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Hvordan står 
det til i 
kommunen?



«Fortid – nåtid – framtid»

• Nasjonal vekst og oljerikdom som har muliggjort:
• Reformer og utvikling av velferdssamfunnet
• Større oppgaver til kommunene
• Økte krav og rettigheter

• Teknologi og digitalisering

• Detaljstyrende stat, men stadig viktigere 
kommunesektor 

• Har medført:
• Mer kompleks virksomhet
• Økt krav til kunnskap
• Mulighet til å bygge ut og utvikle tjenestene 

Kommunedirektørens refleksjoner om 



• Historisk høyt nivå på investeringer

• Økt fokus på samfunnsutvikling og samhandling med 
næringslivet

• Næringsliv som «holder stand» og vokser

• Målrettet fokus på å tilrettelegge og gjøre kommunen 
mer attraktiv

• Gjenopprettet balanse i kommuneøkonomien 

• => Resultatet: Vekst i kommunen – som en av de få i 
Innlandet

• Strukturendringer, eksempelvis grunnskolen

• Økt fokus på ledelse og å bygge faglig sterk organisasjon

• Fokus på å skape gode organisasjonskulturer:

• samhandling ledelse og øvrige ansatte

• Samhandling (- gjensidig tillit og respekt - ) mellom 
folkevalgte og administrasjonen 



• Evnet å ha flere tanker i hodet 
samtidig: «Omstille, tilpasse 
og satse» – og vi har lykkes

• Politisk miljø som i all 
hovedsak har trukket i samme 
retning og dermed muliggjort 
en positiv samfunnsutvikling

• Mer regional samhandling på 
sentrale politikkområder



Hva skal vi måle?





Teknisk driftsavdeling –
vann og avløp 

• VA-planene - satse tungt på 
ledningsfornyelse og systematisk lekkasjesøk

• VTK har valgt å øke rørdimensjon på 
overvannsnettet ved ledningsfornyelse 

• i tillegg til innførte krav om lokal 
overvannshåndtering. 

• Helhetlig overvannsplanlegging er pekt på 
som utfordringsområde 

• VTK har bygd ut nødstrømsforsyning til 
nødvendige installasjoner for distribusjon av 
vann.

• VA-bransjen sliter med rekruttering for 
administrative og prosjektlederstillinger, og 
må kjøpe mange tjenester av rådgivende 
ingeniører for å oppfylle krav.



Renovasjonsordningen i egenregi ble virksomhetsoverdratt 
til Horisont miljøpark IKS i 2015



Teknisk drift – veg 
• Betydelig mer trafikk

• Effektive transportkorridorer

• Nullvisjonen 

• Miljø og folkehelse: Større fokus på 
tilrettelegging for kollektivtrafikk, 
mikromobilitet, gående og syklende, 

• Dokumentert stort etterslep innenfor drift, 
vedlikehold og fornyelse av veganlegg. 

• For samferdsel er driftsbudsjettet doblet 
siden 2011, men området er fortsatt kraftig 
underbudsjettert for å ivareta bærekraftig 
vegforvaltning. 

• Investeringsnivået er over 10-doblet siden 
2011, og er nå på et nivå der vi reduserer 
etterslep.



Barnehage



Barnehage

• Fra 2006 ble barnehage lagt inn 
under Kunnskapsdepartementets 
ansvarsområde, for å skape en helhet i 
oppvekst- og utdanningspolitikken. 

• Oppvurdering av det 
pedagogiske arbeidet i barnehagen og en 
naturlig sammenheng til skolen. 



Barnehage

• Fra 2008 fikk barn rett til 
barnehageplass og kommunene plikt til å 
tilby plass til alle barn over ett år bosatt i 
kommunen.

• Utbygging må planlegges i forhold til 
antall barn i kommunen mellom 1-6 år.

• For barnehageåret 2020/21 har VTK 
gitt tilbud til 20 barn uten rett til plass, så 
kapasiteten er god. Ingen ledige plasser.



Barnehage

• Alle barnehagene, både 
kommunale og private, har 
barnehagelærere i alle 
faste stillinger. 

• De kommunale barnehagene har 
stor andel fagarbeidere i stillingene 
som ikke krever høgskole. 





Skole
• Stor kontinuitet

• Sterkere nasjonal styring av sektoren gjennom 
regulering.

• Vektlegging av rettigheter og medvirkning

• Endring i skolens status og virkeområde. 

• Grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse.

