gang.  

Det er behov for utbygging av nytt sykehjem. Dette har vært fremholdt over flere år og er forsinket. 

Det har stått på vent til det ble avklart utbygging av kjøkken og vaskeri.  

Utbygging av boliger til mennesker med utviklingshemming ble vedtatt i rådhuskvatalet ble 

behandlet av formannskapet i mars 2020. Arbeidet har blitt forsinket under pandemien, men er nå i 

gang med planlegging. 

7.5.2 Måloppnåelse 
 

Nøkkeltall 10 år Mål 

2020-

2021 

2018 

Utgangsår 

2019 2020 2021 Kostra 

gruppe 

Landet uten 

Oslo 

Snitt siste 3 

år I forhold 

til 2016 

Andel innbyggere 80+ som er beboere i 

bolig med heldøgns bemanning eller 

institusjon 

↘ 14,3 16,4 16,1 13,5 15,4 15,5 ↘ 15,5 

Andel innbyggere 80+ som ikke mottar  

tjenester i hjemmet eller har 

heldøgnsplass 

↗ 57,8 59,9 61,9 57,8   ↗ 58,6 

Tidsbegrenset opphold, gjennomsnittlig 

antall døgn pr opphold 
↘ 11,2 14,3 14,5 11,3 17,5 19,5 ↘ 11,7 

Andel brukerrettede årsverk i 

omsorgstjenesten med helsefaglig 

utdanning (%) 

↗  77,3 76,8 76,1 75,7 77,7 77,7 ↘ 77,1 

Andel brukerrettede årsverk i 

omsorgstjenesten med helsefaglig 

utdanning høgskole 

↗ 33,7  34,4 34,6 32,3   ↘ 33,9 

 

7.5.3 Endring drift 
Ressurskrevende tjenester har økt for hvert år og også i 2021, samtidig strammes refusjoner fra 

staten inn. Flere brukere og økte behov både til barn, unge og voksne. Vestre Toten kjøper også noen 

institusjonsplasser. Tilførte midler i budsjettet for 2021 i tillegg til beregnet refusjoner fra staten.  

For barn og unge med utviklingshemminger har det vært et økende behov for avlastningstjenester og 

økte ressurser til opprettelse av stillinger. I tillegg er det mange koordineringsoppgaver og 

møtevirksomhet inn mot denne gruppen. Det ble tilført midler i 2021.  

Digitale møteløsninger er tatt i bruk, samt digitale kurs og e-læringsløsninger og tjenestene har 

gjennom dette effektivisert i driften blant annet nedtak av 40 % stilling.  

Omsorgsboligene på Gimle har fått tilført midler og styrket helgebemanningen. Videre har det vært 

planlagt utvikling av dag - og avlastningstilbudet på Gimle ved å kunne tilby mer fleksible løsninger 

med kveld, helg og overnatting. Dette arbeidet har ikke kommet i gang, noe som skyldes ubesatt 

stilling og at det i 2022 ses sammen med flytting av avlastningsplasser fra Helsehuset til Gimle.  
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Storkjøkken har tatt i bruk et felles kostadministrativt system i Gjøvikregionen noe som bidrar til 

effektivisering av administrative oppgaver og samordning av mattilbudet. 

Østre Toten avsluttet sin avtale i november 2021 med Vestre Toten om levering av mat til 

hjemmeboende.  

Ang endring drift vises til omtale av endring i organisering og lederstruktur under punkt status for 

året som har gått. 

7.5.4 Regnskapsresultat 
 

Område 71 Omsorg Regnskap i fjor Regnskap i år Regulert budsjett Avvik 

Sum utgifter 335 323 364 587 339 971 -24 616 

Sum inntekter -86 093 -94 097 -77 384 16 713 

Netto driftsresultat 249 230 270 490 262 587 -7 903 

 

Det har vært krevende å gjennomføre alle budsjettkuttene i tjenesten og innenfor tilrettelagte 

tjenester har det ikke blitt fullt ut gjennomført.  Samtidig med budsjettreduksjoner har 

tjenestebehovet har økt. Det ble gjennomført en grundig gjennomgang av tjenester og ressursbruk 

våren 2021 grunnet stort overforbruk.  

Generelt har overtidsbruken i flere deler av tjenesten vært høy og det høyeste forbruket vi har hatt. 

Det skyldes ubesatte stillinger, sykefravær og lav grunnbemanning som gjør at det må leies inn på de 

fleste fravær og medfører dyre løsninger.  

Økning i brukere og tjenester medførte overforbruk gjennom året og dette ble kompensert i 

budsjettet for 2022.  

Ved nye og økende ressurskrevende tjenester øker også refusjonsinntektene. Dette var beregnet til 

en økning på ca. 3,8 mill utover budsjettert inntekt, men endte litt bedre med 5,3 mill i inntekt.  

Overforbruket samlet ble kr 7,9 mill.  

Det er kontinuerlig fokus på aktivitetstilpasning og stram styring gjennom året og med mål om å 

levere nødvendige tjenester innenfor rammene som er til rådighet.  

8. Miljø og infrastruktur 

8.1 Fellesomtale 
Tjenestene innenfor miljø og infrastruktur omfatter tjenesteområdene Plan, Teknisk drift, Brann og 

Redning og Eiendom, som alle er grunnleggende premissgivere og tilretteleggere for Trygghet, Trivsel 

og Utvikling i Vestre Toten. Tjenestene har flere samfunnskritiske funksjoner - KIKS (kritisk 

infrastruktur og kritisk samfunnsfunksjon).  

8.2 Har vi nådd målene vi satte oss? 
Som grunnleggende premissgivende og tilretteleggende tjenesteområder er det å videreforedle og 

sette alle kommuneplanens hovedmål og strategier (areal- og samfunnsdel) ut i livet, enten direkte 

eller via kommunedel-, tema- og/eller sektorplaner. 

Pandemien har i noen grad påvirket tjenestene, uten at den har fått det store konsekvensene. 
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Teknisk drift har økt bevisstheten rundt det å opprettholde kritisk infrastruktur i krise/pandemi. En 

del oppgaver og tjenester har tatt noe mer tid å gjennomføre på grunn av restriksjoner og 

smitteverntiltak.  

For Plan har pandemien snarere hatt en «positiv» påvirkning ved at det har bremset opp tilfanget på 

nye planer og forslag og gitt økt mulighet for å følge opp eksisterende arealplaner samt å få 

ferdigstilt og klarert pågående planprosesser. 

På Eiendom har ikke påvirkningen vært stor, bortsett fra en del smitteverntiltak på renhold. 

Byggeprosjekter har i stor grad gått som normalt og planlagt.  

Brann og Redning har blitt noe påvirket av pandemien, særlig på forebyggende, ved at en del tiltak og 

aktiviteter har blitt avlyst på grunn av restriksjoner og smitteverntiltak. Måloppnåelsen er derfor litt 

begrenset. Antall utrykninger har gått ned de to siste årene, mye av samme grunn. Dette er selvsagt 

positivt, men vi må anta at dette vil ta seg opp igjen etter hvert når pandemien forhåpentligvis snart 

er over. 

Våre mål er like mye å peke på retning og få fram prosesser vi jobber med og som går over tid, og 

ikke nødvendigvis avsluttes på et bestemt tidspunkt. Vi mener vi er på rett vei og i riktig retning. 

8.3 Brann og Redning 
1. januar 2020 tok kommunen over beredskapstjenestene fra Raufoss Beredskap AS gjennom en 

virksomhetsoverdragelse, og ble «heleid» av kommunen. Det nye navnet ble Vestre Toten Brann og 

Redning (VTBR).  

I juli 2021 flyttet hele brannvesenet inn i sin splitter nye brannstasjon på RA-løkka. 

I løpet av under to år har brannvesenet i Vestre Toten gått fra å være to organisasjoner lokalisert på 

tre steder, til å bli en organisasjon lokalisert på ett sted. Dette har vært to store prosjekter gjennom 

de senere årene som har betydd mye og gitt store løft og lagt godt til rette for videre utvikling av 

brannvesenet inn i framtiden. 

Brann og Redning ledes av brannsjefen og består av en forebyggende avdeling og en 

beredskapsavdeling som ledes av hver sin avdelingsleder/driftsenhetsleder. Til sammen 28 ansatte 

med 7,87 årsverk. Vaktordninger kommer i tillegg.  

Vestre Toten og Gjøvik kommune samarbeider om felles overordnet vakt.  

Tjenestene er i stor grad lovpålagt og omfatter oppgaver innenfor:  

• Brannforebygging  

• Feiing og tilsyn  

• Beredskap mot brann og ulykke  

• Beredskap industrivern *  

• Beredskap mot akutt forurensing  

* Beredskap industrivern inngår i nevnte overtagelse og dekker Raufoss Industripark, som en del av 

det totale industrivernet for parken. Innholdet i tjenesten er den samme som for beredskap mot 

brann og ulykke for kommunen som helhet og leveres med de samme ressursene som før. De 

industrivernpliktige virksomhetene i parken betaler kr. 2 300 000 pr. år til sammen for tjenesten i 

samsvar med inngåtte avtaler. Resterende del av industrivernet, slik som vakthold og sikring, leveres 

av Raufoss Beredskap AS, som før.  
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Brannvesenet administrerer ca. 50 avtaler med kommunens alarmabonnenter til 110-sentralen på 

Hamar. Oppgaven er ikke lovpålagt, men den ga en inntekt på ca. kr 280 000 i 2021. 

8.3.1 Status for året som gikk 
For leder beredskap og brannsjefen ble første halvår i stor grad preget av innspurten på 

byggeprosjektet med ny brannstasjon. Det var hektisk aktivitet med mange spørsmål og behov for 

avklaringer. Det har vært viktig for oss å være tett på prosjektet hele veien, noe vi mener har bidratt 

til at resultatet ble svært bra. 

Fra 2. juli var vi operative i det nye bygget og det aller meste har fungert veldig bra. Det er alltids en 

del punkter å følge opp i det som nå er en prøvedriftsperiode, men Veidekke (entreprenøren) og 

underleverandørene har, sammen med eiendomsavdelingen, fulgt opp og gjort utbedringer 

fortløpende på en utmerket måte. 

Offisiell åpning ble avholdt 27. august med taler, servering og «slangekutt» med ordføreren i spissen. 

Vi har siden hatt besøk og omvisninger fra både fjern og nær og tilbakemeldingene er udelt positive. 

Kommunen har fått en flott brannstasjon som den kan være stolt av, sammen med oss i 

brannvesenet. Vi har fått en base som fungerer effektivt og hvor arbeidshelse, miljø og trivsel er godt 

ivaretatt. 

Pandemien satte også i 2021 sitt preg på våre aktiviteter og tjenester, med smitteverntiltak, 

retningslinjer og begrensninger for å sikre kontinuitet for tjenestene våre. Særlig viktig har det vært å 

unngå for stort samtidig sykefravær i beredskapen, noe vi har klart veldig bra. Samtidig har det vært 

en del begrensninger i forebyggende aktiviteter, slik som stands, barnehagebesøk og 

skoleundervisning. En del tilsyn med særskilte brannobjekter har blitt erstattet med egenmeldinger 

fra objektene. Feiervesenet har lagt opp til at mottak av tilsyn med fyringsanlegg har vært frivillig (og 

eventuelt satt opp igjen senere), mens feiing av skorsteiner har blitt utført omtrent som normalt. 

Forebyggende har utarbeidet egen Plan for brannforebygging 2020 - 2023, med følgende 

satsingsområder:  

• Brannsikkerhet for befolkningen generelt 

• Brannsikkerhet i hjemmet for utsatte grupper 

• Barn og unges kunnskap om brannsikkerhet 

• Brannsikkerhet i landbruket 

I tillegg gjennomføres risikobaserte branntilsyn i særskilte brannobjekter og befaringer i andre 

brannobjekter. 

Brannbamsen Bjørnis ankom Raufoss med «buss for tog» i slutten av mai og flyttet også inn i den nye 

brannstasjonen. Han er en viktig medspiller i det forebyggende brannvernarbeidet, særlig overfor de 

yngre barna – og deres foreldre og foresatte … 

Brannforebyggende tiltak; tilsyn, befaringer og informasjon- og motivasjonstiltak i 2021 

• Branntilsyn med særskilte brannobjekter  (av 78 registrerte bygninger/virksomheter) 17 

• Tilsyn med farlig stoff         0 

• Andre kontrollformer med særskilte brannobjekter (egenmeldinger, tematilsyn)  13 

• Andre befaringer i bygninger (gjennomføres etter behov og på forespørsel)  7 

• Objektsyn (kjentmannsrunder) med beredskap      0 
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• Kontroll med virksomheter som selger fyrverkeri i romjulen (av 4 med tillatelse)  3 

• Informasjons- og motivasjonstiltak brannvern/brannvesen    13 

• Deltagelse i landsomfattende aksjoner og tiltak (av 7 planlagte)    4 

Feiervesenet gjennomfører behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger 

og bistår i tillegg med gjennomføring av tiltak innenfor de ovennevnte satsingsområdene. 

Feiervesenets tilsyn med fyringsanlegg og feiing av skorsteiner i 20211) 

• Tilsyn med fyringsanlegg   1 012 utført dekningsgrad 17 %  (1 463 er varslet) 

• Feiing av skorsteiner  1 674 utført dekningsgrad 28 %  (2 845 er varslet) 

Totalt antall registrerte enheter i 2021 var 5 975 fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger. 

1) Dekningsgraden er ut fra antall som har fått selve tjenesten fysisk utført i forhold til det totale antallet registrerte enheter. Antall som har fått 

varsel om tjenesten er høyere, men en del tar av forskjellige årsaker ikke imot tjenesten etter varsel. 

Beredskap hadde 260 utalarmeringer og rykket ut på 225 hendelser og oppdrag i 2021. Dette er en 

nedgang fra 2020, da var det 281 utalarmeringer og 238 utrykninger. Dette er en nedgang for andre 

året på rad, og en antar fortsatt at det er pandemien som er hovedårsaken. Før pandemien, i 2019, 

var tilsvarende tall hhv. 319 utalarmeringer og 279 utrykninger. 

Konsekvenser av hendelser i 2021 registrert av brannvesenet 

• Ingen registrert omkomne i branner, ingen alvorlig skadde og begrensede materielle skader 

• Ingen registrert omkomne i trafikkulykker, men enkelte alvorlige skader og lettere skader 

• Ingen husdyr er registrert omkommet i branner 

Brannvesenets utrykninger/oppdrag i 2021 (lavest – høyest) (gjennomsnitt) perioden 2012 – 2021 

• Bygningsbranner (alle kategorier)   8 (5 – 26)  (14) 

• Andre branner og brannhindrende tiltak   32 (22 – 34) (29) 

• Trafikkulykker      20 (10 – 22) (17) 

• Akutt forurensning, vannskader/oversvømmelser  16 (8 – 25)  (15) 

• Bistand helse      32 (31 – 66) (46) 

• Annen assistanse (inkludert til annen kommune)1) 36 (22 – 44) (30) 

• Unødige alarmer, avbrutte utrykninger2)   116  (60 – 156) (104) 

• SUM 2021 (lavest – høyest) (gjennomsnitt) 2012-2021 260 (201 – 320) (255) 

1) Inkluderer også Overflateredning/person i vann. Ny tjeneste fom. 2018. 