• Økt bemanning knyttet til oppfølging av elevers 
rettighet til spesialundervisning.

• Økte oppgaver i samarbeid med andre instanser 
rundt barn og familier.



Skole

• Ny Reinsvoll skole

• Nedleggelse av Ihle skole

• Ny Vestre Toten ungdomsskole til 
erstatning for Raufoss ungdomsskole og 
Reinsvoll ungdomsskole

• Ny Raufoss barneskole til erstatning for 
gamle Raufoss skole.

• Ny Idrettshall på Reinsvoll som er gymsal 
for Reinsvoll skole



Skole

• Økning i undervisning med 11% siste 20 år. 

• Nedgang i elevtallet på 12% i samme periode.

• Kommunens totale bruk av lærertimer har i 
samme periode økt 1,7%.  Dette viser en økning i 
elevenes timetall og styrking av elevenes 
rettigheter til tilpasset opplæring og 
spesialundervisning.

• Økt bruk av assistenter i skole og SFO.





Kultur og fritid

• Fyrverkeriet kultur etablert som felles overbygning for 
utvikling innen kulturfeltet

• Etablert kulturskole, læringsmiljø for kunstneriske fag i 
sterk og kontinuerlig utvikling

• Sentralisert bibliotekdrift med sterk utvikling av 
tilbudet - profesjonalisert som arrangør og formidler

• Styrket satsing på breddeidrett og fysisk aktivitet

• Toppidrett støttes av VTK

• Kulturnæring etableres – VTK som samarbeidsaktør

• Nyskapende prosjekter og tjenester - i front på nasjonalt 
nivå på flere felter



Kultur og fritid
• Kulturfeltet som samfunnsutvikler

• Overordnet og sektorovergripende blikk på vårt 
samfunnsoppdrag

• Tverrfaglig samarbeid innen kultur

• Tverrfaglig deltagelse 0-24 år

• Folkehelsesatsing

• Etablert SLT-funksjon. Kriminalitetsforebyggende 
tiltak for alder 0-24



Svømmehall Totenbadet – egen drift
Idrettshall Reinsvoll
Nye Raufosshallene

Nybygd kulturskole 2015
Nytt ungdomshus 2001
Bibliotek totalrenovert 2008

Kultur og fritid





Miljø, klima og 
naturmangfold 
• Reformen Miljø i kommunene (MIK) startet i 1992 og 
ble avsluttet i 1996.

• Bygge opp kommunal miljø 
og naturressursforvaltning.

• Økt delegering av miljøoppgaver og –ansvar

• Øremerket midler til miljøstillinger

• Miljø noe nedprioritert i kommunene.

• Mange oppgaver, men 
ikke nødvendigvis stillingsressurser til å betjene de.

• Etterslep på områder som ikke fikk særskilt fokus



Miljø, klima og 
naturmangfold 

Arbeidet i kommunen 
har hatt fokus på:

• Biologisk mangfold-
kartlegginger
• Vannmiljø
• Spredt avløp
• Grunnforurensning



Miljø, klima og 
naturmangfold 

• Tilført ressurser 

• Fokus på ny klimaplan 



Landbruk



Landbruk 







•Skogbruk, fangst og fiske







Omsorg



Omsorg 
• Færre i institusjon, flere i boliger.

• Sterkere vekst i hjemmetjenestene enn i 
institusjonene. 

• Sterkere vekst i tjenester til yngre enn til eldre

• Etablering av BPA – brukerstyrt personlig 
assistanse.

• Andre tjenester som er etablert er omsorgslønn, 
avlastning, rehabilitering, trygghetsalarm og 
støttekontakt.

• Økning i ressurskrevende tjenester de siste 10 
årene



Omsorg
• I 2000 var det 100 sykehjemsplasser på Gimle. 
Omsorgsboliger med heldøgns bemanning bygges ut og
sykehjemsavdelinger avviklet.

• I dag er det 25 sykehjemsplasser på Gimle, 27 
korttidsplasser på Helsehuset og 87 omsorgsboliger.

• 2004, 8 trygdeboliger for personer med psykiske lidelser

• 2007, 7 omsorgsboliger for personer med psykiske
lidelser.

• 2012, etablering av behandlingsplasser for dialyse

• 2012, etablering av kommunale akutte døgnplasser

• 2013, 18 omsorgsboliger for mennesker med demens.

• 2017, 25 omsorgsboliger for eldre på Raufosstun

• 2017, renovering av Raufosstun helsehus og samling av 
alle korttidsplassene

• 2017, samorganisering av psykisk helse og rustjenesten

• 2018, Nye lokaler til hjemmetjenesten og samling av hele 
tjenenesten.