2) Avbrutte utrykninger er tatt inn som egen kategori i tillegg fom. 2017 på grunn av endret definisjon på hva som er «avbrutt utrykning». Her 

inkludert sammen med kategorien «Unødige alarmer». Antallet er derfor høyere enn hva det var før 2017. 

Diagrammet under viser fordeling og utvikling i brannvesenets utrykninger og oppdrag siste 10 år. Rød 

linje viser gjennomsnittet for perioden (255).  
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8.3.2 Måloppnåelse 
Nøkkeltall 10 år Mål 

2021-

2022 

2018 

Utgangsår 

2019 2020 2021 Kostra 

gruppe 

Landet 

uten Oslo 

Snitt 

siste 3 år 

I forhold 

til 2018 

Netto drift pr. Innbygger (kr.) ↗ 646 545 596 783 906 985 ↘ 641 

Årsgebyr for feiing og tilsyn (kr. eks. 

mva.) 
- 460 460 470 470 464 533 ↗ 467 

Brannvesenets utrykninger og oppdrag 

(antall)1) 
↘ 320 319 281 260 * * ↘ 287 

1) Hentet fra egne statistikker. Disse avviker litt fra KOSTRA-tallene. pga. noe avvikende registrering av bl.a. avbrutte utrykninger (disse er 

med i egne statistikker). Rapportering på avbrutte utrykninger er inkludert med fom. 2018. Sammenligning mot andre gir ingen mening. 

Den store økingen i netto drift pr. innbygger fra 2020 – 2021 skyldes flere forhold, for å nevne noen: 

• Økning i variable lønnskostnader på beredskap, særlig som følge av endringer i sentral 

særavtale, ca. kr. 375 000. 

• Økte kostnader til drift av 110-sentralen, ca. kr. 300 000. 

• Redusert «overskudd» på gebyrområdet (feiervesen) på ca. kr. 350 000 fra 2020 – 2021. 

• Økte avskrivninger pga. ny brannstasjon på ca. kr. 750 000. 

• Ellers er årsaken stort sett generell lønns- og prisvekst. 

I sum utgjør endringen ca. kr. 2 500 000. 
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Årsgebyret for feiing og tilsyn ble holdt uendret fra 2020 til 2021, siden det lå et handlingsrom i 

budsjettet fra før, sammen med midler på bundet driftsfond. Korrigert for inflasjon betyr dette en 

liten nedgang. 

Nedgangen i antall utrykninger har, som nevnt lenger opp gått ned for andre året på rad, noe som er 

positivt og i samsvar med målsettingene, selv om årsaken nok for en stor del skyldes pandemien. 

For satsingsområdene på forebyggende har aktiviteten vært noe redusert pga. pandemien og 

måloppnåelsen har av den grunn vært noe begrenset, se oversikt lenger opp. 

8.3.3 Endring drift 
Den store endringen i Brann og Rednings drift knytter seg til overtagelse og innflytting i ny 

brannstasjon, som omtalt lenger opp. I tillegg fikk vi utvidet våre beredskapsressurser ved at vi fikk 

en flott gave fra Lions i form av en UTV (utility terrain vehicle). Denne vil komme til nytte ved 

redningsoppdrag i skog og mark og ved behov for transport i forbindelse med andre hendelser, f.eks. 

skogbrann og hendelser på Gjøvikbanen. Utover dette har det ikke vært noen vesentlige endringer i 

vår drift og tjenester i 2021. 

8.3.4 Regnskapsresultat 

Område 31 Brann og redning utenom gebyrområdet Regnskap i fjor Regnskap i år Regulert budsjett Avvik 

Sum utgifter 12 127 13 504 12 865 -639 

Sum inntekter -3 547 -3 631 -3 049 582 

Netto driftsresultat 8 580 9 872 9 816 -56 

På utgiftssiden er det særlig merforbruk på lønn på beredskap: Variabel lønn knyttet til utrykninger, 

pga. endringer i sentral særavtale. En del vikarutgifter, som vi ikke har budsjett til. Og noe 

merforbruk på fastlønn. På øvrig drift har det vært et mindreforbruk i 2021. 

På inntektssiden er det særlig refusjon for bistand til nabobrannvesen som drar opp, og som til dels 

kompenserer for merforbruket på lønn nevnt over. I tillegg er det noe overførte gavemidler til Bjørnis 

på forebyggende. 

I sum viser regnskapet omtrent balanse og merforbruket ble noe mindre enn forventet. 

Område 31 Brann og redning gebyrområdet Regnskap i fjor Regnskap i år Regulert budsjett Avvik 

Sum utgifter 2 553 2 698 2 865 167 

Sum inntekter -2 727 -2 928 -2 740 188 

Netto driftsresultat -174 -230 125 355 

I sum er det noe mindreforbruk på både lønn og øvrig drift. Samtidig er det lagt inn bruk av midler fra 

bundet driftsfond i regnskapet til dekning av indirekte kostnader, herunder avskrivninger på 

brannstasjonen. 

 

8.4 Plan 
 

8.4.1 Status for året som gikk 
Planavdelingens drift i 2021 har i stor grad vært preget av covid19, tilsvarende som landet for øvrig. 

Selv om den daglige driften i stor grad har latt seg videreføre i perioder preget av hjemmekontor, 

nedstengning og reiserestriksjoner, har dette selvsagt skapt mange utfordringer.  
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For eksempel er veiledning til publikum vanskeligere når det ikke kan gjennomføres fysiske møter og 

befaringer. Det er også vanskelig på sikre god medvirkning i planprosesser når det ikke kan 

arrangeres åpne møter, kontordager eller lignende. 

Full bemanning på miljøfeltet hele året har gjort det mulig å følge opp løpende saker samtidig som 

man har satt i gang større strategiske arbeidsoppgaver. Etter to år med omfattende tilsynsvirksomhet 

knyttet til private avløpsanlegg, har vi tonet dette litt ned og prioritert oppfølging av tilsyn fra 

tidligere år. Klimatiltak har hatt fokus, selv om arbeide med utarbeidelse av ny klimaplan er noe 

forsinket. Andre fokusområder har vært biologisk mangfold, avrenning fra landbruk, fjernvarme, 

tilskuddsordninger, ulovlig brenning, forsøpling og løpende saker. 

Aktiviteten på landbrukskontoret har selvsagt vært preget av at vi har hatt en 

landbruksrådgiverstilling vakant i store deler av året. Dette har påført resterende bemanning i 

faggruppa og avdelingen ellers betydelig ekstra byrde. Lovpålagte oppgaver og frister er håndtert og 

overholdt, men situasjonen tærer på og status kan ikke mulig å opprettholde over tid. Næringens 

utfordringer mht å skaffe arbeidskraft var en sentral ekstraoppgave dette året. Aktiviteten i 

skogbruket har vært omtrent som “Normalt”, men også her har det vært utfordringer med å skaffe 

arbeidskraft til planting. Våre skogsområder ble til en viss grad påvirket av stormen 19.november. 

Det er jobbet godt med de ansvarsområder kommunen har innenfor utmarksforvaltning. Det er bl.a. 

lagt ned utallige timer for å få en godkjent “slakteplass” for fallvilt. Godkjenning fra Mattilsynet 

forventes primo 2022. 

Forvaltningen av eiendomsskatt er over i driftsfase og har gått som planlagt. Forvaltningen er 

planlagt flyttet fra Planavdelingen til Sentrale økonomifunksjoner fra 1.1.2022. 

 

Oppmåling har vært tydelig preget av pandemien gjennom få rekvirerte oppmålingssaker. Samtidig 

har det vært noen større, tyngre og tidkrevende saker. Med noen eldre saker, saker for andre 

avdelinger og noen tyngre matrikkelforbedringssaker har vi på ingen måte hatt mangel på oppgaver. 

Arbeidet som er gjort i 2021 har hatt stor viktighet, men samtidig gitt litt lavere inntekter enn 

ønskelig. 

I 2021 er det arbeidet intensivt med revisjon av kommuneplanen. Det arbeidet med utarbeidelse av 

planprogram som har hatt mest fokus. Mange på avdelingen, men også ellers i administrasjonen, 

politisk og blant brukergruppene er allerede godt involvert i arbeidet. Arbeidene fortsetter i 2022 

med første fokus på samfunnsdelen og medvirkningsprosesser.  Til tross for relativt en relativt god 

kommuneplan, og mange gode reguleringsplaner brukes en del tid på dispensasjonsbehandling (40). 

Vi har i 2021 brukt tid på 4 egne reguleringsplaner, med Rådhuskvartalet som den mest omfattende. 

Samtidig har vi vært inne i 11 private planer, hvor Eina sentrum og Raufoss Industripark har vært av 

de større. 

De siste årene har det vært meget stor byggeaktivitet i Vestre Toten, ikke minst hva gjelder 

boligbygging. I 2021 var det meget høy aktivitet før sommeren, men noe mindre aktivitet etter 

ferien. Dette skyldes nok i stor grad høye materialpriser og virkninger av pandemien. Byggesak har 

ingen saker som overskrider lovpålagte tidsfrister for saksbehandling. Antall tilsyn er økt i hht 

målsetting. Byggesak har fortsatt mye ekstraarbeid med nytt saksbehandlersystem. 
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8.4.2 Måloppnåelse 
Nøkkeltall 10 år Mål 

2020-

2021 

2018 

Utgangsår 

2019 2020 2021 Kostra 

gruppe 

Landet uten 

Oslo 

Snitt siste 3 

år I forhold 

til 2016 

Omdisponering av dyrka jord til andre 

formål 
↘ 0 0 0,2 1 * * ↘ 0 

Godkjent nydyrka areal1) ↗ 121 92 127 239 * * ↘ 101 

Byggesøknader i alt behandlet ↗ 172 196 194 # * * ↗ 192 

G.snitt saksbehandlingstid byggesaker 3 

ukers frist 
↘ 10 10 10 # 20 18 ↘ 12 

* Sammenligning med grupper av kommuner gir ingen mening 

# Tall mangler på grunn av feil i saksregistreringssystemet 

1) Målet er at det skal nydyrkes noe hvert år, ikke nødvendigvis at det skal dyrkes mer enn forrige år 

8.4.3 Endring drift 
 

Eiendomsskatteansvarlige gikk av med pensjon vinteren 2021.  

Landbruksrådgiver slutta våren 2021. Stillingen har vært utlyst flere ganger i 2021, og 

rekrutteringsprosessen fortsetter i 2022. Vakans i denne stillingen har medført forsinkelser, knyttet 

til bl.a. jordlovsbehandlinger og overordna planarbeid på landbruksområdet. 

8.4.4 Regnskapsresultat 

Område 75 Plan Regnskap i fjor Regnskap i år Regulert budsjett Avvik 

Sum utgifter 16 169 15 985 18 453 2 468 

Sum inntekter -6 787 -5 888 -7 694 -1 806 

Netto driftsresultat 9 382 10 097 10 759 662 

 

Aktiviteten i byggebransjen har vært stor i 2021, med mange pågående og nye saker for 

planavdelingen. Arbeidshverdagen er fortsatt preget av korona, ved at det har vært mye 

hjemmekontor og forholdsvis lite reise- og kursvirksomhet. Dette har generelt ført til noe lavere 

driftsutgifter på avdelingen.  

Regnskapet viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på ca. 300.000. To viktige grunner til dette er 

vakans på stillingen som landbruksrådgiver, samt bruk av opparbeida fond på byggesak.  

Det arbeides fortsatt med rydding av planavdelingens driftsbudsjett, slik at oppsettet – herunder 

indekningen av de enkelte stillingene på avdelingen, blir mest mulig korrekt. 

 

8.5 Teknisk 
 

8.5.1 Status for året som gikk 

Status for året som gikk er at det også i 2021 har vært et utfordrende og annerledes år for teknisk 

drift slik som for resten av landet i forhold til covid-19. Teknisk drift har ansvaret for å drifte og 

vedlikeholder kritisk infrastruktur i kommunalt eie, og vi har også dette året, som i 2020, økt 

bevisstheten rundt det å opprettholde infrastruktur i krise.  

Teknisk drift utarbeidet i mars 2020 da pandemien brøt ut i landet virksomhetsplaner og 

kontinuitetsplaner for å opprettholde forsvarlig drift ved eventuelt høyt fravær. De strenge 

smitteverntiltakene som vi innførte ble opprettholdt også i 2021. I praksis har personellet vært fysisk 
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adskilt siden i mars 2020, og frem til etter sommeren i 2021. For å unngå sårbarhet ved sykdom har vi 

hatt stort fokus på å spre kompetansen om nøkkelfunksjoner på flere slik at vi har flere å spille på 

ved sykdom/fravær. Siden grunnbemanning ved vannverk og avløpsrenseanlegg allerede er på et 

minimum, så vi nødvendigheten av å gjennomføre opplæring på reservepersonell. 

Reservepersonellet ble hentet internt fra saneringslaget, og sanering ble følgelig stoppet i dette 

tidsrommet.  

Vi tok i 2021 over hovednettet på vann inne i Raufoss Industripark. Denne har industriparken 

tidligere driftet selv, og etter godt samarbeid og overtakelse har vi fått en god start på denne jobben.  

I 2021 ble det klart at Vestre Toten kommune skulle ta over driften av Sivesind vannverk fra årsskiftet 

21/22. I forbindelse med dette har teknisk drift forberedt og lagt et godt grunnlag for å få en smidig 

overtakelse av driften når vi går inn i nytt år.  

Vedlikehold er viktig i vår etat, og i 2021 har vi jobbet systematisk med å lete etter vannlekkasjer på 

vannledninger på nettet vårt. Dette gjør vi ved å bruke digitale hjelpemidler, går gjennom område for 

område, og vi ser at det er viktig å fortsette med den gode jobben vi har startet. Ved å tette lekkasjer 

reduserte vi lekkasjeprosenten på ledningsnettet. I tillegg er det blitt jobbet godt med å redusere 

innlekk på spillvannledninger til renseanlegg. Dette gjøres for å redusere fremmedvann inn på 

avløpsnettet slik at kun det nødvendige går igjennom prosessene våre på renseanleggene.  

I tillegg til kommuneplanen og styringsdokument 2021, benyttes følgende planverk som 

styringsverktøy; Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015-2023, Handlingsplan sanering vann 

og avløp 2019 – 2025 og Trafikksikkerhetsplan 2018-2023. 

Avdelingen hadde høye aktivitetsmål for 2021 både for planverk, drift og investering. 

Gjennomføringsevne og økonomistyring på investeringsprosjekter er god. Driftsmål er definert i 

tabellen måloppnåelse. Avdelingen har god kompetanse for drift og vedlikehold av samfunnskritisk 

infrastruktur. 

Utviklingstrekk: Vi ser at valg tatt ut fra LEAN-strategi om å ha mest mulig lager sentralt ikke er 

forenelig for kritisk infrastruktur i beredskapssituasjoner der leveranser tar lenger tid enn vanlig og 

varer kanskje heller ikke kan skaffes. Avdelingen vil framover planlegge for å ha et større 

beredskapslager tilgjengelig. 

Breiskallen RA:  

Breiskallen renseanlegg renser innenfor kravene for KOF og BOF5 i 2021, men rensekravene på fosfor 

oppnås ikke. For fosfor (Tot P) er det både kravet til renseeffekt og utslippskonsentrasjon i 

gjennomsnitt over året som ikke oppnås. Det største problemet for driften av anlegget er den til tider 

store andelen fremmedvann som tilføres anlegget.  