• 2019, Nytt dag – og avlastningssenter



Helse



Helse
• Nasjonal satsing på primærhelsetjenesten: Økt 
kompetanse – bedre ledelse – teamorganisering

• Demografien i kraftig endring

• Antall eldre og antall innbyggere generelt (også barn, 
ungdom og voksne før pensjonsalder) med behov for 
medisinsk oppfølging, rehabilitering og behandling i 
forhold til sykdomsforløp og kroniske tilstander øker 
kraftig.

• Siste 2-3 år en utvikling med tilnærmet stopp i 
rekruttering av nye fastleger.



Helse

• Barnevern 

Område som har vokst veldig siste årene både i 
forhold til saker og antall ansatte. Kommunalt 
barnevern har vært statlig satsingsområde med 
aktivt tilførte ressurser i form av nye stillinger 
fordelt etter kommunestørrelse.

• Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 

Statlig satsingsområde der det de siste 4-5 
årene har blitt tilført vesentlig ressurser i form 
av nye stillinger med vektlegging på tidlig 
innsats og tverrfaglig samarbeid.



Veksten i barnevernet med flere ansatte for å håndtere en større mengde saker utfordrer tjenesten;
Smarte, effektive og smidige løsninger som også er faglig forsvarlig



Brann 
og redning



• Forebyggende

• Mer risikobasert styring av aktivitetene og 
tiltakene

• Økt fokus på (brann)utsatte grupper i 
samfunnet, mer vekt på målrettede tiltak mot 
disse

• Mer tydelige og definerte satsingsområder 

• Bredere samarbeid med andre aktører om 
tiltakene

• Behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegg i 
boliger, og fritidsboliger (fom. 2017)

• Beredskap

• Økende samfunnsaktivitet -> Økende antall 
oppdrag

• Økt oppmerksomhet på brannvesenets 
ressurser -> Økende oppdragsspekter

• Brannvesenet er i økende grad nærmeste og 
raskeste «nødressurs», lokalt





• Virksomhetsoverdragelse

VTK tok over beredskap brann og redning og
beredskap industrivern i 2020

1 avdelingsleder på heltid og 20 mannskaper på
deltid

• Ny brannstasjon ferdigstilles i juni 2021

Hele brannvesenet samlokaliseres

• Vurdering og utredning av ny vaktordning
starter opp i 2021



Eiendom

• «Ny» renholdsavdeling
fra høsten 2018. Da ble alt 
renhold i VTK samlet under 
en renholdsleder. Dette 
førte til en nedgang i en 5-6 
årsverk. Dette betyr også
mer reising rundt i
kommunen for å utføre
renholdet.
(Den enkelte får flere bygg)



Eiendom

• Ny organisering av bygningsdrift fra
2016. Ansvaret for bygg overført fra
den enkelte driftsenhet til
Eiendomsavdelingen.

•
Omtrent samme antall årsverk, men 
mer spesialisering
og profesjonalisering.

Overordnet prioritering av ressurser er 
en stor fordel i stedet for å «strø» 
midlene jevnt utover.









HVA ER ET GODT STED?

• Et levende sted, med gode offentlige rom og bokvaliteter

• Et trygt sted

• Et bærekraftig sted

• Et sunt sted som legger tilrette for hverdagsaktivitet

Jan Gehl



Utviklings-
trekk















Framover?

• Andre rammer for offentlig 
sektor, jfr perspektivmeldingen

• Konsolidering og ivaretakelse av 
tjenestetilbudet

• Omstilling – Digitalisering –
Kompetanse -Bærekraft

• Møte de store utfordringene på 
pleie- og omsorgsområdet

• Høyt fokus på å fortsette å 
tilrettelegge, samhandle og 
«satse» for å sikre stabil vekst og 
positiv samfunnsutvikling i hele 
kommunen 

Kommunedirektørens
Betraktninger 



gode liv 

miljø, klima og naturmangfold
i fokus 

bærekraftige 
lokalsamfunn 

arbeidsplassutvikling 
robust infrastruktur 

Muligheter!





Kunnskapsgrunnlaget legges på nett når det er klart for det. Dere skal få beskjed.

Hvis det er ønsker om dypdykk i statistikken gir vi tilbud om et eget møte på det. 

Send oss gjerne spørsmål og kommentarer.

Tusen takk for oppmerksomheten!