På utsiden av anlegget er det i 2021 ledet 31842 m3 til overløp, mot 10311 m3 i 2020. Total 

belastning i 2021 er lavere enn i 2020, selv om vannmengden er lavere. Vi er på rett vei med de 

tiltakene som er vedtatt i VA-planen, men det er fremdeles svært stor forskjell mellom min og maks 

tilrenning i anlegget og det understreker viktigheten av å opprettholde innsatsen på ledningsnettet. 

Tiltak for å redusere andelen fremmedvann er en kontinuerlig prosess som pågår. I 2020 og 2021 har 

vi i tillegg til fornyelsesarbeidene av ledningsnettet (sanering) også jobbet systematisk på 

ledningsnettet for å redusere innlekk. Vi ser at denne innsatsen må opprettholdes i årene framover 

for å oppfylle utslippstillatelsen. 
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Statsforvalteren varslet i 2019 at det må bygges biologisk rensetrinn ved anlegget innen utgangen av 

2026.  I 2019 ble det bygget et rejektvannlager som skal sørge for kontinuerlig tilførsel av rejekt i 

stedet for punktbelastningen anlegget hadde tidligere. Resultatet av ombyggingen har gjort at det er 

mye mindre flyteslam i anlegget og analyseresultatene på spesielt KOF har blitt bedre. 

Utviklingstrekkene kommer tydelig fram, ombyggingen av rejektvannlager har gitt positiv effekt med 

redusert utslipp av fosfor. Statsforvalterens pålegg om å bygge biologisk rensetrinn i tillegg til dagens 

rensemetode som er kjemisk felling vil redusere utslipp av organisk stoff ytterligere.  

Eina renseanlegg: 

Anlegget overholder krav til konsentrasjoner og rensegrad både for organisk stoff og totalfosfor med 

god margin. Figuren nedenfor viser at vannmengdene tilført anlegget tidvis tilføres en viss andel 

fremmedvann. Dette merkes best i perioder med mye nedbør. Overløpet har ikke vært aktivt i 2021. 

Den totale belastningen av organisk stoff som er tilført Eina ra i 2021 har hatt en økende trend fra 

2019. Avløpsvannet er mer konsentrert og det er en økning i antall prøver >300mg BOF5/l. 

Tilsvarende økning synes også for KOF. Tabellen under viser renseeffekten ved Eina RA de siste 3 

årene. Anlegget er i meget god teknisk stand, og har foreløpig ikke behov for tiltak. Utviklingstrekk: 

Figurene viser at avløpsvannet inn på anlegget er mer konsentrert enn tidligere. Tabell viser at 

anlegget fungerer godt.  Selv om mye arbeid er utført på ledningsnettet for å redusere andelen 

fremmedvann, har anlegget fortsatt lave konsentrasjoner i nedbørsperioder. Resultatene for året 

viser at vi er på rett vei med de tiltakene som er vedtatt i VA-planen, og det understreker viktigheten 

av å opprettholde innsatsen på ledningsnett.  

  Krav [%] 2021 2020 2019 

Totalfosfor 90 95,1 96,3 90,5 

Organisk stoff (BOF5) 70 95,8 97,8 92,3 

Organisk stoff (KOF) 75 91,1 93,6 88,0 

Vann: 

Den store utfordringen innenfor området vann er å redusere lekkasjetap. Avdelingen har i løpet av 

de siste årene bygget opp intern kompetanse for systematisk lekkasjesøk. Vi har utbedret mange 

lekkasjer i løpet av året. Arbeidet har vist seg å være veldig viktig i tillegg til innsatsen med fornyelse 

av ledningsnett. Mattilsynet førte ingen avvik ved tilsyn i 2021, og konkluderte med at vi hadde god 

oversikt over distribusjonsnettet. I 2021 startet også arbeidet med overtakelse av Sivesind vannverk. 

Det har vært en stor jobb med å registrere alle vannledningene i dette området. Dette gjeller i 

hovedsak Bøverbru og Reinsvoll.  

  Produsert Solgt Lekkasjetap Lekkasjeprosent 

2021         

2020 1 283 008 m3 703 500m3 579 508 m3 45 % 

  

Ledningsfornyelse: 

I 2021 er det fornyet 1880 meter vannledning, 2089 meter avløpsledning og 2118 meter 

overvannsledning. Prioritering av hvilke ledninger som skal saneres er sammensatt, men en av 

hovedprioritetene er å kvitte seg med avløp felles, dvs. at overvann og spillvann skilles i separate 

ledninger. Ved utgangen av året står det bare igjen ca.2,5 km med fellesledninger for spillvann og 

overvann.  
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Veg: 

Ressursbehovet for opprettholdelse av en akseptabel vinterstandard varierer fra vinter til vinter. 

Vinterdrift må av samfunnshensyn prioriteres innenfor bevilget budsjett. 

Driftsbudsjettet dekker ikke behovet for nødvendig vedlikehold og drift av vegnettet. Vestre Toten 

kommune akkumulerer stadig etterslep på drift og vedlikehold, og skaper ytterligere og raskere 

fornyelsesbehov som blir investeringsbehov. De siste årene er det investert mye i vegnettet. 

Bærekraftig forvaltning av vegkapitalen betinger driftsrammer som står i forhold til behovet. 

Kommunen investerer i LED-armaturer og reduserer dermed strømutgifter for gatelysene. Ved 

utgangen av året er totalt ca. 3/4 av gatelysarmaturene skiftet ut. Med den investeringstakten som 

det er lagt opp til i økonomiplanen vil hele gatelysanlegget ha LED-armaturer i løpet av 2 år. 

 

8.5.2 Måloppnåelse 

Fokusområde 
Mål Status 

2021 2021 

Miljø Innkjøp av miljøvennlige 

kjøretøyer til bruk der tjenesten 

tillater. Etablere ladestasjoner. 

Ingen kjøretøyer anskaffet. 

Ladestasjoner ikke etablert. 

  Det velges piggfrie dekk ved 

utskifting for kjøretøy som er 

vurdert til å kunne benytte 

piggfrie dekk. 

Ja. Etter vurdering av kjøretøyets 

bruksområde. 

  Velge miljøvennlige løsninger ved 

bruk og vedlikehold av 

transportmidler. 

 Bruk av miljøvennlige alternativ 

for drivstoff og benytte 

miljøvennlige alternativer for 

vask/renhold. 

Benytter godkjente verksteder. 

Benytter drivstoff som er 

tilgjengelig hos leverandør. For 

vask og renhold benyttes 

miljøvennlige produkter. 

Et vegnett som fungerer under 

alle værforhold, og som skaper 

minst mulig ulemper både for de 

som ferdes på vegen og de som 

bor langs den. 

Standard for vintervedlikehold 

overholdes. Sommervedlikehold 

gjøres i den grad det er mulig 

innenfor økonomisk ramme. 

Ivaretatt innenfor økonomisk 

ramme 

Planverk Starte planprosess 

trafikksikkerhetsplan 2022-2025 

  

  KDP VA 2015-2023 brukes som 

styringsverktøy. Revisjon av 

internkontrollsystem VA. 

KDP VA 2015-2023 brukes som 

styringsverktøy. Revisjon av 

internkontrollsystem VA er 

startet, men det gjenstår litt 

arbeid med internkontrollsystem. 

  KDP Veg utarbeides og behandles 

politisk 

Satt på vent, prosjektleder er 

omdisponert til ekstraordinære 

tiltak for å øke sysselsetting 

(Corona) 

  Hovednett for sykkel i Raufoss 

gjenopptas i samarbeid med SVV 

og planavdelingen 

Igangsatt, men ikke ferdig. 
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Fokusområde 
Mål Status 

2021 2021 

  Veglys: Kost/nytte-vurderinger for 

overgang til LED-tekonologi og 

driftsovervåking er foretatt og 

arbeid med planverk er igangsatt 

Kost/nytte LED OK, ikke 

driftsovervåking. Planverk 

vurderes unødvendig, bruker 

heller penger på gatelysnormal i 

2021. 

Nok vann av hygienisk 

betryggende kvalitet til alle 

abonnenter. 

Tilfredsstillende 

vannprøveanalyser. 

  

Alle vannprøver ok. 

Kartlegge årstidsvariasjoner i 

drikkevannskilde (råvann). 

Utarbeide statistikker fra 

historiske data, gjøre 

trendanalyser. 

Satt opp statistikk fra historiske 

data. Ser på årstidsvariasjoner i 

drikkevannskilden. Historiske data 

må ses på over flere år. 

Ny prøveplan basert på ROS-

analyse basert på kritiske punkter 

i vannforsyningssystemet 

iverksettes. 

Utført. 

Plan for krisevann etableres 

(distribusjon av vann utenfor 

distribusjonsnett) 

Igangsatt. 

Øvelse nødvann fra Einafjorden 

(gjennom ordinært distribusjon 

men ikke med tilstrekkelig 

kvalitet) 

Øvelse gjennomført. 

Øvelse reservevann fra 

Einafjorden– vann fra annen kilde 

gjennom ordinært 

distribusjonsnett med tilstrekkelig 

kvalitet 

Øvelse gjennomført. 

Redusere lekkasjer ledningsnett 

vann 

Lekkasjeprosent redusert. 

VTKs mål er lekkasjeprosent på 

mindre enn 35 % i 2021.  

Nasjonalt mål er mindre enn 25 % 

innen 2020. 

Mangler tall for 2021 

  

  Systematisk lekkasjesøk, lokale 

tiltak og innarbeiding av store 

tiltak i saneringsplan. 

Har funnet og utbedret ca 21 

lekkasjer. Jobber systematisk med 

å finne lekkasjer, tar område for 

område.  

Fornyelse av ledningsnett Sanering av ca 3 km vannledning 

og ca. 3 km avløpsledning. 

Sanert 1880 meter vannledninger, 

2089 meter avløpsledninger og 

2118 meter overvannsledninger.  

  Handlingsplan sanering 2021 er 

styrende for prioriteringer, 

revideres for 2022. 

Saneringsarbeider følger oppsatt 

handlingsplan. Saneringsplan er 

revidert for 2022. 

Oppdatert VA-kartverk Digital løsning for innmåling i felt, 

med dataoverføring direkte til VA-

kart er tatt i bruk. Etterslep 

innmåling VA-nett prioriteres. 

Innmåling i felt/dataflyt tatt i 

bruk. Etterslep innmåling sanering 

2012-2020 utført, VA-kartverk 

oppdatert etter innmåling. Digital 

FDV tatt i bruk. 
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Fokusområde 
Mål Status 

2021 2021 

Oppdatert VA-kartverk innen 

utgangen av året.  

Ta i bruk digital FDV løsning. 

Beredskap Revidere beredskapsplaner Utarbeidet nye kontinuitetsplaner 

ved pandemi i tråd med DSB’s 

veileder.  

Revisjon av beredskapsplan vann 

er påbegynt. 

Alt avløp skal gis en forsvarlig 

behandling slik at forurensning av 

miljø unngås. 

Overholde utslippstillatelsen for 

renseanleggene (RA). Overholde 

utslippstillatelse Eina RA. 

Fortsette med tiltak som 

reduserer fremmedvann inn på 

BRRA. Sanering, innlekksøk, 

kontroll taknedløp. 

Eina RA overholder rensekravene.  

BRRA redusere fremmedvann inn i 

avløpsnett. Jobben med sanering, 

innlekksøk er meget viktig. 

Innlekksøk er gjennomført i store 

deler av Bøverbru, Reinsvoll og 

Raufoss. Det er utbedret flere 

strekk der det kom inn mye 

overvann. Betydelig reduksjon på 

pumpetider i flere 

pumpestasjoner. Fortsetter med 

systematisk jobbing. 

Bedre kontroll på industripåslipp. 

Lokal forskrift er politisk vedtatt 

og påslippsavtaler reguleres av 

denne. 

Lokal forskrift skal til politisk 

behandling. 

Redusere fremmedvann inn på 

ledningsnett 

Taknedløp skal ledes til terreng. 

Sende ut brev til alle abonnenter, 

og starte tilsyn. 

Gjennomføres i 2022. 

  Systematiserte innlekksøk, 

innmåling av alle kummer. Få 

oversikt over nettet vårt. 

Er godt i gang med denne jobben. 

To personer jobber med dette 

kontinuerlig. Fortsetter med dette 

arbeidet fremmover.  

HMS Ferdigstille revisjon av rutiner og 

beredskapsplaner for 

vannforsyning og avløpsanlegg. 

Jobber kontinuerlig med dette 

arbeidet. 

 

Nøkkeltall 10 år Mål 

2020-

2021 

2018 

Utgangsår 

2019 2020 2021 Kostra 

gruppe 

Landet 

uten 

Oslo 

Snitt siste 3 

år I forhold 

til 2016 

Årsgebyr for vannforsyning eks mva 

(gjelder rapporteringsåret +1) (kr) 

 

→ 

 

2925 2925 4005 4005 3353 4033 ↘ 2958 

Andel fornyet kommunalt 

ledningsnett, gjennomsnitt for siste 3 

år (%) 

↗ 1,05 1,30 1,44 1,08 - - ↗ 1,30 

E.coli: Andel innbyggere tilknyttet 

kommunalt vannverk med 

tilfredsstillende prøveresultater (%) 

→ 100 100 100 100 - 98,4 → 100 

Årsgebyr for avløpstjenesten - eks 

mva (kr) 
↘ 5210 4695 4635 4635 4298 4435 

↘ 

 
5038 
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Andel fornyet kommunalt 

spillvannsnett, gjennomsnitt for siste 

tre år (%) 

 

→ 

 

1,05 0,68 1,07 1,01 - - 
↘ 

 
0,68 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg 

der rensekrav er oppfylt (%) 

↗ 

 
6,7 6,1 6,6 6,5 - - 

↘ 

 
4,7 

Netto driftsutgifter til kommunal 

veier og gater per km (kr) 
↗ 127230 141909 137826 150217 127122 165922 ↗ 120185 

Utgifter til vedlikehold av kommunal 

veier og gater av totale netto 

driftsutgifter til kommunale veier og 

gater (%) 

↗ 

 
14,3 17,2 21,8 12,3 26,6 21,3 

↗ 

 
15,2 

Brutto investeringsutgifter til 

kommunale veier og gater per 

innbygger (kr) 

↗ 

 
1297 2160 2615 2190 1673 1204 ↗ 1648 

Antall km tilrettelagt for syklende 

som er kommunalt ansvar i km 
↗ 15 15 15 15 835 14590 → 15 

Brutto driftsutgifter til gatebelysning 

langs kommunale veger og gater per 

kilometer belyst vei (kr) 

↗ 1667 18478 19355 20430 20975 25553 ↗ 16159 

- Mangler tall i kostra 

* Indikator er i antall km og sammenligning gir ingen mening 

 

8.5.3 Endring drift 

Ved utgangen av året var driftsoperatørstiling innenfor vannforsyning vakant. 

 

8.5.4 Regnskapsresultat 
 

Område 91 Teknisk utenom gebyrområdet Regnskap i fjor Regnskap i år Regulert budsjett Avvik 

Sum utgifter 22 009 18 300 18 031 -269 

Sum inntekter -6 636 -3 244 -2 078 1 166 

Netto driftsresultat 15 372 15 056 15 953 897 

 

Område 91 Teknisk gebyrområdet Regnskap i fjor Regnskap i år Regulert budsjett Avvik 

Sum utgifter 43 102 42 090 46 808 4 718 

Sum inntekter -59 533 -59 831 -63 823 -3 992 

Netto driftsresultat -16 431 -17 741 -17 016 725 

 

 

8.6 Eiendom 
 

8.6.1 Status for året som gikk 
Renholdsavdelingen: 2021 ble i likhet med året før preget av pandemien. Med stor innsats fra alle 

våre ansatte og vikarer kom vi oss gjennom utfordringene på en god måte. Slutten av året ble også 

preget av stort sykefravær i avdelingen. Prosjektet med å digitalisere alle renholdsplanene måtte 

utsettes til 2022. I løpet av 2021 har to ansatte fått utvidet sine stillingsstørrelser, samt at to vikarer 

har fått fast ansettelse. 
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Drift: Vi har gjennom året vært veldig påpasselige med smittevernet. Dette er viktig da våre 

medarbeidere jobber i flere (alle) bygg. Vi har hatt lite smitte i driftsavdelingen og vi er ikke kjent 

med at våre medarbeidere har spredt smitte mellom bygg.  

Til tross for pandemien så fikk vi til to fellesuker for vaktmestrene. Vi har malt Reinsvoll skole 

utvendig, samt at vi bidro med å tømme Raufosshallen for utstyr i bl.a. trimrom og lager, samt riving 

og fjerning av den gamle tribunen. 

Vi har også i 2021 vært plaget med noe hærverk på våre bygg. Det har vært mest aktivitet på 

Reinsvoll barneskole og idrettshall, samt på den gamle ungdomsskolen på Reinsvoll. Videre så har det 

vært en del rundt Korta skole. Her samarbeider vi med Politiet for å følge opp de som er involvert i 

dette. 

Takket være både statlig og kommunale korona-krisepakker har vi fått gjort mange små prosjekter i 

år: Bl.a solskjerming Gimle –Gimletun, Raufosstun og Bøverbru barnehage, nye gulvbelegg og dører i 

Bøverbru barnehage, ny dør på Thune skole og oppussing av legekontoret i Nysethvegen 3. Flere av 

prosjektene er forskjøvet i tid grunnet manglende kapasitet hos entreprenører. Vi har fortsatt noen 

prosjekter som vil gjennomføres i 2022 

 

Vi har gjennomført en omfattende tilstandskartlegging av de største byggene våre og vi har satt opp 

vedlikeholdsplaner for årene fremover. Dette arbeidet vil fortsette i 2022 slik at vi har 

tilstandsrapporter og vedlikeholdsplaner på alle byggene våre. Så langt viser kartleggingen at vi er 

kraftig underbudsjettert på vedlikehold. 

Vi valgte også å gjennomføre en kartlegging av tilstand på tak på utvalgte bygg. Vi prioriterte de 

byggene der vi har hatt utfordringer med lekkasjer og nye bygg som er under garanti. Dette ble 

gjennomført ved hjelp av drone med termokamera. Resultatene av denne kartleggingen vil bli fulgt 

opp i 2022 

Arbeidet med HEIA-grupper og sosiale tiltak har vært kraftig redusert grunnet pandemien. Men vi har 

likevel greid å holde en viss fremdrift på HEIA-arbeidet og tiltak fra HMS årsmeldingen. Vi fikk også til 

en vaktmestersamling i november. 

Prosjekt: Året har vært preget av flere store og mange små prosjekter. Ny brannstasjon ble tatt over 

1. juli, og vi har gjennom året arbeidet mye med planlegging av nytt storkjøkken og vaskeri på 

Bøverbru. Videre så har arbeidet med rehabilitering og tilbygg Raufosshallen gått gjennom hele året. 

Vi har også jobbet frem et forslag til seremonibygg ved Bakkerud gravlund og gjennomført et 

hjertesoneprosjekt ved Korta skole. Arbeidet med planlegging av rehabilitering av rådhuset har også 

fulgt oss gjennom hele året. 

Av mindre prosjekter så kan det nevnes rehabilitering av tak på Totenbadet, rehabilitering av 

lokalene i Hunnselvvegen 12, ombygging av resepsjon/inngangsparti Raufosstun og 

reguleringsplan/planprogram Thune skole i tillegg til mange mindre korona-tiltak prosjekter. 

Til tross for pandemien så har det i all hovedsak gått etter planen på prosjektene i 2021 
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8.6.2 Måloppnåelse 
Vi har ikke mange målbare mål dessverre, vi vil forsøke å få på plass det etter hvert. Imidlertid så har 

vi holdt oss godt innenfor driftsbudsjettet med et mindreforbruk. Når det gjelder prosjekter så er det 

ingen store overskridelser eller overraskelser i 2021. 

Nøkkeltall 10 år Mål 

2020-

2021 

2016 

Utgangsår 

2017 2018 2019 Kostra 

gruppe 

Landet uten 

Oslo 

Snitt siste 3 

år I forhold 

til 2016 

Energikostnader per kvadratameter (kr) ↘ 100 105 140 131 144 134 ↗ 125 

Flere indikatorer kommer neste år          

 

8.6.3 Endring drift 
Vi tok inn en ny lærling i Byggdrifter-faget i mai 2021.  

Fra høsten så fikk vi innen ny vaktmester som skal ta seg av de nye byggene, utvidelse av 

raufosshallen og brannstasjonen, ny brannstasjon sto ferdig 1. juli. Oppstarten og driften av denne 

har gått etter planen. Nybygg og rehabilitering av raufosshallen skal være klar til bruk andre halvår 

2022. 

Vi har også jobbet med å få på plass en vaktordning for vaktmestrene. Denne vil starte opp 3. januar 

2022.  

8.6.4 Regnskapsresultat 
 

Område 13 Eiendom Regnskap i fjor Regnskap i år Regulert budsjett Avvik 

Sum utgifter 52 026 51 927 45 010 -6 917 

Sum inntekter -9 137 -10 059 -1 749 8 310 

Netto driftsresultat 42 889 41 868 43 261 1 393 
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9. Overordnede funksjoner og støttefunksjoner 
 

9.1 Fellesomtale 
Dette området innbefatter område 11 overordnede funksjoner og tjenesteområde 12 stab og støtte. 

Sammen dekker dette fellesfunksjoner for kommunen som omtales nærmere under. I tillegg er 

tilskudd til Kirkelig fellesråd sortert under tjenesteområde 19 Kirken.  

9.2 Har vi nådd målene vi satte oss? 
Hovedmålet for Overordnede funksjoner og støttefunksjoner er å legge til rette for at 

tjenesteområdene kan yte best mulig tjenester til innbyggerne med de ressursene som kommunen 

disponerer over. Dette er beskrevet i kapittel 2 til 4. Kort oppsummert har Vestre Toten kommune 

gjennom en effektiv organisering med flat struktur vært i stand til å støtte tjenesteområdene på en 

god måte. Det er imidlertid viktig å øke kapasiteten og kvaliteten på dette området i kommende år. 

Økende krav til tjenestetilbud tilsier at det er nødvendig. 

9.3 Overordnede funksjoner 

9.3.1 Status for året som gikk 
Overordnede funksjoner omfatter ansvar 11 000 Kommunedirektør og assisterende 

kommunedirektør. Funksjoner som inngår i tett samarbeid med kommunedirektøren inngår her, som 

assisterende kommunedirektør som også er økonomiansvarlig,  Utviklingsenheten, enkeltstillinger og 

ressurser på næringsutvikling og skatt- og innfordringsenheten (fra nov. 2020 bare 

Innfordringskontoret i Gjøvik, Søndre Land og Vestre Toten etter at kemnerfunksjonen ble overført til 

Skatteetaten). Innfordringsenheten er etablert som interkommunalt samarbeid etter reglene i 

kommunelovens § 20-1 administrativt vertskommunesamarbeid. Gjøvik og Søndre Land kommune 

deltar mens Østre Toten har ikke fattet avgjørelse i saken 

 Sentrale utgifter som gjelder disse områdene og andre fellesutgifter som avvik pensjon, lønnsreserve 

og budsjettreserve inngår under ansvar 11 000.  

9.3.2 Måloppnåelse.  
Det er ikke satt noen egne mål på området utover det som gjengis i hovedkapitlene 2.-4.  

Innfordringsavdelingen/kontoret har bestått av fire årsverk inkludert leder og har levert gode 

resultater innenfor vedtatt budsjett. Det er gitt gode tilbakemeldinger fra de andre kommunene.  

Det er jobbet målrettet på næringsutviklingssiden. Foruten å delta i det regionale samarbeidet i 

Gjøvikregionen har utvikling av næringsarealer i kommunen og støtte av lokale bedrifter vært 

hovedfokus for kommunens næringsrådgiver.   

9.3.3 Endring drift 
Fra 2022 er det etter gjennomgang av stab støttefunksjoner vedtatt ny organisering hvor alle de 

sentrale funksjonene legges under samme tjenesteområde. Eiendomsskattekontoret er også overført 

hit fra tjenesteområde Plan.  

9.3.4 Regnskapsresultat 

Område 11 Overordnede funksjoner Regnskap i fjor Regnskap i år Regulert budsjett Avvik 

Sum utgifter 20 900 -4 925 1 027 5 952 

Sum inntekter -19 067 -23 434 -24 604 -1 170 

Netto driftsresultat 1 833 -28 359 -23 577 4 782 
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Området samlet har et stort mindreforbruk. Hovedsakelig på grunn netto positivt premieavvik 

pensjon. Det er i realiteten en merutgift, men som regnskapsføres slik for å fordele det utover flere 

år.  

9.4 Stab og støtte 
 

9.4.1 Status for året som gikk 

Området omfatter kommunens sentraliserte stab- og støttefunksjoner i tillegg til politisk 

virksomhet og tillitsvalgtordningen. Området har i tillegg til kostnader for diverse 

fellestjenester som leveres på tvers i organisasjonen også kostnader i det regionale 

samarbeidet innen IKT og anskaffelser. Vår del er 20 % andel av de regionale kostnadene. 

Sentral stab og støtte utfører en kombinasjon av interne oppgaver og i noen grad 

publikumsrettede oppgaver. De interne oppgavene er i hovedsak å levere fellestjenester slik 

som blant annet post/arkiv, IKT, lønn- og regnskapstjenester. 

Avdelingen består ved utgangen av 2020 av 18,0 årsverk. Dette var 0,2 årsverk mer enn ved 

utgangen av 2020. Har sammenheng med gjeninntreden fra permisjon.  

Interne oppgaver Publikumsrettede oppgaver 
Personal (HR), helse, miljø og sikkerhet (HMS) Parkeringstillatelser 
Møtesekretariat for politisk saksbehandling inkl. 

politisk virksomhet. 
Vedlikehold og utvikling av hjemmesidene 

Personvernombud Serverings- og skjenkebevillinger 
Postmottak/journalføring/frankering Valg: Stortings- og sametings- og  

kommunevalg/fylkestingsvalg samt valg av 

meddommere 
Arkiv Tv-aksjonen, tilskudd livssynsorganisasjoner 
Informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Oppholdsbetaling institusjon 
Økonomisaker / budsjett / regnskap Sentralbord/resepsjon/informasjon 
Lønn- og sykepengerefusjon Vielser i kommunal regi 

  

I de publikumsrettede oppgavene inngår direkte tjenesteyting (eksterne publikumstjenester) 

og myndighetsutøvelse i form av håndheving av lover og forskrifter. 

I de interne oppgavene inngår støtte ved å gi faglig veiledning på oppgaver som 

tjenesteområdene har ansvaret for, i noen tilfeller ved å utføre oppgavene. Avdelingen støtter 

også politisk og administrativ ledelse med ledelsesinformasjon og utredninger. 

Frikjøp av hovedtillitsvalgte i arbeidstakerorganisasjonene er også en del av utgiftene i 

området, totalt 4,0 årsverk inkludert hovedverneombud i 30 % stilling og frikjøp med 24 % 

som refunderes fra organisasjonene. 

Andre faste lønnsutgifter er til politisk virksomhet med 1,8 årsverk som fordeles mellom 

ordfører og ledere i ulike utvalg. Administrasjonsstatistikk for 2021 viser at Vestre Toten 

kommune har relativt lave administrasjonskostnader sammenlignet med andre kommuner av 

tilsvarende størrelse. 
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9.4.2 Måloppnåelse 
 

Nøkkeltall 10 år Mål 2020-

2021 
2018 2019 2020 2021 Snitt siste 3 

år I forhold til 

2018 
% av antall registrerte ordrer fra 

rammeavtaleleverandører via e-Handel med faktura-

match 
60 % 

↗ 48 % 52 % 57 % 65 % ↗ 
  

58 % 
  

Inngående fakturaer i fakturabehandling (EHF) 

mottatt elektronisk 
90-95 % 

↗ 78 % 86 % 87 % 89 % ↗ 87 % 

Antall følgere på sosiale media 4 000 
↗ 2696 2900 5035 5897 ↗ 4610 

Antall besøk på kommunens nettside 
  

900 000 
↗ 755096 774096 935348 1 104404 ↗ 937 949 

 

Satsingsområdene for 2021 ble skissert som implementering av ny arbeidsgiverstrategi, 

arbeidsgiverpolitikk og digitaliseringsstrategi. Ny arbeidsgiverpolitikk ble vedtatt 2019 og har vært 

gjeldende fra 2020. Ingen arbeidsgiverstrategier ble ferdigstilt i 2021, men heltidsstrategien ble 

vedtatt av kommunestyret i februar 2022. Årsaken til en noe forskjøvet fremdrift ift. Opprinnelige 

planer ligger i at HR-leder sluttet med påfølgende behov for ny-rekruttering.  

Gjennomføring av digitaliseringsstrategiens handlingsdel ble kastet mye om på pga. hackerangrepet 

som vår nabo i øst ble utsatt for i januar 2021. Hovedfokuset ble dreid over på sikkerhet og det 

meste av digitaliseringsarbeidet ble på dette i 2021 både i egenregi, sammen med regionens øvrige 

kommuner og sammen med tredjepart(er) (bla «bestilt hacking»).   

Foruten å gi nødvendig og etterspurt støtte i håndteringen av pandemien var gjennomføringen av 

Stortingsvalget en stor oppgave som vi opplever ble tilfredsstillende gjennomført av tjenesten i 2021. 

Våre måleparametere viser at vi også er på rett veg mht. digitalisering av samhandlingen med andre 

både leverandører, ansatte og innbyggere. Pandemien vurderes å ha vært en drivende kraft i dette.  

 

9.4.3 Endring drift 
Ingen særskilte endringer i 2021 utover beskrivelsen i pkt. 9.4.2 over. Ny organisering fra 2022 

vedtatt.  

9.4.4 Regnskapsresultat 
Økonomisk ga 2021 som resultat et mindreforbruk på om lag 1,1 millioner kroner sett i forhold til 

budsjett. Dette er i første rekke knyttet til mindreutgifter vedr IKT-drift, AMU, personal- og 

opplæringstiltak, revisjon (generell) og politisk virksomhet. Med motsatt fortegn må særlig nevnes 

forvaltningsrevisjonsprosjektet knyttet til Hjemmetjenesten i regi av EY (Ernst & Young).   

 

Område 12 Sentral stab og støtte Regnskap i fjor Regnskap i år Regulert budsjett Avvik 

Sum utgifter 35 067 37 780 37 475 -305 

Sum inntekter -3 572 -3 386 -1 933 1 453 

Netto driftsresultat 31 495 34 394 35 542 1 148 

 


